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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  

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: 0708-632279 

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

Manusstopp för nästa nr.:  1 aug

ÖPPETTIDER 
Expedition och 
telefonväxel 

Tis  9.30-15.00 
Ons  8.00-16.00 
Tors 8.00-15.00 
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Omslagsbilden:  Håkan Hellbergh 

Juni 
18 Svensson, Elisabeth 85 

Juli 

Augusti 
 8 Holm, Stephan 60 
 8 Hyrsky, Petri  60 
 9 Nyberg, Marietta 70 
17 Otterberg, Franke 92 
18 Andersson, Ingemar 85 

GunBritt Kihlström 
Född 20/9 1929, död 14/3 2019. 
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan 
12/4 2019. 

Hemgångna 

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 

E-post:   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 10:00 

Juni: Missionskyrkan 
Juli: Uppehåll 
Augusti: Baptistkyrkan 
September: Frälsningsarmén 

Vi gratulerar 

 Årsmöte 
 

 Semestrar 
 

v.23 Rebecka 
v.24 Rebecka 
v.25 Rebecka 
v.26 Rebecka 
v.27 Rebecka, Yvonne 
v.28 Krister, Tony, Yvonne 
v.29 Krister, Samuel, Tony 
v.30 Krister, Samuel, Tony 
v.31 Krister, Samuel, Tony, Yvonne 
v.32 Tony, Yvonne 
v.33 Samuel, Yvonne 

Medlemsförändringar 
Under våren: 
Nya medlemmar:  4 st 
Utflyttade: 2 st 
Utgångna: 1 st 

* GDPR-direktiven förhindrar oss tyvärr att
skiva ut namn.
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Blomsterspråk 
 

När vi vill berätta något för någon om vad vi 
känner eller tänker kan vi använda blommor. 
En röd ros för kärlek är kanske den mest kända 
symbolen. Detta kallas blomsterspråk. 

Men i kyrkans värld är också blomsterspråk ett 
uttryck för en predikan som inte säger någon-
ting. Bättre då för en predikant att få höra att 
predikan var rena grekiskan, vilket i en pastors 
värld (och i Göteborgshumorns) blir ett beröm. 
Nya testamentet skrevs nämligen på grekiska 
och det skulle då kunna tolkas som att man är 
lärd. 

En kyrkofader lär ha sagt; ”predika alltid och 
använd ord om det behövs”. En fantastisk vägledning för någon som vill följa Jesus 
och göra honom känd. Ändå är ord viktiga för oss människor och vi kan inte bortse 
från de värden som ord innehåller som budbärare av känslor, insikter och åsikter. 

Ord kan vara hårda och skada den som lyssnar, likt pilar med hullingar som sätter 
sig i våra tankar, men också milda och ge läkedom och tröst till åhöraren som ho-
nung med läkedom för både tanke och kropp. 

Ibland är ord tomma och innehållslösa, ibland är de så laddade med mening att vi 
kan leva i dagar på deras energi. 

”De ord jag har talat till er är ande och liv”, säger Jesus. I tvåtusen år har människor 
över hela världen levt på dessa energirika ord och sett hur liv, omständigheter och 
t.o.m. nationer har förändrats till det bättre. 

Därför är Jesu ord så viktiga för den kristna kyrkans predikningar och menings-
byggnad, både bokstavligt och bildligt! Utan dem blir vi bara ytterligare en åsikt 
bland andra. 

Vi kan tänka på en liknelse som rör vår tidigare bild om blomsterspråk och ordens 
betydelse. En blomma av plast och en organisk blomma kan vara förvillande lika 
tills vi rör vid dem, luktar på dem och förstår att den ena behöver vatten för att leva. 
Den ingår i ett organiskt kretslopp och tar näring för att sedan ge näring. Den andra 
kan samla damm i åratal. 

Så är det med ord, tänker jag. Ord som kommer ur liv och ger liv, är som den orga-
niska blomman. De ingår i ett Gudsplanterat kretslopp i skapelsen. De är fulla av 
energi. 

Pastorns Ruta 
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Den här tidningen ni håller i er hand är 
gjord på ett nytt sätt för oss. Det mesta av 
det ni läser här har redan varit publicerat 
på vår hemsida under de senaste tre måna-
derna. Det har kunnat läsas där som in-
lägg. Sådana inlägg läggs regelbundet ut 
på hemsidan.  

Nu är vår hemsida vår viktigaste kanal för 
att hålla alla intresserade uppdaterade med 
vad som händer hos oss i Missionsförsam-
lingen i Lidköping. 

Det finns inlägg från våren som inte kom 
in i tidningen, t.ex. 

RPG:s årsmöte: 
h�p://mklidkoping.se/arsmote-rpg-2019/ 

En fantastisk resa till Tanzania! 
h�p://mklidkoping.se/en-fantas�sk-resa-

�ll-tanzania/ 

En härlig påskhelg: 
h�p://mklidkoping.se/en-harlig-paskhelg/ 

Ni som inte har tillgång till hemsidan kan 
kanske be någon om hjälp att få läsa det ni 
är intresserade av.  

Men hur ljuvliga de organiska blommorna än är så är det som den vackra sommarpsal-
men Ps 201 berättar för oss, att blommorna och gräset kommer att dö men Herrens ord 
förblir. Så, i mötet med sommarens ofattbara skönhet kan vi bära med oss bilden av 
vad Herrens ord betyder för oss och ta emot dem varje dag. 

Krister Liljegren 

Tidningen och Hemsidan 

För er som har e-post går det bra att prenu-
merera på hemsidans inlägg. Det betyder 
att du får ett mejl varje gång som ett nytt 
inlägg läggs ut! Fyll i din e-postadress 
längst upp till höger i bloggen (längst ner 
på sidan om du läser på en läsplatta) och 
bekräfta din adress i mejlet du får. 

Håkan Hellbergh 
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Ester Dalemo, 22, är uppvuxen strax utan-
för Lidköping, i Lovene närmare bestämt, 
där föräldrarna äger ett lantställe. Klasserna 
1-6 gick hon i Råda och högstadiet i Ru-
denschöldskolan. Studenten tog hon på De
la Gardiegymnasiets naturprogram och
fram till nu har hon prövat olika sysselsätt-
ningar. Mest för att tjäna lite pengar till
dess hon vet mer om sin framtid och vad att
utbilda sig till.

Men Ester berättar att tiden som tonåring 
inte alltid var så lätt. Under perioder mådde 
hon psykiskt dåligt. Det gick så långt att 
hon inte orkade med gymnasiestudierna i 
normal takt och hennes skolgång försena-
des. Ester berättar att hon under denna 
svåra tid kände Guds närvaro på ett speci-
ellt sätt och visste att hon var omgiven av 
hans kärlek. Uppvuxen i en varmt kristen 
miljö har gudstron alltid funnits där och 

Kunnig 
Hjälp. 
Ansvar. 

Omtanke. 

 Begravningsbyrån 
   Eilert Ahlstrand    

 Södra Kyrkogatan 10 
     Tel 0510-285 80 

     Auktoriserad av Sveriges  
  Begravningsbyråers Förbund 

Ester är trygg i Guds hand 
som 17-åring gick hon med i församlingen 
där hon engagerade sig som scout- och 
tonårsledare. 

Det uppstod en längtan att mer lära känna 
Gud och hon anmälde sig till Equmenias 
lärljungaskola Apostlagärningarna 29 med 
säte i Karlskoga. Under mottot ”Ge Gud 
allt” får man där fördjupa sin kristna tro 
och tillsammans med lärare och kamrater 
studera Guds ord och i bön och meditation 
få mer klarhet i vad trons väg innebär. 

En del av utbildningen innebar att man 
skulle skaffa sig erfarenheter från något 
annat land. För Esters del blev det att till-
sammans med ett dussintal andra elever 
resa till Ecuador, ett litet fattigt land i nord-
västra Sydamerika. Varje dag började tidigt 
med en timmes bön och meditation och 
tillsammans med landets egna ungdomar 
besöktes små församlingar på landsbygden 
för att ge hjälp och uppmuntran på olika 
sätt. Tiden där gav värdefulla erfarenheter 
inte minst däri att nu ännu mer förstå hur 
bra vi har det materiellt i Sverige. 

”När det gäller framtiden är jag idag osäker 
hur jag vill ha det men jag lyssnar till Guds 
röst”, säger Ester. ”Nu jobbar jag med lite 
av varje som lärarvikarie, inom vården och 
annat. Kanske erfarenheter från de olika 
sysselsättningarna ger vägledning”. 

Inghar Främberg 
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Gudstjänsten inleddes med sången ”Detta 
är dagen” av vår nystartade barnkör. De 
sjöng med sådan glädje och inlevelse att 
det var svårt att sitta still i bänkarna. En så 
härlig start. Efter det berättade Margareta 
Holm-Lorin och visade bilder från sön-
dagsskolan i Ecuador. 

Samuel Östersjö berättade om att dagens 
gudstjänst handlar om gåvor/talanger/
intressen och att det kan vara så många 
olika saker. Någon är bra på att läsa, någon 
annan på sport, musik eller matlagning 
mm. Vi fick också med oss ett bibelord:
1 Kor 12:4-7 ”Nådegåvorna är olika, men
Anden densamme. Tjänsterna är olika men
Herren densamme. Verksamheterna är
olika, men Gud är densamme, han som
verkar i allt och överallt. Hos var och en
framträder Anden så att den blir till nytta.”

Sedan överlämnade Anders Gruvberger ett 
paket till Samuel, en gåva. Först fick han 
öppna det fina paketet, en bild på att vi får 

upptäcka och avtäcka våra gåvor och ta-
langer. I paketet fanns en ficklampa. En fin 
present men inte så mycket att ha om den 
inte används, vilket ju är sant för våra per-
sonliga gåvor också. Vad använder man 
ficklampan till? Jo, man lyser med den 
framför sig så man ser i mörkret men även 
så att andra kan det också. Våra gåvor kan 
också de få sprida ljus och göra något gott 
för andra. 

Barnen fick sedan tända sitt böneljus och 
Samuel bad för dem. Efter det predikade 
han om Andens gåvor. Dessa är till för att 
sprida Guds kärlek. Vi får gåvan för att 
Gud älskar oss. Han har gett oss olika gå-
vor för att visa att vi är unika och värde-
fulla. Det är viktigt att få vara just den Han 
skapade oss till. Vi måste upptäcka och 
använda gåvan vi fått. 

Gudstjänsten avslutades med bön och lov-
sång innan det bjöds till kyrkkaffe. 

Marie Andersson 

Familjegudstjänst 31/3 

Barnkören gjorde succé under i familjegudstjänsten med sitt första uppträdande 



JU N I

2 SÖNDAG
11:00 Gudstjänst

Krister Liljegren,  
Frida och Josef Vennman. 
Nattvard, kyrkkaffe.

4 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön 

Missionskyrkan
5 ONSDAG
15:00  Onsdagsfika 

Skogshyddan
9 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst

Krister Liljegren, Tina Gruvberger, 
Margareta Liljegren, Ingemar 
Lindahl. Kyrkkaffe.

11 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön 

Missionskyrkan
19:00  Team Lidköping körövning
12 ONSDAG
15:00  Onsdagsfika 

Skogshyddan
16 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst

Krister Liljegren, 
Hanna Amnerud. Kyrkkaffe.

17:00  Iris konsert 
Skogshyddan

18 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön 

Missionskyrkan
19 ONSDAG
15:00  Onsdagsfika 

Skogshyddan
18:30  Existentiellt samtal 

Skogshyddan
21 FREDAG
15:00  Midsommarfirande 

Skogshyddan

23 SÖNDAG
10:00  Sommargudstjänst 

Skogshyddan
Krister Liljegren, 
Tina Gruvberger, Margareta 
Liljegren, Samuel Östersjö.

25 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön 

Missionskyrkan
26 ONSDAG
15:00  Onsdagsfika 

Skogshyddan
18:30  Existentiellt samtal

Skogshyddan
28 FREDAG
19:00  Konsert Aurora-orkestern

Missionskyrkan
30 SÖNDAG
10:00  Sommargudstjänst 

Frälsningsarmén

JULI

3 ONSDAG
15:00  Onsdagsfika 

Skogshyddan
18:30  Existentiellt samtal

Skogshyddan
6 LÖRDAG – 14 SÖNDAG
Hönökonferensen
7 SÖNDAG
10:00  Sommargudstjänst 

Udden
10 ONSDAG
15:00  Onsdagsfika 

Skogshyddan
14 SÖNDAG
10:00  Sommargudstjänst 

Skogshyddan
Matilda Andin, 
Ingemar Lindahl.



17 ONSDAG
15:00  Onsdagsfika 

Skogshyddan
21 SÖNDAG
10:00  Sommargudstjänst 

Frälsningsarmén
24 ONSDAG
15:00  Onsdagsfika 

Skogshyddan
28 SÖNDAG
10:00  Sommargudstjänst 

Udden
31 ONSDAG
15:00  Onsdagsfika 

Skogshyddan

AU G USTI

4 SÖNDAG
10:00  Sommargudstjänst 

Skogshyddan
Rune Hellberg, 
Lisa och Ulf Hansfeldt.

6 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön 

Baptistkyrkan
7 ONSDAG
15:00  Onsdagsfika 

Skogshyddan
11 SÖNDAG
10:00  Gudstjänst 

Skogshyddan
Krister Liljegren, Simon Hahl.

14 ONSDAG
15:00  Onsdagsfika 

Skogshyddan
18 SÖNDAG
10:00  Gudstjänst 

Skogshyddan
Krister Liljegren, brass- 
ensemble med Arne Bergvall.

21 ONSDAG
15:00  Onsdagsfika 

Skogshyddan
22 TORSDAG
 Multikultifest
25 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Samuel Östersjö, Hjortlinger 
med ungdomsbrass. Kyrkkaffe.

28 ONSDAG
15:00  Onsdagsfika 

Skogshyddan

SEPTEMBER

1 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst Samlingssön. 

Krister Liljegren, Jesper  
Lundqvist. Nattvard, kyrkkaffe.

3 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön

Frälsningsarmén
4 ONSDAG
12:00  Sopplunch
12:45  Sinnesrogudstjänst
15:00  RPG Allträff
8 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst

Krister Liljegren. Frida och 
Josef Vennman. Kyrkkaffe.

11 ONSDAG
12:00  Sopplunch
12:45  Sinnesrogudstjänst
14 LÖRDAG
15:00 “Våga berätta”-workshop 1
17:00 “Våga berätta”-workshop 2
19:00  Gudstjänst

Daniel Röjås
15 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst

Krister Liljegren, Musikkåren. 
Kyrkkaffe.
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Kvinnofrukost i Missionskyrkan 
Det är en solig vårdagsmorgon den 6 april 
som jag tar mig till kyrkan för att njuta av 
vårens godaste frukost. Det är slutsålt så 
det är ca 150 kvinnor som väntar på att ta 
plats runt borden. När vi kommer in möts 
vi av det fullastade bordet med hembakt 
bröd, ägghalvor, lax, allsköns pålägg, fil 
med müsli mm. Man riktigt känner hur 
saliven rinner till. Det är ett sorl i salen och 
slamrande från bestick när frukosten 
avnjuts. 

Vid 10-tiden tar dagens föreläsning vid. 
Idag får vi lyssna till Soheila Fors. Hon 
kallar sin föreläsning ”En röst för de tys-
tade”. Hon är kurd från överklassen i Iran. 
Soheila är författare och grundare av före-
ningen Khatoon, som verkar för integration 
bland kvinnor och särskilt för att hjälpa 
utsatta kvinnor bland annat genom s.k. Te-
hus runt om i Sverige. 

När Soheila var liten undrade hon ofta över 
varför flickor/kvinnor inte har samma rät-
tigheter som pojkar/män. Hennes stora fö-
rebild var sagofiguren Pippi Långstrump. 
Soheila sökte tidigt Gud men fann honom 
inte i sin muslimska kontext eller i Koranen. 

När Soheila gifte sig var det med fel man 
enligt släkten då han var från fel klan. Re-
dan tidigt visade det sig dock att han var fel 
man av andra anledningar. Han missbru-
kade och misshandlade henne. De fick två 
barn ihop. Efter en tid lämnade de Iran och 
kom till Sverige. Där blev allt värre. Nu 
blev hon inlåst i hemmet och han blev hen-
nes röst då han tolkade vad hon sa till bl a 
läkare. Han ordnade så att läkare felaktigt 
skrev ut 17 olika mediciner som han dro-
gade ner henne med. Idag kämpar Soheila 
för att hjälpa kvinnor som utsätts för liknande 
saker som de hon själv fick genomlida.  

Efter en tid for hon tillbaka till Iran för att 
sälja av land. Väl där mötte hon Jesus i en 
upplevelse av ett starkt ljus. Hon blev fri 
och full av kärlek. Samtidigt blev hon frisk 
och stark nog att be om skilsmässa. Idag är 
hon gift med en svensk man som hon har 
två barn ihop med. På grund av sitt arbete 
och engagemang lever hon dock under 
starka hot dagligen. 

Innan flykten från Iran berättar Soheila att 
hon frågat någon om vart man skulle bege 
sig och fått svaret; Sverige, för där får mus-
limer bära slöja och man får bidrag. Soheila 
Fors menar att vi är för flata inför det som 
följer med i och med detta. Lär oss istället 
om demokrati m.m. Vilka rättigheter har 
vi? Berätta om det! Många som flyr gör det 
av en orsak; att den kultur de levt i inte 
fungerar! Tyck INTE synd om oss! Tyck 
OM oss! Tillsammans är vi starka. Vi vill 
att kvinnor ska få vara fria. 

I Iran var Soheila osynlig. Här i Sverige 
syns hon och får vara sig själv. Hon har 
lidit men valt sin väg. Starkt berörd av 
denna kämpe lämnar jag kyrkan. 

Marie Andersson 
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 Alpha i höst 
 

 
 

Det är nu bestämt att det blir Alpha i höst!  
Vi kommer att träffas på onsdagar kl 19:00 
under vecka 36-46. 

Det går bra att anmäla sig till expeditionen 
redan nu. 

 

        JOHANNEBERGS BLOMSTERHANDEL JOHANNEBERGS BLOMSTERHANDEL JOHANNEBERGS BLOMSTERHANDEL JOHANNEBERGS BLOMSTERHANDEL 
SKARAGATAN 6, LIDKSKARAGATAN 6, LIDKSKARAGATAN 6, LIDKSKARAGATAN 6, LIDKÖPING. TELE: 0510PING. TELE: 0510PING. TELE: 0510PING. TELE: 0510----202 95202 95202 95202 95    

RRRRöda rosor da rosor da rosor da rosor är r r r     

vvvvägen till allasgen till allasgen till allasgen till allas    

hjhjhjhjärtan!rtan!rtan!rtan!    

Bakre raden fr. v. Lars Stenseke, Johan Liderud, Margareta Liljegren, Therése Karlsson, 
Håkan Hellbergh. Främre raden fr. v. Patrrik Keihag, Sune  Eriksson, Gunnar Andin. 
Britt Leckström och Inghar Främberg saknas på bilden.  Foto Håkan.Hellbergh 

Den nya styrelsen 
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Det var en ljummen och vacker kväll som 
mötte oss denna valborgsmässoafton. Trä-
den var redan gröna och Vänerns vatten var 
blankt och stilla. Vid Skogshyddan myll-
rade det av glada firare i alla åldrar. Det 
fikades, åts korv och glass, spelades mini-
golf och minglades. Fåglarnas kvitter blan-
dades med härligt sorl och skratt. 

När pastor Krister så hälsade välkomna och 
musikkåren började spela samlades många 
åhörare kring scenen och de uppställda 
bänkarna. Lidköping Kållands Musikkår 
spelade vackert och stämningsfullt och 
lyckades till och med att få barnen på lek-
platsen att stanna upp, nynna med och 
låtsasspela på sina luftinstrument. 

Efter musikkåren tog Niclas Wiktorell, 
pastor i Pingstkyrkan, plats på scenen och 
höll ett fint vårtal. Därefter tågade scouter-

na högtidligt fram, viftande med flaggor. 
De fick äran att utbringa ett hurra för våren, 
en uppgift de genomförde väl och med en-
gagemang, trots att de sent fick sitt upp-
drag. De var förberedda på att få tända val-
borgsbrasan men eftersom eldningsförbud 
rådde fick planerna läggas om. 

Så fortsatte musiken med Team Lidköping-
kören, ledd av Miriam Gindemo. De sjöng 
medryckande och spred en härlig stämning 
i vårkvällen. Krister, med sin lille sonson 
som medhjälpare, avslutade så kvällens 
framträdanden från scenen. 

Många dröjde kvar länge kring fika och 
samtal, några tog årets första dopp i det 
klara vattnet och de flesta var nog överens 
om att det varit en riktigt fin valborgskväll. 

Rebecka Appelfeldt 

Valborg på Skogshyddan 

Scouterna hurrade för våren! Foto: Magnus Hermansson 
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Konfaläger 
2-5 maj samlades ett femtiotal konfir-
mander och ett tjugotal ledare på 
Munkaskogsgården utanför Habo för 
årets konfirmationsläger. I år var det 
konfirmationsgrupper från Lidköping, 
Tibro, Trollhättan och Mullsjö som 
hade läger tillsammans.  

Redan första kvällen var stämningen 
på topp med smått hysteriska ”lära 
känna-lekar”. Det blev inte så mycket 
lugnare under resten av veckan när en 
intensiv jakt på poäng drog igång mel-
lan de olika orterna som kämpade mot 
varandra i olika spännande tävlingar 
och utmaningar för att försöka ta hem 
den åtråvärda vandringspokalen.  

Vädret var inte det varmaste, men det 
hindrade förstås inte konfirmander ifrån 
att bada i den iskalla Vättern. Förutom 
alla aktiviteter innehöll dagarna tid till 
att umgås, spela spel, äta god mat och 
få bra undervisning.  

Kvällsmötena var härliga med mycket 
lovsång, inspirerande predikningar, 
men höjdpunkten var nog ändå att få 
höra konfirmanderna själva berätta om 
vad Gud gjort i deras liv, både under 
lägret och tidigare i livet. Vi känner stor 
tacksamhet till Gud efter dessa dagar!  

Hela gänget med glada konfirmander 
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Scouternas vår 

Här är ett axplock från alla de roliga 
aktiviteter scouterna har haft under 
våren 2019. 

Den andra april samlades alla Scouter i 
Truve för brandövning. Sven-David 
Malmesved från Länsförsäkringar vi-
sade oss hur man ska hantera en 
brand. Vi fick öva på brandsläckare 
och att montera ett brandlarm. Alla 
Scouter som ville fick dessutom testa 
på att släcka en eld med brandfilt. 

Lördag den 13 april var ett 20-tal scou-
ter tillsammans med ledare och några 
föräldrar ute på en ö i Vänern. Vi har 
fått löfte om att vara på ön så mycket vi 
vill och framöver räknar vi med över-
nattningar och bygge på platsen. Då 
detta var första besöket grillade vi bara 
lite korv och såg oss om. Kalasväder 
och glada miner gjorde dagen till en 
fest. 

Den 23 april samlades alla Scouterna i 
Hasslösa för den årliga St:George-
kampen. Scouter från Active scout och 
Frälsningsarmén hedrade oss med att 
besök Vi gick en spårning i det fina 
vädret och avslutade med saft och 
kaka. På bilden syns patrull Falkarna 
när de försöker komma ihåg hur den 
nya Scoutbönen lyder. 

På Valborg skulle Scouterna som van-
ligt tända brasan på Skogshydddan. 
Det torra vädret gjorde dock att vi inte 
kunde elda som tänkt men Scouterna 
kunde i vart fall leda gästerna i ett rejält 
hurra för våren.  

I sommar har vi två läger att se fram 
emot. Equmenia har ett stort riksläger, 
Prisma, som går av stapeln den 21-29 
juli. Lägret är i Mohed utanför Söder-
hamn. Dessutom har vi ett lite mindre 
läger om man inte vill eller kan åka 
ända till Mohed. 30 maj till 2 juni är vi 
på Däldenäs för sommarens stora 
äventyr. 

Magnus Hermansson 
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Ett riktigt glädjeämne är att vår inne-
bandy på fredagar har fått ett ordent-
ligt uppsving med mycket folk som är 
med och spelar. Alla åldrar är nu väl-
komna att vara med och det är lika 
roligt oavsett om du är nybörjare eller 
proffs.  

Ära 19 
Den populära ungdomsfestivalen Fri-
zon har lagts ner efter tjugo år, men nu 
kommer uppföljaren Ära19 , en lov-
sångsfestival som kommer hållas på 
Torp utanför Örebro från 30 augusti till 
1 september. På ära19.se går det att få 
mer info om festivalen! 

Hönö 
6-14 juli är det återigen dags för 
Hönökonferensen då vi bor med våra 
ungdomar i samma lyxiga hus som 
förra året och ser fram emot sol och 
bad, go gemenskap och bra möten.  

Mer info finns på hono.mklidkoping.se 
där man också anmäler sig!  

Youth 
För tonåringarna har det under våren 
varit ett omväxlande program med 
bland annat spännande lekar, pyssel 
och knåp, spakväll, Ecuadorkväll med 
Ester Dalemo, undervisning om själv-
bild med vår diakon Yvonne Jureheim, 
och besök hos några av våra ungdmar.  

Riktigt maxat blev det när vi hade 
Fångarna på fortet och kyrkan fylldes 
av ungdomar som kämpade hårt för att 
klara av sina uppdrag. Extra kul var att 
vi den kvällen även fick besök av vår 
tidigare ungdomsledare Erik Ansgar 
som höll i andakten.  

Vi har också haft en lyckad påskfest 
och som avslutning blev det en som-
marfest tillsammans med Pingstkyr-
kans tonåringar.  

Konfirmation 19/20 
För den som är född 2005 går det nu 
att anmäla sig till nästa läsårs konfir-
mation i Missionskyrkan. Det gör man 
genom att gå in på 
konfa.mklidkoping.se och fylla i anmäl-
ningsformuläret som finns där!  

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

Vi finns för dig! 
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070-328 59 82 Vinninga 

Elinstallationer 




