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Yvonne Jureheim 
Diakon 
telefon: 0510-301282 
yvonne.mk@lidkoping.org  
Fredag ledig dag  

Församlingens   
ordförande 
Lars Stenseke  
Loggatan 5 
531 42 Lidköping 
mobil: 070-770 6219 
 
 

kassör:  
Gunnar Andin 
Sunnersberg  
Ängebacken 
531 98 Lidköping 
mobil: 070-661 1036  

Rebecka Appelfeldt 
Kommunikatör 
telefon: 0510-301286 
missionskyrkan@lidkoping.org  
tisd, tors 8-15 
onsd 8-16  

Samuel Östersjö 
Pastor barn & unga 
telefon: 0510-301284 
samuel.ostersjo@gmail.com  
Måndag ledig dag 

Krister Liljegren 

Föreståndare 

telefon: 0510-301281 
krister.liljegren 
@equmeniakyrkan.nu 

Måndag ledig dag 

Tony Johannesson 
Vaktmästare 
telefon: 0510-301283 
tony.vaktis1@gmail.com  
månd-torsd 7-16  

Equmenia Lidköpings 
Vice ordförande:  
Samuel Marklund 
Stenportsg. 72 D lgh 1102 
531 54 Lidköping 
samuel.marklund@live.com 
 
 

kassör:  
Simon Hahl 
Sjöskogsgatan 5  
531 33 Lidköping 
mobil: 070-863 2279  

Programblad för Lidköpings  
Missionsförsamling, 

 en del av Equmeniakyrkan 
 

Ansvarig utgivare: Lars Stenseke  
 

Kommunikationsgruppen:  

Rebecka Appelfeldt,                    

Marie Andersson, Inghar Främberg,    

Håkan Hellbergh, Johan Lindahl 

E-post: hakan.hellbergh@gmail.com  

ÖPPETTIDER 
 expedition  

och telefonväxel 
Tis 9.30-15.00 
Ons 8.00-16.00 
Tors 8.00-15.00 

mailto:missionskyrkan@lidkoping.org
mailto:samuel.ostersjo@gmail.com
mailto:krister.liljegren@equmeniakyrkan.nu
mailto:krister.liljegren@equmeniakyrkan.nu
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Omslagsbilden:  Håkan Hellbergh 

Mars 

24 Birgitta Ericsson 70 
 

April 

  2 Carl-Magnus Janzon 50 

10 Marie Nytomt 50 

18 Lennart Johansson 70 

22 Birgitta Vikstrand Andersson 80 

25 Britt Leckström 60 
 

Maj 

20 Anders Gruvberger 30 

Christian Nilsson till  

Pingstkyrkan i Lidköping 
 

Tor-Alf och Sinikka Kolmalm till  

Svenska Kyrkan, Marieholms församling 
 

Joakim Wildén till  

Equmeniakyrkan i Mariestad 
 

Tack för tiden i vår församling! 

Utflyttade 

 

 

Vill du gå med i församlingen?  

Vi planerar att ha medlemsintagning  

Hör gärna av dig till expeditionen.  

Bön för alla 

MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING 
en del av Equmeniakyrkan 

 

Esplanaden 3, 531 50 Lidköping 
 

 Epost:   missionskyrkan@lidkoping.org 

Hemsida: www.mklidkoping.se 

Expedition:   tel. 0510-301280 
 
  

TRUVEGÅRDEN:    
För uthyrning:  tel. 0733-187778  
(Sonja Bergenwall) 
  

HASSLÖSA  
MISSIONSHUS   

För uthyrning:  tel. 0510-50584

(Hans och Kristina Ek)  
 

SKOGSHYDDAN   tel. 0510-24842 
  
Församlingen:  
Bankgiro  983 – 0324 
Offerkonto  8314-7440105765 
Swish-nummer:   
kollekt/gåvor:  123 696 83 58  
kyrkkaffe/servering  123 640 60 86  
 

Equmenia: 
Bankgiro   5306-7187 
Swish-nummer  123 576 31 56 

Tisdagar kl 10.00 

Mars:  Pingstkyrkan 

April:  EFS-kyrkan 

Maj:  Nicolaikyrkan 

Juni:  Missionskyrkan 

Vi gratulerar 

 Årsmöte 
 

Vid årsskiftet avslutade Linnéa Keihag sin 

tjänst som ungdomsledare i vår försam-

ling. Vi vill ge ett STORT TACK till dig 

Linnéa för det engagemang och den tid du 

gett till våra barn och ungdomar!  
 

Du har spridit mycket glädje, samtidigt 

som du byggt upp ett förtroende i samtal 

om tro och livets allvar. Du har utmanat 

både dig själv och våra ungdomar och i 

andakter och gudstjänster har du lett oss in 

i tillbedjan med din lovsång. Du har också 

varit uppskattad i vårt arbetsteam och hos 

församlingen i stort!  
 

Nu önskar vi dig all lycka i fortsättningen 

och Guds rika välsignelse! 

 
Samuel Östersjö 

 Tack till Linnea 
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Pastorns Ruta 
 

Alla organisationer med lite självaktning och ambition 

formulerar någon form av vision, drömbild eller ge-

mensamt mål för sin verksamhet. Som kristen kyrka 

kan vi kanske tänka att det är onödigt, är det inte 

ganska självklart vad vi ska hålla på med? Det kan handla om att fira gudstjänst, 

hjälpa människor, berätta om vår tro mm. Det stämmer naturligtvis, men en vision 

kan vara ett hjälpmedel att se hur vi ska agera när vi gör det där som alla kyrkor är 

kallade att göra. Exempelvis kan vår vision vara att vi hjälper människor genom att 

ha sopplunch med påföljande sinnesrogudstjänst (se annan artikel i tidningen).  

Inför 2019 kan vi tänka på tre v (bokstäver) som bilder av hur vi kan fortsätta vårt 

uppdrag att vara kyrka i vår tid och vår stad. Om du varit på våra olika möten den 

sista tiden har du hört mig knyta ihop vår historia med vår nutid. Det har jag gjort 

för att jag vill belysa vår identitet vilket är vad den första bokstaven v är en förkort-

ning för. Vår VI - IDENTITET. Om vi är trygga i vilka vi är kan det hjälpa oss 

fram till nästa förkortning som betyder;  

VÅGA BERÄTTA. 

Jag tror nämligen att om vi är trygga i vilka vi är kan 

det hjälpa oss att våga berätta om vår tro, kanske 

mest genom de vi är men också genom våra ord.  

För varje människa som vill följa Jesus kan själv 

leva det kristna livet och leda någon till det kristna 

livet. Du och jag har fått det uppdraget av Jesus,  

”gå därför ut och gör alla folk till lärjungar”. 

Den tredje förkortningen handlar om att VÄXA. 

Paulus pratar om hur han och hans medarbetare an-

tingen sår eller vattnar men att det är Gud som ger 

växten. Vi ser hur vi kan samarbeta med Gud men 

bär inte bördan av att det sker en tillväxt. Vårat upp-

drag är endast att vara i rörelse för Guds rike, göra 

det som vi känner är vår gåva. Därför vill vi fortsätta detta året med att också belysa 

de gåvor vi har och låta dem komma i funktion. Funktion som har möjlighet att 

ändra på ordet ”värksamhet” till verksamhet i vår kyrka. För när vi bejakar de vi är, 

och gör det vi har en längtan efter, kan också kyrkans liv och verksamhet formas av 

oss och inte tvärtom. Då blir växt något som både sker med mig och den kyrka jag 

tillhör och förhoppningsvis skall vi också växa i antal. 

När vi blir en gåvobejakande gemenskap där vi var och en kan blomma tillsam-

mans, så blir identiteten, berättandet och tillväxten en vardags-motor för Lidköpings 

Missionsförsamling. Tänk vilken spännande framtid vi kan gå till mötes då! 

Krister Liljegren 

3xV! 
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 Årsmöte 
 

Nu är det dags att byta ut den lilla beiga 

matrikelboken för 2018 mot en ny. Sedan 

maj förra året har vi nya striktare regler att 

förhålla oss till när det gäller person-

uppgifter. Vi har även bytt system för 

medlemsregister för att öka säkerheten och 

förenkla hanteringen. Dessa förändringar 

påverkar hur vi kommer att hantera den 

lilla tryckta boken i år. Dels så har alla 

medlemmar nu tillgång till varandras kon-

taktuppgifter via en digital matrikel 

(infoblad finns i kyrkan) och dels behöver 

vi noga se till att boken inte sprids till 

andra än medlemmar. 

 

Har vi rätt uppgifter om dig? 

Vårt nya medlemsregister uppdaterar auto-

matiskt adressändringar utifrån folkbokfö-

ringen så om du har flyttat behöver du inte 

anmäla det till expeditionen. Däremot vill 

vi gärna få veta om du bytt telefonnummer 

eller epost-adress!  

 

Om du inte får epostutskick från försam-

lingen beror det troligen på att vi inte har 

en korrekt adress till dig. Meddela gärna 

expeditionen i så fall! 

 Årsboken 2019 
 

 Årsmöte 
 

Missionskyrkan i Lidköping höll årsmöte 

första lördagen i februari. Förhandlingarna 

leddes av församlingens ordförande Lars 

Stenseke, efter en inledande betraktelse av 

pastor Krister Liljegren. Församlingens fi-

nanser och det aktuella ekonomiska läget 

redovisades av kassör Gunnar Andin.  

I övrigt framgår att många medlemmar utför 

ett stort arbete i ideellt på många områden. 

Valberedningens representant Leif Granevik 

berättade om processen att fylla alla posit-

ioner, vilket i somliga fall är en utmaning.  

För att ta några exempel på de utmaningar 

Missionskyrkan i Lidköping för närvarande 

står inför så saknas det fortfarande ledare i 

exempelvis söndagsskolan och andra delar 

av ungdomsverksamheten. Även till styrel-

sen genomfördes några kompletterande val, 

som inte innebar någon större dramatik. Fika 

serverades i pausen. 

Johan Lindahl   

 Årsmöte 2019 
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Arbetskvällar på Skogshyddan  

10 och 24 April 

 

 

För första gången någonsin öppnade 

Skogshyddans café i år redan i februari. 

Gäster med rosiga frostbitna kinder fick 

komma in i värmen och njuta av nyheten 

varm hemlagad soppa och responsen har 

varit mycket positiv. 

– Jag skulle säga att nästan 80 procent av 

besökarna kommenterar att de är så glada 

att vi har öppet redan, säger Camilla Rydh 

som driver verksamheten. 

När snön smälte och solens värmande strå-

lar började sprida vårkänslor i mitten av 

februari började gäster redan att sätta sig 

ute vid borden. 

Förutom soppa serverar Camilla och Ma-

tilda fika som vanligt. Det kommer gäster 

alla dagar i veckan men den stora tillström-

ningen har varit på söndagar. Då har Leif 

Granevik hjälpt till med att ordna korvgrill-

ning vid vattnet. Gäster har kunnat köpa 

korv i cafét att grilla på scouternas grill-

spett över brasan. Första söndagen kom 

hela 30 personer för att grilla och nästa 

söndag var antalet över 40.  

En del har läst i tidningen eller sett på soci-

ala medier att vi har öppet och många be-

Många glada för vinteröppet 
 

rättar att de blivit tipsade av någon de kän-

ner. Det är inte ovanligt att någon fotar 

exempelvis maten och lägger ut bilder på 

sociala medier.  

– Jag tycker att det är jätteroligt att jag fick 

göra detta och att så många är glada att 

komma hit, säger en entusiastisk Camilla. 

Rebecka Appelfeldt 

Arbets- och städdagar 
 

  Städdag i Missionskyrkan  

  13 april 
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Kvinnofrukost i Missionskyrkan 
 

Lördagen den 6 april kommer Soheila Fors till kvinnofru-

kosten i Missionskyrkan. Soheila kom från Iran till Sverige 

1994. Hon är författare och föreläsare med inriktning på  

hedersvåld och gruppkultur. Hon har blivit känd för fem  

samlingsplatser för kvinnor i Sverige som hon startat under  

2010-talet. De kallas tehus och är en oas för hotade kvinnor. 

Tehusen finns i nuläget i Karlskoga, Jönköping, Sala,  

Uddevalla och Lidköping.  

2012 blev Soheila framröstad som ”Årets bry-sig-om-are” i 

Karlstad stift. Samma år valdes hon till ”Årets förebild” av  

dagstidningen Dagen. I februari 2013 blev hon en av flera som 

uppmärksammades av kungahuset för "betydande insatser  

lokalt, regionalt eller nationellt".  

Soheila Fors har skrivit tre böcker. En biografi, Kärleken blev mitt vapen och Bakom varje 

fönster bor ett hjärta, som handlar om kvinnor och barn som flyr till Sverige, men som inte 

får samma demokratiska och mänskliga rättigheter som oss andra. I mitten på februari nu i 

år släppte Soheila sin tredje bok, Såld för förtryck till frihet. ”Resan till Väst är många re-

sor” blir temat för vårens kvinnofrukost. 

Yvonne Jureheim 

Församlingens  
FÖDELSEDAGSFEST 

 

Du som fyller/har fyllt 80 år eller mer under året 2019, 
DIG VILL VI FIRA! 

 

Församlingen vill bjuda dig på fest.  
Välkommen till Skogshyddan  

fredagen den 26 april kl. 16.00 – 18.00. 
 

Gemenskap – kaffe och tårta. 
Bjud gärna med dig någon närstående. 

Meddela expeditionen om du behöver skjuts. 
 

Anmälan till församlingsexpeditionen  
tel.  301 280 senast onsdagen den 17 april. 

Soheila Fors talar på 

Kvinnofrukosten 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfattare
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rel%C3%A4sare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hedersv%C3%A5ld
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlstad_stift
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kungahus
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1 Fredag   
17.30 PULS INNEBANDY DeLa Gardie 
20.00 YOUTH Ecuadorkväll 
 
3 Söndag  
11.00 GUDSTJÄNST  
 K Liljegren, A Lindstedt.  
 Nattvard, ssk, kyrkkaffe. 
 
5 Tisdag  
10.00 EKUMENISK BÖN  Pingstkyrkan 
18.00 KÅRKVARTER 
 
6 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH 
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00 RPG ALLTRÄFF  
 “Med hjärta för Israel”   
19.00 ALPHA 
 
7 Torsdag  
19.00 LKS ÅRSMÖTE Festsalen  
 
8 Fredag  
10.30 RPG ÅRSMÖTE Festsalen 
17.30 PULS innebandy  
20.00 YOUTH Sox-wars 
 
10 Söndag  
11.00 VISGUDSTJÄNST  
 I Lindahl, T Karlsson och  
 B Bergenvall 
18.30 RECLAIM  
 Ungdomsmöte i Skövde 
 
12 Tisdag  
18.00 SCOUTER 
 
13 Onsdag  
09.00 SENIORFIXARNA 
12.00 SOPPLUNCH 
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
 Förband Kongo.  
 Vi rullar bandage. 

               Gudstjänster 

 

 

Mars 19.00 ALPHA 
 
15 Fredag 
17.30 PULS innebandy   
20.00 YOUTH  
 Deep Diggin’ + Minuten 
 
17 Söndag  
11.00 GUDSTJÄNST  
 K Liljegren, S och A Östersjö. 
 Ssk, kyrkkaffe.  
17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 
 
19 Tisdag  
18.00 SCOUTER 
 
20 Onsdag  
12.00 SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 
 Med Elida-båten till Israel.   
 Kenneth Hätting berättar 
18.00 FÖRSÄLJNING  
 biljetter Kvinnofrukost 
19.00 ALPHA 
 
22 Fredag   
17.30 PULS innebandy  
20.00 YOUTH Budgetmat 
 
24 Söndag  
11.00 GUDSTJÄNST  
 R Hellberg, J Lundqvist. Kyrkkaffe. 
 
26 Tisdag  
18.00 SCOUTER 
 
27 Onsdag  
09.00 SENIORFIXARNA 
12.00 SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 
 “Med blommor och blader”.   
 
29 Fredag  
17.30 PULS innebandy   
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 och möten 

 April 
 

20.00 YOUTH 
 Fångarna på fortet 
 
31 Söndag  
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST  
 S Östersjö, Barnkören.  
 Kyrkkaffe. 

1 Måndag  

19.00 PÅSKKÖRÖVNING 

 

2 Tisdag  

10.00 EKUMENISK BÖN 

 Nicolaikyrkan 

18.00 SCOUTER 

 

3 Onsdag  

12.00 SOPPLUNCH 

12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 RPG ALLTRÄFF Pingstkyrkan 

19.00 ALPHA 

 

5 Fredag  

17.30 PULS innebandy   

20.00 YOUTH Levande Maffia 

 

6 Lördag  

09.00 KVINNOFRUKOST 

 

7 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST  

 T Hjortlinger, Musikkåren. 

 Kyrkkaffe 

 

8 Måndag  

19.00 PÅSKKÖRÖVNING 

 

9 Tisdag  

18.00 SCOUTER 

 

10 Onsdag  

09.00 SENIORFIXARNA 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

 “Hur gick det med minnet?” 

16.00-20.00 ARBETSKVÄLL  

 på Skogshyddan 

19.00 ALPHA 

 

12 Fredag  

17.30 PULS innebandy   

20.00 YOUTH Pyssel och knåp 

 

13 Lördag  

08.30 STÄDDAG i kyrkan 

 

14 Söndag  

11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST  

 Ssk, kyrkkaffe. 

17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 

 

15 Måndag  

19.00 PÅSKKÖRÖVNING 

 

17 Onsdag  

12.00 SOPPLUNCH 

12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

 Besök i Påsktid. Niklas Wiktorell,  

 pastor i Pingstkyrkan. 

19.00  ALPHA 

 

18 Torsdag  

19.00 GETSEMANESTUND  

 K Liljegren, I Lindahl,  

 S-E Fredén. Nattvard. 

 

19 Fredag  

11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

 K Liljegren, G Artéus 

20 Lördag PÅSKFEST Youth 

 

(Forts. på sidan 10) 
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 Maj 
 

21 Söndag  

11.00 PÅSKGUDSTJÄNST  

 K Liljegren, Barnkören, 

 Påskkören. Kyrkkaffe. 

 

23 Tisdag  

18.00 SCOUTER 

 

24 Onsdag  

09.00 SENIORFIXARNA 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

 Förband Kongo.  

16.00-20.00 ARBETSKVÄLL  

 på Skogshyddan 

 

26 Fredag  

16.00 80-ÅRSFEST på Skogshyddan 

17.30 PULS INNEBANDY   

20.00 YOUTH Hos Hilma Wahll 

 

28 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST  

 A Lindstedt. Ssk, kyrkkaffe. 

 

30 Tisdag  

18.00 SCOUTER.  

(Forts. från sidan 9) 
18.00 SCOUTER   

 

8 Onsdag  

09.00 SENIORFIXARNA 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 RPG ALLTRÄFF 

 “Barfotabarn i livet”. 

 

10 Fredag  

17.30 PULS INNEBANDY   

20.00 YOUTH Reclaim i Skövde 

 

12 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST på Truvegården  

 K Liljegren, H Amnerud.

 Söndagsskoleavslutning, kyrkkaffe. 

 

14 Tisdag  

10.00 EKUMENISK BÖN   

 Missionskyrkan 

18.00  SCOUTER 

 

15 Onsdag  

12.00 SOPPLUNCH 

12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  

 

17 Fredag  

17.30 PULS INNEBANDY   

19.00 YOUTH Jeriko 5.2 

 

19 Söndag  

11.00 KONFIRMATIONSHÖGTID 

 S Östersjö, A Lindstedt. Kyrkkaffe 

 

21 Tisdag  

10.00 EKUMENISK BÖN   

 Missionskyrkan 

18.00  SCOUTAVSLUTNING 

 

22 Onsdag  

09.00 SENIORFIXARNA 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  

 

3 Fredag  

17.30 PULS INNEBANDY   

20.00 YOUTH Spa och relax 

 

5 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST  

 K Liljegren, Nattvard,   

 kör: In His Grace. kyrkkaffe. 

17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 

 

7 Tisdag  

10.00 EKUMENISK BÖN   

 Missionskyrkan 
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Med definitionen ”Mission är att upptäcka 

vad Gud gör och att vara en del i det” upp-

fylldes gudstjänsten av hur det kan påverka 

oss att också våga vara en del i det…. 

Ett av de missionsprojekt som församling-

en stödjer är Equmenias bibelskola Apg29 

som flyttar mellan olika länder. Man blan-

dar där deltagare från olika länder med 

deltagare från det land man är i. Hösten 

2018 var man i Ecuador. Två av ledarna 

Nicolina och Daniel Lopez (med anknyt-

ningar till vår församling) berättade hur 

man vågade delta. De gav en beskrivning 

av organisationen och deras väg in i den 

med dess utmaningar, glädjeämnen och 

kulturkrockar. Vi fick även veta att det 

planeras en motsvarande bibelskola för 

”lite äldre”. Två som vågade delta, Ester 

Dalemo och Ellen Åkerhag från Klevshult, 

gav en beskrivning hur de som deltagare 

upplevde bibelskolan och mötet med män-

niskor från andra länder och från olika kul-

turer. 

Margareta Holm-Lorin berättade vidare om 

ungdomsevangelist-organisationen UMU. 

Vi bad också för ännu en som vågar, ung-

domsrådets ordförande Alida Holm, som 

åker till Hong Kong för att vara med i arbe-

tet där.  

Gudstjänsten ramades in av musik och ryt-

mer som fick oss att känna oss som om vi 

vore på plats i Ecuador. 

Sune Eriksson 

24 Fredag  

17.30 PULS INNEBANDY   

20.00 YOUTH Hos Cederqvists 

 

26 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST  

Ulla Andin, Musikkåren. Kyrkkaffe. 

 

28 Tisdag  

10.00 EKUMENISK BÖN  

 Missionskyrkan 

 

29 Onsdag  

12.00 SOPPLUNCH 

12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  

 

30 Torsdag  

 SCOUTLÄGER start 

09.00 GÖKOTTA på Spårön 

 

31 Fredag  

20.00 YOUTH Sommarfest med  Pingst. 

 

Missionsgudstjänst 30/12  

 

  JOHANNEBERGS BLOMSTERHANDEL 
SKARAGATAN 6, LIDKÖPING. TELE: 0510-202 95 

Röda rosor är  
vägen till allas 



- 12 - 

RPGs Vårresa 
 

Följ med på RPGs resa till Småland 
och Värnamo onsdagen den 15:e maj.  

 

Vi besöker vår förre pastor Pea Karls-
son i Missionskyrkan i Värnamo  
där han tar emot oss och berättar  

om sitt arbete.  
 

Vi besöker också Bruno Mattsons 
center och troligen Apladalen.  

Lunch äter vi på berömda  
Vandalorum och på hemresan  

stannar vi för kaffe.  
 

Pris 500 (betalas kontant vid avfärd)  
Anmälan senast 5 maj till:  

Arne Edvinsson 0510-28626 eller      
Inghar Främberg 070-3215872 

Ecclesiolae in ecclesia, den lilla kyrkan i 

kyrkan, är ett uttryck som b.la. John Wesley 

använde inom Metodismen (som idag är en 

del av Equmeniakyrkan i Sverige) när han 

talade om kyrkans förnyelse. Att den stora 

kyrkan inom sig har grupper som bidrar po-

sitivt till helheten, som förnyar och berikar. 

I Lidköpings Missionsförsamling får vi 

idag uppleva något av detta då vi varje ons-

dag firar vad vi kallar en sinnesroguds-

tjänst. En stadig grupp av ”kyrkvana” och 

även ovana kyrkobesökare möts till en 

gudstjänst som ser lite annorlunda ut än 

den som vi firar på söndagarna. 

Vi följer idag det program som också Equ-

meniakyrkan framhåller, Celebrate Reco-

very, vilket ungefär betyder; att fira till-

frisknandet. Det utgår från tolvstegspro-

grammet som hjälper människor att till-

friskna från b.la. beroendesjukdomar och 

andra bekymmer.  

Men, kanske du tänker, jag har inte pro-

blem med detta. Nej, det är det som är det 

fina, man behöver inte ha problem för att 

gå på dessa gudstjänster. Gudstjänsterna 

ger verktyg för livet i stort och framför allt 

erbjuds en stund av andlig mat och vila mitt 

i veckan. 

Vi gör detta tillsammans med ”Hela männi-

skan” som är kyrkornas gemensamma 

verksamhet för att hjälpa människor i nöd 

här i Lidköping. 

Som du kanske vet serveras det soppa in-

nan själva gudstjänsten, vilken är själva 

orsaken till att sinnesrogudstjänsten finns 

idag. Yvonne har under flera år med sina 

medarbetare lagat soppa och bakat bröd för 

att alla med eller utan pengar ska kunna få 

ett mål mat. Denna fina gärning har lett till 

att denna gudstjänst nu finns hos oss. 

Så, varmt välkommen på ett besök och dessu-

tom slipper du att laga lunch den dagen. 

Krister Liljegren 

Sinnesrogudstjänsten på onsdagar 
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Birgitta Hektor med hjärta för de svaga 

Född och uppväxt i Götene minns Birgitta 

sin ungdom med glädje. Föräldrarna drev 

Ica-affär och jobbet tog mycket tid. Det 

andliga hemmet var pingstförsamlingen 

med dåtidens stränga krav.  

– Det var mycket fokus på vad som var rätt 

och fel, säger Birgitta. Men allt var i gott 

syfte och morföräldrarna, som var en stor 

del i livet, ville mitt bästa. Kyrkan och för-

samlingen var samlingspunkten där vi ung-

domar träffades, där inte minst sången och 

musiken förde oss samman. 

Min väg till tro är ganska okomplicerad och 

det föll sig naturligt att redan tidigt bli döpt 

och medlem. Tidigt bestämde jag mig för 

sjukvården. Mina första intryck därifrån 

fick jag som sommarjobb hos en distrikts-

sjuksköterska och hennes berättelser om sitt 

arbete. Det ledde till att jag utbildade mig 

till undersköterska med anställning på Sahl-

grenska. Jag fortsatte sedan vidare med 

studierna och tog examen som sjukskö-

terska i Jönköping. 

Så korsades min väg av en ungdomskamrat 

från Götene, Jonny. Vi blev rätt och slätt 

förälskade i varandra och vi flyttade till 

Gävle där Jonny under fyra år utbildade sig 

till lärare. Det blev jobb för oss båda i Lid-

köping och vi flyttade hit, först till Filsbäck 

och därefter in till stan 1997. Ett par år in-

nan dess blev vi medlemmar i vår försam-

ling efter antal år i pingst.  

Jag stortrivs med mitt arbete. Mina 20 

första år på sjukhuset här som kirurgskö-

terska under Sten Filipssons ledarskap år 

oförglömliga och jag lärde mig så mycket. 

De sista 20 åren har jag varit företagsskö-

terska. Nu ser jag fram emot min pension 

och det känns bra att få ägna mer tid åt barn 

och barnbarn.  

En av mina uppgifter i församlingen är att 

jag är ansvarig för lokalvården. Det är stora 

ytor som skall städas varje vecka och ett 

tungt ansvar vilar på de olika grupperna. 

Guds hus skall hållas rent! Alla sköter detta 

till stor belåtenhet men självfallet syns fyr-

tio års slitage. Inte minst våtutrymmena är i 

behov av översyn. 

För mig betyder också församlingens soci-

ala arbete mycket. Det utåtriktade arbete 

som utförs genom sociala kassan och i 

främsta hand genom diakon Yvonne Jure-

heim och hennes kolleger bl a från Svenska 

kyrkan visar kristendom och kärlek i prak-

tiken. Det är många som lider social nöd, 

där man kanske drabbats av sjukdom och 

har svårt att få ihop vardagen. Där kan en 

matkasse betyda att hungern hålls borta. 

Här vill jag genom mina kunskaper i sjuk-

vård dra mitt strå till stacken.   

         

Inghar Främberg         
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Scout 
Kl 18:00 på tisdagar är det full fart på 
scouterna i både Hasslösa Missions-
hus och på Truvegården.  

Förutom det vanliga programmet och 
den traditionsenliga tändningen av val-
borgsbrasan på Skogshyddan ser vi 
fram emot scoutlägret vid Kristi Him-
melsfärd och rikslägret Prisma i slutet 
av juli.  

PULS innebandy 
Vi fortsätter spela innebandy på freda-
gar mellan kl 17:30 och 19:00 i De la 
Gardies gymnastiksal.  

Nytt för den här terminen är att vi öpp-
nat upp innebandyn för alla åldrar, då 
vi vill skapa fler mötesplatser för ung-
domar och vuxna. Det är ett perfekt 
tillfälle att få ett bra motionspass i en 
varm gemenskap! Här har vi roligt till-
sammans oavsett om vi är nybörjare 
eller proffs.  

Har du ingen egen innebandyklubba så 
finns det några att låna. Direkt efteråt 
när hungern gör sig påmind erbjuds 
numera innebandykörv i Missionskyr-
kan!  

För mer info gå gärna med i vår Fa-
cebook-grupp – sök på Puls Lidkö-
ping! 

Youth 
Våra tonårssamlingar YOUTH är igång 
på fredagar kl 20:00 där vi samlas för 
att ha någon riktigt rolig aktivitet, inspi-
rerande andakt och smaskigt fika med 
gött häng.  

Vill du ha koll på vad vi gör kan du gå 
in och gilla vår Facebook-sida:        
facebook.com/mklidkopingyouth 
eller följa oss på Instagram: 
@mklyouth 

Youth på torgets skridskobana 
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Under sportlovet åkte vi återigen på 
skidläger till Vemdalen tillsammans med 
Pingstkyrkan. När det regnade och 
snön smälte bort i Lidköping var det en 
fantastisk känsla att få komma till ett 
riktigt vinterlandskap där solstrålarna 
glittrade i den vita snön.  

Bussen fylldes av förväntansfulla ung-
domar som fick många fina åk i backen. 
När vi sedan kom tillbaka hungriga och 
trötta till bygdegården där vi bodde var 
det verkligen uppskattat att den goda 
maten var framdukad. Kvällarna fort-
satte med kvällsmöte där undervisning-
en handlade om vem Jesus är och var-
för vi behöver honom. 

Det blev också After ski i form av en 
talkshow med dagbok, tävlingar och 
någon av ungdomarna som var kvällens 
gäst och som fick berätta om sitt liv med 
Jesus. Kvällarna avslutades sedan med 
pingis, lek och spel eller frivillig bön för 
den som ville. En toppenvecka helt en-
kelt! 

Konfirmation 
Läsårets konfirmander träffas varje 
torsdag efter skolan för att fika, leka 
och ha undervisning.  

2-5 maj är det dags för årets konfalä-
ger på Munkaskogsgården utanför 
Habo som vi i år har tillsammans med 
konfirmander från Tibro, Trollhättan 
och Mullsjö.  

Konfirmationsåret avslutas sedan med 
högtidsgudstjänst söndagen den 19 
maj kl 11:00 i Missionskyrkan.  

För den som är född 2005 tar vi nu 
också emot anmälningar till nästa 
läsårs konfirmation – för mer info kolla 
in vår hemsida eller kontakta Samuel 
Östersjö! 

Söndagsskolan 
Söndagsskolan som möts varannan 
söndag udda veckor fortsätter med sitt 
nya upplägg där man efter att ha varit 
med en stund i gudstjänsten har en 
gemensam samling för att sedan dela 
upp sig i en kreativ grupp som pysslar 
eller en PULS-grupp med lek, sport 
och rörelse.  

Under våren blir det också några till-
fällen med barnkör som sedan är med 
och sjunger på tillsammansgudstjäns-
ten 31 mars och på påskgudstjänsten 
21 april. Söndagen den 12 maj blir det 
söndagsskolavslutning när församling-
en firar gudstjänst på Truvegården.  

 

Samuel Östersjö 

Camp Vemdalen 
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Elinstallationer 

 

Alla ställs inför frågor som kräver 
juridisk kompetens. Vi hjälper dig 
med bl.a. bouppteckning, boutred-
ning, testamente, arvskifte, sambo-
frågor och gåvobrev.  
Välkommen att kontakta oss på 
tele:  0510-54 55 00. 
 

Vi finns för dig! 

A
v
sä

n
d
ar

e:
 L

id
k
ö
p
in

g
s 

M
is

si
o
n
sf

ö
rs

am
li

n
g
 

E
sp

la
n
ad

en
 3

, 
5
3
1
 5

0
 L

id
k
ö
p
in

g
 

 


