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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: 0707-706219 
 
 

kassör:  
Gunnar Andin  
Sunnersberg Ängebacken 
531 98 Lidköping 
mobil: 0706-611036  

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  

Linnéa Keihag 
Ungdomsledare 

telefon: 0510-301285 
linneakei@gmail.com 
Måndag ledig dag 

Equmenia Lidköpings 
ordförande:  
Alida Holm  
Torstensgården 6 
531 94 Järpås 
alida.holm@gmail.com  
 
 

kassör:  
Simon Hahl 
Sjöskogsgatan 5  
531 33 Lidköping 
mobil: 0708-632279  

Programblad för Lidköpings  
Missionsförsamling, 

 en del av Equmeniakyrkan 
 

Ansvarig utgivare: Lars Stenseke  
 

Tidningskommittén:  

Rebecka Appelfeldt, Inghar Främ-

berg, Kristina Ek, Håkan Hellbergh 

E-post: hakan.hellbergh@gmail.com  

Manusstopp för nästa nr.:  1 feb 
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Omslagsbilden:  CC0 Public Domain  

December 

  3 Juha Perälä 50 år 

12 Bo Aspsjö 60 år 
 

Januari 

  6 Rune Norén 80 år 

17 Peter Liljegren 60 år 

22 Hjördis Jansson 93 år 

24  Jonas Johansson 50 år 

25 Anna Granath 96 år 

31 Berit Johansson 75 år 
 

Februari 

  3 Inger Gustafsson 91 år 

  6 Håkan Svensson 50 år 

25 Naemi Jörgensen 95 år 

29 Rose Nordström 75 år 

Anita Jason  

Född 24 mars 1942, död 15 sept 2018. 

Begravningsgudstjänst i Saleby Kyrka 

4 okt 2018.  
 

Georges Didier 

Född 2 sept 1941, död 16 okt 2018. 

Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan 

7 dec 2018.  
 

Britta Sandquist 

Född 24 mars 1924, död 30 okt 2018. 

Begravningsgudstjänst i Medelplana kyrka 

16 nov 2018. 

Hemgångna 

Församlingsinformation 

 

 

Vill du gå med i församlingen?  

Vi planerar att ha medlemsintagning  

Hör gärna av dig till expeditionen.  

Bön för alla 

MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING 
  

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 
Bankkonto  8314-7 3307694-4 

Tisdagar kl 10.00 

December:  Missionskyrkan  

Januari:  Baptistkyrkan 

Februari:  Frälsningsarmén 

Mars:  Pingstkyrkan 

Vi gratulerar 
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Pastorns Ruta 
 

 

En gråkall och regnig tisdag i slutet av oktober äter vi vår lunch i kyrkan. Vi jämför 

vad vi har med oss för mat och en och annan skickar längtansfulla blickar på Samuels 

tallrik som innehåller rester av hans femrätters måndagsmiddag.  

Vid samtalet funderar vi över om det börjar bli dags 

för adventsljus och pepparkakor snart. Någon har 

sett en julgran i en affär och vi både beklagar oss 

över den allt tidigare marknadsföringen av julen och 

konstaterar samtidigt att vi nu behöver lite mys. Vi 

är nog lite kluvna på den här punkten. 

Julen är faktiskt på väg när detta nummer kommer ut 

och reklamen snurrar antagligen på högvarv i media, 

en tanke som var svår att ta till sig under sommarens 

intensiva hetta för bara några månader sedan. 

Den rytm som ett år innehåller kan vara en välsig-

nelse om den får bära sin egen börda. Alltså, om 

exempelvis julen får vara ett avbrott i en mörk tid 

som dessutom föregås av en mer stressfri upptakt. 

Tider av väntan och förberedelse är något som funnits från första början i den kristna 

kyrkan och traditionen. Allt från väntan och förberedelse inför Jesu återkomst till 

fastan inför påsken. 

Att få vänta på något är inte tidens melodi snarare; allt nu! Men just väntan och förbe-

redelse gör själva händelsen så mycket mer smakrik. Det handlar både om att sänka 

tempot och öka uppmärksamheten 

Förr i världen förberedes julens smaker under en längre period från slakten, inlägg-

ningen, syltningen, torkningen, bakandet och så plötsligt var det dags att få smaka, 

smaka på det förberedda. 

Kanske skulle en väntans och ”inväntans” terapi vara nyttig för oss som i vår tid kan 

få allt, nu. Att medvetet vänta och förbereda sig inför något under lugna former, 

kanske kontemplera och fundera mer inför en konsert, en efterlängtad middag, möte 

eller t.o.m. en gudstjänst. Låta smakerna växa till och medvetet iaktta dem. Ett exem-

pel är hur vi kan läsa in oss på en musikal eller opera för att mer kunna ta del i före-

ställningen när det väl sker. 

Maria, hon som skulle bli Jesu jordiska mamma, kunde efter mötet med ängeln ha 

sprungit ut och ropat att hon har mött en ängel, dessutom skulle hon ju bli en 

”gudsmoder”. Istället delar hon sin upplevelse med någon som kan bekräfta det hon 

nu får invänta, någon som är med i hennes förberedelser under tre månader. 
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När tiden sedan var inne eller fullbordad som det står i grundtexten, så låter Gud  

Jesus födas genom en kvinna, Maria. 

Vi kan ana en väg här, löfte – väntan – uppfyllelse, kanske är det så Gud gör med oss 

i våra liv. Det är min erfarenhet. Där kan julen bli en tröstens bild för hela året, Gud 

lovade, Maria väntade, Jesus kom. 

Jag tror att det finns en vila i det som Predikaren i gamla testamentet skriver om, att 

det för allt som sker under himmelen finns en tid, kort sagt allt har sin tid. Om vi inte 

tar det allt för bokstavligt men mer som en positiv uppmaning så kan vi alltid befinna 

oss i en förväntans och förberedelsens tid, att Gud ska handla. 

Plötsligt badar den tidigare så mörka himlen i ljus, himmelskt ljus, och de enkla her-

darna får veta att nu har det skett, frälsaren har kommit, väntan är över. Nu är uppfyl-

lelsens tid inne. Den tiden lever du och jag fortfarande i. 

När vi nu firar jul igen så är det för mänsklighetens uppfyllda hopp, hela världen har 

fått en frälsare. 

Krister Liljegren 

 

 Årsmöte 
 

Välkommen till Lidköpings Missionsför-

samlings årsmöte, lördagen den 2:e februari 

kl. 15:00. 

På söndagen den 3:e februari kl. 11:00 är 

det gudstjänst med årshögtid där vi firar 

nattvard. 
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I ungdomsrummet i vår kyrka har cirka 27 
människor samlats varje onsdag under tio 
veckor. Det har varit högt i tak och en   
gemytlig atmosfär med glada hälsningar 
mellan människor som har börjat lära 
känna varandra. Människor som är vana 
vid kyrkan och människor som är något 
mer ovana vid kyrkan har fått mötas. 

Alpha har under en mängd år varit en stark 
rörelse i vår kyrka men har varit pausad en 
period. Andra behov uppstod i vårt sam-
hälle som kyrkan gensvarade på. Många 
Lidköpingsbor har gått  Alpha eller  Beta i 
vår gemenskap under åren. 

Under höstens kurs har vi haft möjligheten 
att titta på Alphas nya material som numera 
finns på välproducerade filmer. Föredragen 
hanteras inte längre av enskild person. På 
så vis öppnas möjligheter till direkta vitt-
nesbörd, bilder och fakta som gör föredra-
get verkligt levande. 

Det har varit mycket fina och kreativa sam-
tal i grupperna och vi har hört hur männi-
skor längtar till nästa gång. 

Kanske skulle alla i vår församling gå en 
Alphakurs då och då, för det som sker när 
en människa går en sådan kurs är att de 
grundläggande kristna sanningarna blir 
uppfräschade och längtan efter att fler ska 
få tag om detta väcks. 

Alpha ger liv och energi till den enskilde 
och guppen. Så var det exempelvis med 
den lördag som var ägnad åt att upptäcka 
vem den Helige Ande är. Dagen lämnade 
en god eftersmak. Är det så här enkelt och 
självklart vad gäller den Helige Ande blir 
min erfarenhet som varit en kristen länge. 

Så inför nästa år, 2019, häng på och tag 
med dig en eller flera vänner. Kanske vill 

du på nytt bli engagerad i att hjälpa till med 
det praktiska? Håll koll på annonsering för 

Alpha när det blir dags igen! 

Krister Liljegren 

Alpha är tillbaka! 

Under nästan tre år har flera i församlingen 

gjort en fantastisk insats för våra flykting-

vänner. Vi startade Café KONTAKT i ja-

nuari 2016 då den stora flyktingvågen var 

som störst. I festsalen samlades på tisdags-

kvällarna ca 130 personer. Det var ensam-

kommande ungdomar och hela familjer. Vi 

fick hjälp att tolka till persiska, arabiska 

och tigrinja.  

Under tiden fram till nu har många av våra 

flyktingvänner fått flytta och en del bor 

kvar i stan och har hittat nya kontaktytor. 

Detta har gjort att integrationsgruppen till-

sammans med verksamhetsrådet har tagit 

beslutet att avsluta kaféverksamheten. Den 

16 oktober blev det ett trevligt avslut med 

stort tårtkalas.  

Då Pingstkyrkans Kafé Global även hade få 

gäster blev det nu ett naturligt tillfälle att 

slå ihop de båda kaféerna. Vi informerade 

därför om möjligheten att gå till Kafé Glo-

bal på torsdagar för de som vill fortsätta att 

träffas.   

"Stickgruppen" från Skogshyddan flyttade 

in till Missionskyrkans festsal i september. 

De träffas fortfarande på tisdagar kl. 18.00 

och hit är alla välkomna som tycker om att 

handarbeta. En del av oss har genom Café 

KONTAKT fått personliga kontakter med 

ensamkommande flyktingar eller familjer.  

Tisdagen den 27 november kl. 18.30 bjuder 

integrationsgruppen in till en ”fadderträff” i 

festsalen och tillsammans med Kafé Global 

blir det en härlig julfest på kvällen torsda-

gen den 13 december kl. 18.30. Lucia besö-

ker oss och vi hoppas på flera fina pro-

graminslag. 

Yvonne Jureheim 

Avslutning Café KONTAKT 
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Kvinnofrukost 
 

Denna lördagsmorgon 20 oktober lyser solen glatt på mig när jag tar mig till Missionskyrkan för 

att inta höstens godaste frukost och få lyssna till Lena-Maria Vendelius (fd Klingvall). 

Det går knappt ta sig in i kapphallen då det trängs många kvinnor där. Idag är det slutsålt. Man 

kan nästan ta på förväntan i luften. Magen kurrar då man ser allt det goda som är uppdukat på 

bordet. Det är svårt att se tallriken då man fyllt den.  

När magen fått sitt tar Lena-Maria plats. Hon bör-

jar med att sjunga två sånger med sin vackra röst. 

Hon är nyss hemkommen från en turné i Asien. 

Turnéliv är hon van vid. Hon har mest besökt Ja-

pan där hon är en stor stjärna.  

För några år sen ledsnade hon på det livet och drog 

sig tillbaka. Då startade hon upp en butik. Den 

drev hon i fyra år sen lockade sången henne till-

baka och hon började turnera igen. Då blev det ett 

besök till Thailand. Vid detta första besök bjöds 

hon in till en bankett där en av Thailands prinses-

sor skulle vara med och hon skulle få sitta på hedersplatsen. Det medförde dock problem då det 

är mycket fult att visa fotsulan mot någon och Lena-Maria äter ju med sin fot. Det diskuterades 

nu hur hon skulle kunna vara med att äta. Det föreslogs att hon skulle sitta i ett annat rum eller 

bli matad. Det sistnämnda kunde hon av förståeliga skäl inte gå med på. Till slut frågade man 

prinsessan och hon blev mycket intresserad av att se hur hon kunde äta med sin fot som hjälp. 

Slutet gott allting gott. Efter det sjöng hon ”O Store Gud” på thailändska, engelska och svenska.  

Lena-Maria är också konstnär och är med i ”Mun- och fotmålare” som är en förening med ca 

800 medlemmar. Det är hon som skriver brevet som följer med i de utskick av julkort man får in 

sin brevlåda. Denna förening håller varje år efter allhelgonahelgen vernissage och för några år 

sen var Arne Gärdestad, pappa till bröderna Ted och Kenneth, där och räckte fram en cd till 

henne och bad henne spela in en cd med några av Teds sånger. Det blev en inspelning med sex 

av hans sånger och sex av hennes egenskrivna.  

När Lena-Maria föddes blev det en stor förändring för hennes föräldrar. Hon har inga armar och 

ett ben som går till knäet. Där har hon en protes. Detta har dock aldrig varit något hinder för 

henne. Hon säger; vad är ett handikapp? Alla är vi olika. Hon fick den bästa barndom man kan 

tänka sig. När hon reser runt i Asien poängterar hon ofta att vi alla är människor med unika vär-

den. Alla behöver vi uppmuntran, utmaningar mm. Alla har vi samma behov, längtan osv.  

I Asien göms ofta handikappade undan. Lena-Maria har varit med och startat upp ett barnhem 

för handikappade i Thailand.  

Hon avslutar med att sjunga en sång om hopp. När jag lämnar kyrkan är själen lätt och hjärtat 

varmt.  

Marie Andersson 



- 8 - 

2 Söndag   

11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST  

 Krister Liljegren,  

 Adventskören. Kyrkkaffe. 
 

4 Tisdag  

10.00 EKUMENISK BÖN   

 I Missionskyrkan 

18.00  SCOUTER    

 Julvandring i kyrkan 
 

5 Onsdag  

9.00 SENIORFIXARNA 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 RPG ALLTRÄFF  

 i Missionskyrkan 
 

8 Lördag  

 YOUTH   

 Jul på Liseberg   
 

9 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST 

 Ulla Andin, Samuel Östersjö. 

 Nattvard, ssk, kyrkkaffe. 
 

11 Tisdag  

10.00 EKUMENISK BÖN  

 i Missionskyrkan 
 

12 Onsdag  

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  

 Lucia är här. Dalängskolans 

 musikklass. 
 

               Gudstjänster 

 

 

December 14 Fredag  

18.00 YOUTH  

 Julmys 
 

16 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST  

 Krister Liljegren, Linnéa  

 Keihag. Kyrkkaffe. 

16.00 MUSIKKÅRENS JULKONSERT  
 

18 Tisdag  

10.00 EKUMENISK BÖN  

 i Missionskyrkan 
 

20 Torsdag  

19.00 JULKONSERT MED IRIS  
 

23 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST 

 Ulla Andin, Hanna Amneud. 

 Kyrkkaffe. 
 

24 Måndag  

23.00 JULNATTSGUDSTJÄNST  

 Samuel Östersjö, Alva  

 Lindstedt, Linnéa Keihag. 
 

30 Söndag  

11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST  

 Missionsrådet. Kyrkkaffe. 
 

31 Måndag  

18.00 NYÅRSBÖN 

 Samuel Östersjö 

 Januari 
 

6 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST 

 Krister Liljegren, Hanna Amnerud, 

 Tina Gruvberger. Kyrkkaffe. 

15.00 Trettondgsfest 
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 och möten 
8 Tisdag  

10.00 EKUMENISK BÖN   

 i Baptistkyrkan 
 

13 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST   

 Krister Liljegren, Josef o  

 Frida Vennman. Kyrkkaffe. 
 

16 Onsdag  

9.00 SENIORFIXARNA 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
 

20 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST   

 Mats Bertilsson, Gunvor  

 Artéus, Margareta Liljegren,  

 Tina Gruvberger 
 

23 Onsdag  

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
 

25 Fredag  

20.00 EQUMENIAPARTY  

 med årsmöte 
 

27 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST 

 Samuel Östersjö, Simon 

 Hahl. Kyrkkaffe. 

17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 

 Förberedelser inför årsmötet. 
 

30 Onsdag  

9.00 SENIORFIXARNA 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

 Februari 
 

1 Fredag  

18.00 YOUTH  
 

2 Lördag  

15.00 ÅRSMÖTE 
 

3 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST  

 MED ÅRSHÖGTID  

 Krister Liljegren,  

 Musikkåren. Kyrkkaffe. 
 

5 Tisdag  

10.00 EKUMENISK BÖN 

           i Frälsningsarmén 
 

6 Onsdag  

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 RPG ALLTRÄFF   

 i Pingstkyrkan 
 

8 Fredag  

20.00 Youth 
 

10 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST   

 Krister Liljegren, Josef och 

 Frida Vennman, Simon Hahl. 

 Kyrkkaffe. 
 

13 Onsdag  

9.00 SENIORFIXARNA 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 
 

(Forts. på sidan 10) 
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15 Fredag  

20.00 Youth 

17 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST   
 

20 Onsdag  

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 
 

22 Fredag  

20.00 Youth 
 

24 Söndag  

11.00 GUDSTJÄNST 
 

27 Onsdag  

9.00 SENIORFIXARNA 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

(Forts. från sidan 9) 

Vi i valberedningen har nu börjat vårt ar-

bete inför ett nytt år och vill först av allt 

säga ett stort och varmt tack för ditt goda 

engagemang under 2018.  

Om du inte har möjlighet att vara kvar i din 

nuvarande uppgift under 2019, ber vi dig 

meddela det till valberedningen. Har du 

redan på något sätt gett dig till känna, har 

ditt meddelande nått oss. Hör vi ingenting 

från dig, räknar vi med att du finns kvar i 

ditt uppdrag. 

073-040 10 71 Axel Holm 

076-897 47 88 Leif Granevik 

Är du nyfiken på något uppdrag eller fun-

derar du på hur du kan bidra så hör gärna 

av dig! 

Valberedning 

Vi vill att alla som önskar komma till guds-

tjänsterna i Missionskyrkan ska ha en möjlig-

het till detta. Erbjudandet är speciellt för dig, 

som inte längre kör bil, orkar cykla eller pro-

menera. Det finns ett antal ”chaufförer” i 

församlingen, som gärna hjälper till att 

skjutsa dig till kyrkan och hem igen.  

Hur går det till? 

1. Du som önskar skjuts ringer till Yvonne 

072-332 58 98 under veckan. 

2. Yvonne meddelar chaufförerna. 

3. Den chaufför som kan köra kontaktar dig 

och ni kommer överens om tid för hämtning.  

Gudstjänstskjuts 
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Ett vänporträtt av Arne Bergvall 
 

En av vår församlings väl kända medlemmar 

är Arne Bergvall. Han har varit församling-

ens ordförande, leder blåsorkestern och har 

nu enast startat Seniorfixarna. 

Men vem är han egentligen, Arne Bergvall? 

Jag fick en intervju med honom som ledde 

till ett intressant samtal.  

Här är Arnes berättelse: 

Jag föddes i Älgarås för 62 år sedan som 

mellanbarn av 8 syskon. Mamma var hem-

mafru och tog hand om den stora familjen 

och pappan handlade bland annat med lastbi-

lar. Det blev senare flytt till Dals Ed för att 

1964 för gott hamna i Mariestad med tonår 

och studentexamen. Det var också här jag 

träffade Kerstin som femton/sextonåring och 

vi gifte oss 1976. Vi har tre barn. 

Mamma var aktiv missionsförbundare. Pappa 

tillhörde aldrig någon församling men var 

trygg i sin tro.  Min egen tro grundlades i 

hemmet men växte i SMU och i församling-

en. En händelse i tonåren blev till ett avgö-

rande för frid med Gud. 

Efter gymnasiet och det militära, först som 

vanlig menig men senare som vapenvägrare, 

blev det Chalmers med ett års uppehåll för 

arbete i Brasilien. Där, placerat i ett indianre-

servat hade ÖM, idag EFK, ett barnhem för 

flickor med trasiga hemförhållanden. Det 

blev många oförglömliga minnen och har satt 

sina spår för resten av mitt kliv. 

Efter första jobbet flyttade vi 1985 till Lidkö-

ping och närmare bestämt Filsbäck med 

Truvegården. Vi fick ett så varmt välkom-

nande där av flera familjer och inte minst av 

ungdomspastorn Bengan med familj. Dessa 

kontakter blev en naturlig ingång i vår för-

samling.  

Jag är uppvuxen med musik. Alla mina sys-

kon spelade något instrument, mest blås, och 

jag fastnade för eufonium. En dirigentkurs i 

samband med mitt ungdomskörsevenemang-

gav erfarenheter som senare gjorde att jag 

vågade ta över ledarskapet för Lidköping-

Kållands musikkår med idag ett trettiotal 

medlemmar. Tillväxten är god och medlem-

marnas utveckling viktig - på flera plan. Vi 

har en härlig gemenskap till glädje inte bara 

för oss själva utan förhoppningsvis också för 

dem som lyssnar.  

Min tid som församlingens ordförande var 

intressant och intensiv. Det var många och 

långa sammanträden men alltid i en positiv 

anda. Kanske upplevde jag vid ett några till-

fällen att ganska oväsentliga frågor tog 

mycket kraft och tid.  

På fritiden har jag lärt mig uppskatta naturen 

genom att gå på tur i fjällen, vara på sjön i 

kajak eller snipa eller ”lukta på blommorna” 

när vi tar en tur i cabben.     

Nu är jag pensionär men har inte helt lämnat 

jobbet. Inom församlingen leder jag efter 25 

fortfarande blåset och har på senare tid startat 

upp Seniorfixarna. Där är vi ett antal dagle-

diga som varannan onsdag förmiddag utför 

småarbeten t ex reparation av möbler. Alla är 

välkomna!  

Inghar Främberg 

Nybliven pensionär….. 
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Skidläger 
Under sportlovet vecka 7 blir det återigen 
skidläger i Vemdalen. Förutom massor 
av skidåkning blir det en hel del spex och 
roliga aktiviteter och kvällar med under-
visning, vittnesbörd och andakter. Håll 
utkik efter mer information och anmäl dig 
i god tid! 

Equmeniaparty + årsmöte 
Fredagen den 25 januari kl 19:00 inbju-
der Equmenia Lidköping till Equmenia-
party med årsmöte. Välkommen att vara 
med och få chansen att påverka barn- 
och ungdomsverksamheten i vår försam-
ling! Detta gör vi under lättsamma former 
med mycket lek och skratt och smaskiga 
godsaker. Vi ses där! 

Konfa 
Då förra årets konfirmandbild aldrig   
tycktes komma med, var det nu äntligen 
dags. Här bredvid kan ni därför skåda 
våra underbara konfirmander från     
läsåret 17/18.  

Lika stor glädje som det var att vandra  
ett år med dem, har det inneburit för oss 
med vårt nya gäng - närmare bestämt 
04orna. En något mindre grupp till storle-
ken, men med stor blandning av bak-
grunder, församlingstillhörigheter och 
varma hjärtan.  

Precis som under fjolåret håller vi även i 
år kursen tillsammans med pingstkyrkan. 
Den ligger normalt sätt på torsdagar och 
innehåller gofika, diskussioner, lekar, 
cellgrupper och bred undervisning av 
våra pastorer, ungdomsledare och 
hjälpledare. Hajker & läger är självklar-
heter! 

Håll dem gärna i era böner. 

PRAO 
Vi har i år haft det stora nöjet och för-
månen att under november månad få hit 
praoelever! Dessa är elever som går i 
åttonde klass runt omkring på de olika 
högstadieskolorna i stan som själva öns-
kat att få gå vid sidan av de anställda i 
vår kyrka för att få en bredare inblick i 
arbetet och församlingslivet. Kanske blir 
det dem som tillhör vårt personalteam i 
framtiden, vem vet... 

Youth/Tonår 
Höstens fredagar har bara susat förbi 
och har som vanligt inneburit en salig 
blandning av aktiviteter! ”ALL IN” blev en 
större satsning tillsammans med pingst-
kyrkan, Skara och Götene Prisma då    
Ny Generation gästade oss. NG är den 
ledande organisationen för kristna skol-
grupper varpå vi fick ta del av mängder 
med pepp och inspiration att ta med oss 
ut till skolorna!  

Utöver det har vi hunnit med några ung-
domsmöten, djupdykning i ordet, en   
Japan-kväll, en spännande kyrk-kamp 
ihop med församlingens styrelse, en  
magisk lovsångskväll i Folkets Park, Äng-
latåg och mycket mer. Framåt väntar fler 
bibelstudier, spelkvällar, en Lisebergs-
utflykt och mängder med julmys! 
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Elinstallationer 

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

Vi finns för dig!
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