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Missa inte en dag tillsammans med Daniel 
Röjås från Boxholm, pastor i Pingstkyrkan 
i Mjölby och Centrumkyrkan i Boxholm. 
Daniel var en nära vän till Torsten Åhman 
och hans lilla häfte som vi läst här i kyrkan 
andas just lite av Åhmans sätt att förkunna. 
Under dagen har du möjlighet att gå på två 
workshops på eftermiddagen med början 
kl.15:00 för att sedan landa i ett avslutande 
kvällsmöte kl 19:00. 
Ta gärna med dig vänner och bekanta och 
kom på denna speciella dag! 
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 Södra Kyrkogatan 10 
     Tel 0510-285 80 

     Auktoriserad av Sveriges  
  Begravningsbyråers Förbund 


http://mklidkoping.se/alida-i-hongkong-del-1/ 

http://mklidkoping.se/en-god-existens/ 
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http://mklidkoping.se/rpg-pa-smalandsresa/ 

http://mklidkoping.se/alida-i-hongkong-del-1/ 
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        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!    

Årets glada konfirmander 





















SE PTEM BER
1 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Samlingssöndag. Krister Liljegren, 
Jesper Lundqvist. Nattvard, Ssk, 
kyrkkaffe.

3 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön

Frälsningsarmén 
18:00  Scouter
18:00 Barnkörövning
19:00  Team Lidköping körövning
4 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
15:00  RPG Allträff i Pingstkyrkan

Nyfiken på Kina. 
Börje Andersson från Nossebro.

19:00  Alpha kursstart
5 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar
6 FREDAG
17:30  Puls innebandy
20:00  Youth
8 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Krister Liljegren, Frida och Josef 
Vennman. Kyrkkaffe.

10 TISDAG
18:00  Scouter 
18:00 Barnkörövning
19:00  Team Lidköping körövning
11 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst  
15:00  Onsdagsträffen   

Bildsvit från Hurtigrutten. 
Anita Landström.

19:00  Alpha 
12 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar

13 FREDAG
17:30  Puls innebandy
20:00  Youth 
14 LÖRDAG
15:00  “Våga berätta”-workshop 1

Daniel Röjås. Fika efteråt.
17:00  “Våga berätta”-workshop 2 

Daniel Röjås.
19:00  Gudstjänst 

Daniel Röjås 
15 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Krister Liljegren, Musikkåren. 
Ssk, kyrkkaffe.

17 TISDAG
18:00  Scouter
18:00 Barnkörövning
18:30  GOS-ledarträff

Ungdomsrummet   
19:00  Team Lidköping körövning 
18 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst 
15:00  Onsdagsträffen   

Förband Kongo. 
Carolin Leckström berättar om 
bibelskolan på Cypern.

19:00  Alpha
19 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar
20 FREDAG
17:30  Puls innebandy 
20:00  Youth
22 SÖNDAG
11:00  Tillsammansgudstjänst &
 Församlingsdag   

Krister Liljegren, Hanna  
Amnerud, Samuel Östersjö, 
Barnkören. Kyrkkaffe.

13:00  Middagsrally 
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SEPTEMBER
1 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Samlingssöndag. Krister Liljegren, 
Jesper Lundqvist. Nattvard, Ssk, 
kyrkkaffe.

3 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön

Frälsningsarmén 
18:00  Scouter
18:00 Barnkörövning
19:00  Team Lidköping körövning
4 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
15:00  RPG Allträff i Pingstkyrkan

Nyfiken på Kina. 
Börje Andersson från Nossebro.

19:00  Alpha kursstart
5 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar
6 FREDAG
17:30  Puls innebandy
20:00  Youth
8 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Krister Liljegren, Frida och Josef 
Vennman. Kyrkkaffe.

10 TISDAG
18:00  Scouter 
18:00 Barnkörövning
19:00  Team Lidköping körövning
11 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst  
15:00  Onsdagsträffen   

Bildsvit från Hurtigrutten. 
Anita Landström.

19:00  Alpha 
12 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar

13 FREDAG
17:30  Puls innebandy
20:00  Youth 
14 LÖRDAG
15:00  “Våga berätta”-workshop 1

Daniel Röjås. Fika efteråt.
17:00  “Våga berätta”-workshop 2 

Daniel Röjås.
19:00  Gudstjänst 

Daniel Röjås 
15 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Krister Liljegren, Musikkåren. 
Ssk, kyrkkaffe.

17 TISDAG
18:00  Scouter
18:00 Barnkörövning
18:30  GOS-ledarträff

Ungdomsrummet   
19:00  Team Lidköping körövning 
18 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst 
15:00  Onsdagsträffen   

Förband Kongo. 
Carolin Leckström berättar om 
bibelskolan på Cypern.

19:00  Alpha
19 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar
20 FREDAG
17:30  Puls innebandy 
20:00  Youth
22 SÖNDAG
11:00  Tillsammansgudstjänst &
 Församlingsdag   

Krister Liljegren, Hanna  
Amnerud, Samuel Östersjö, 
Barnkören. Kyrkkaffe.

13:00  Middagsrally 
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24 TISDAG
18:00  Scouter
19:00  Team Lidköping körövning  
25 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst 
15:00  Onsdagsträffen   

Potatis från jord till bord. 
Hans Ek.

19:00  Alpha
26 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar  
27 FREDAG
10:30 RPGs höstträff

Skogshyddan 
17:30  Puls innebandy 
20:00  Youth
29 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Jenny Nyqvist. 
Ssk, missionsinfo, kyrkkaffe.

17:00  Församlingsmöte   

O KTOB ER
1 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön

Pingstkyrkan 
18:00  Scouter
19:00  Team Lidköping körövning  
2 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
15:00  RPG Allträff i Missionskyrkan
19:00  Alpha 
3 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar  
4 FREDAG
17:30  Puls innebandy
20:00  Youth

6 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Krister Liljegren, Andante. 
Nattvard, kyrkkaffe.

8 TISDAG
18:00  Biljettförs. Kvinnofrukost 

Expeditionen 
18:00  Scouter 
19:00  Team Lidköping körövning  
9 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
14:00  Biljettförs. Kvinnofrukost

Expeditionen 
15:00  Onsdagsträffen 

I huvudet på kommun-
direktören Anna Cederqvist.

19:00  Alpha
10 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar 
11 FREDAG
17:30  Puls innebandy
20:00  Youth
12 LÖRDAG
18:00  Minns du sången

Hald och Jaktlund. 
Till förmån för Hela Männsikan.

13 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Tina Hjortlinger, Mattias 
Hjortlinger. Ssk med bibel-
vandring, kyrkkaffe.

15 TISDAG
18:00  Scouter 
19:00  Team Lidköping körövning
16 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst 
15:00  Onsdagsträffen   

Allsång med Sara Salomonsson.
19:00  Alpha 
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17 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar
18 FREDAG
17:30  Puls innebandy 
20:00  Youth 
19 LÖRDAG
18:00 Lovsångskväll 

Folkets park 
Regionsfest Equmeniakyrkan

Herrljunga. 
20 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Krister Liljegren, Pingstkyrkans 
kör. Kyrkkaffe.

22 TISDAG
18:00  Scouter
19:00  Team Lidköping körövning 
23 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst 
15:00  Onsdagsträffen   

Tillbaka till livet. 
Tobias Matteusson.

19:00  Alpha 
24 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar 
25 FREDAG
17:30  Puls innebandy 
20:00  Youth
26 LÖRDAG
09:00 Kvinnofrukost 

Gunilla Ludvigsson. 
“Ett liv värt att leva 
– en bror med downs syndrom”

27 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Hanna Amnerud.  
Ssk, missionsinfo, kyrkkaffe.

30 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst 

15:00  Onsdagsträffen 
Förband Kongo. Amelia Backman 
berättar om praktiktiden i Kairo.

19:00  Alpha
31 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar

NOVEMBER
2 LÖRDAG
15:00 Kaffeservering
16:00  Allhelgonagudstjänst 

Krister Liljegren, Ingemar Lin-
dahl, Gunvor Artéus. Nattvard.

3 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Kyrkkaffe.
5 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön

EFS-kyrkan 
18:00  Scouter
19:00  Team Lidköping körövning 
6 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
15:00  RPG Allträff i Pingstkyrkan
19:00  Alpha
7 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar
8 FREDAG
17:30  Puls innebandy
20:00  Youth
10 SÖNDAG
11:00  Tillsammansgudstjänst 

Samuel och Alexandra Östersjö. 
Kyrkkaffe.

12 TISDAG
18:00  Scouter 
19:00  Team Lidköping körövning 
13 ONSDAG
12:00  Sopplunch 
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12:45  Sinnesrogudstjänst 
15:00  Onsdagsträffen   

Äldreteamet på Guldvingens 
vårdcentral. Läkare Annika 
Landström.

19:00  Alpha 
14 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar
15 FREDAG
17:30  Puls innebandy 
20:00  Youth
17 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Krister Liljegren, Hanna 
Amnerud. Kyrkkaffe.

17:00  Församlingsmöte   
19 TISDAG
18:00  Scouter 
20 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst 
15:00  Onsdagsträffen   

Förband Kongo. Dela med dig.
21 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar
22 FREDAG
17:30  Puls innebandy
20:00  Youth 
24 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Rune Hellberg, Musikkåren. 
Ssk, övning barnkör, kyrkkaffe.

26 TISDAG
18:00  Scouter 
27 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst 
15:00  Onsdagsträffen   

Tant Ida och kapellen på 
slätten. Linnéa Gunnarsson 
och Jenny Nyqvist.

28 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar
29 FREDAG
17:30  Puls innebandy
20:00  Youth

DECEMBER
1 SÖNDAG
11:00  Adventsgudstjänst 

Krister Liljegren, kör, barnkör, 
Ingemar Lindahl, Margareta 
Liljegren. Kyrkkaffe.

3 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön 

Nicolaikyrkan 
4 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
15:00  RPG Allträff i Missionskyrkan
5 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar
6 FREDAG
17:30  Puls innebandy  
20:00  Youth 
8 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Samuel och Alexandra Östersjö. 
Nattvard, ssk, kyrkkaffe.

11 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst
15:00  Onsdagsträffen   

Lucia är här.  
Dalängsskolans musikklass.

12 TORSDAG
19:00  Musikkåren övar
15 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst 

Frida och Josef Vennman.
Kyrkkaffe.
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G U N I L L A  L U D V I G S S O N

B I L J E T T K Ö P
TIS 8 OKT kl 18-18.45 
ONS 9 OKT kl 14-14.45

ett 
liv värt 
att leva

En varm, humoristisk, hoppfull och 
inspirerande föreläsning om livet med 

en bror som har Downs syndrom.

K V I N N O F R U K O S T   2 6  O K T
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070-328 59 82 Vinninga

Elinstallationer


