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KRISTER LILJEGREN 
Föreståndare 
tel: 0510-301281 
krister.liljegren@ 
equmeniakyrkan.nu 
Måndag ledig dag

YVONNE JUREHEIM 
Diakon 
tel: 0510-301282 
yvonne.mk@ 
lidkoping.org 
Fredag ledig dag

SAMUEL ÖSTERSJÖ 
Pastor barn- & unga 
tel: 0510-301284 
samuel.ostersjo@ 
equmeniakyrkan.nu 
Måndag ledig dag

CAROLIN LECKSTRÖM 
Barn- & ungdomsledare 
tel: 0510-301285 
carolin.leckstrom@ 
equmeniakyrkan.nu 
Måndag ledig dag

TONY JOHANNESSON 
Vaktmästare 
tel: 0510-301283 
tony.vaktis1@gmail.com 
Mån-tors 7-16

REBECKA APPELFELDT 
Kommunikatör 
tel: 0510-301286 
rebecka@appelfeldt.com 
Tis-ons 8-16, tors 8-15

TIDNINGEN  
MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING

Ansvarig utgivare: Lars Stenseke 
Tryck: Missionskyrkan Lidköping

Kommunikationsgruppen:  
Rebecka Appelfeldt, Marie  
Andersson, Inghar Främberg,  
Håkan Hellbergh, Johan Lindahl

Manusstopp för nästa nr: 1 feb. 
Omslagsbild: Håkan Hellbergh

Församlingens  
Ordförande 
Lars Stenseke 
Loggatan 5 
531 42 Lidköping 
070-770 6219

Kassör 
Gunnar Andin 
Sunnersb. Ängebacken 
531 98 Lidköping 
mobil: 070-661 1036

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



3

Håkan Westerlund 
Född 3/8 1940, död 3/9 2019 
Begravningsgtj. i kretsen av de närmaste

Katarina Johannesson 
Född 18/1 1962, död 14/9 2019 
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan 
11/10 2019

Astrid Dunälv 
Född 21/4 1932, död 7/10 2019 
Begravningsgtj. i kretsen av de närmaste

HEMGÅNGNA

Nya medlemmar: 4 st 
Utflyttade: 4 st 
Utgångna: 1 st

MEDLEMSFÖRÄNDRINGAR

December 
15  Kuster, Carin  70 
23  Backman, Inger  82 
29  Svensson, Jenny  50

Januari 
4  Fahlgren, Vivi-Ann  60 
6  Hellqvist, David  40 
6  Norén, Rune  80 
14  Hamilton, Hugo  85 
15  Ageland Gustafsson, Birgit  90 
21  Peterson, Oscar  30 
22  Jansson, Hjördis  94 
25  Granath, Anna  97 
25  Widtfelt, Solveig  89

Februari 
3  Gustafsson, Inger  92 
6  Dalemo, Sten  84 
7  Lamminheimo, Reino  83 
7  Svensson, Marianne  84 
10  Jureheim, Yvonne  60 
12  Furusand Albertsson, Inga-Lise  81 
12  Jolesjö, Åsa  50 
16  Leckström, Carolin  20 
20  Svensson, Ingvar  83 
25  Jörgensen, Naemi  96 
26  Linnarsson, Kerstin  84 
28  Liljegren, Margareta  50

VI GRATULERAR

Expedition och telefonväxel 
Tisdag: 9.30-15.00 
Onsdag: 8.00-16.00 
Torsdag: 8.00-15.00

ÖPPETTIDER

MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING 
en del av Equmeniakyrkan 

Esplanaden 3, 531 50 Lidköping 
E-post: missionskyrkan@lidkoping.org 

Hemsida: www.mklidkoping.se 
Expeditionstel: 0510-301280 

TRUVEGÅRDEN 
För uthyrning: tel. 073-318 7778 

HASSLÖSA MISSIONSHUS 
För uthyrning: tel. 0510-50584 

SKOGSHYDDAN 
Tel. 0510-301290 
FÖRSAMLINGEN 

Bankgiro: 983 - 0324 
Offerkonto: 8314 - 7440105765 

Swish kollekt/gåvor: 123 696 8358 
Swish kyrkkaffe/servering: 123 640 6086 

EQUMENIA 
Bankgiro: 5306 - 7187 

Swish-nummer: 123 576 3156 
Bankkonto: 8314 - 7 3307694 - 4

HÄLSNING

Ett stort tack till församlingen för all hjälp 
i samband med Katarinas begravning. Jag 
vill rikta ett särskilt tack till alla som bak-
ade kakor och tårtor, samt till serverings-
gruppen som fick allt att fungera jättebra.

Tony Johannesson
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PASTORNS RUTA
Marschallerna brann i den kalla och mörka vintermorgonen. Ur de gamla fönstren 
strömmade ett gulaktigt sken över gårdsplanen och när vi klev in i artonhundratal-
skyrkan så slog doften av nykokt kaffe och nyhuggna grankvistar emot oss. Sorl 
av mycket folk och en förväntan låg i luften. All för-
beredelse landade i ett crescendo av dofter och sma-
ker tillsammans med förväntansfulla gamla och unga.

Så kan jag fortfarande minnas kyrkans julmässa i den 
gamla Immanuelskyrkan vid torget i Lidköping, trots 
att jag var ganska ung då julmässan fanns som en vik-
tig tradition i vår församling.

Vår kyrka som officiellt blev en kyrka 1883 efter en 
längre tids gemenskap och som i dagarna firade fyr-
tioårsjubileum av den nya kyrkobyggnaden, började 
som en folkrörelse. En rörelse som är svallvågor av 
den första julnattens gudomliga nedslag i mänsklig-
hetens historia. Det var viktigt för våra andliga föregångare i Missionskyrkan att 
dessa svallvågor fick ta plats i det vardagliga livet. Nu ska jag inte försköna det 

förgångna, för det innehöll precis som för oss, det som 
var bristfälligt. Men en slags aktivism driven av svall-
vågorna från julnatten har alltid präglat Missionskyr-
kans liv. Omsorgen om människor i livets varierande 
situationer, både hemma och långt borta i andra länder, 
har hela tiden varit i fokus. Det värnlösa lilla barnet 
i julnatten som antagligen upplevde allt annat än en 
bekväm situation, påminner oss om kyrkans verkliga 

uppdrag. Inte med makt och inte med mänsklig styrka kallas vi att förkunna glada 
nyheter till världen, även med ord när det behövs. Gud lämnar oss inte ensamma i 
detta uppdrag, men precis som för det lilla Jesusbarnet då det vuxit upp och blivit 
en man, så låter Gud sin heliga Ande vara vår hjälpare och kraft.

Nu finns det inte längre någon julmässa i vår kyrka, men julen och dess världsför-
vandlande budskap lever kvar och har förmågan att röra vid nya generationer av 
Lidköpingsbor. Låt nu julen få vara en tid av vila samtidigt som du kan låta dig 
inspireras och lyftas av julhändelsens svallvågor till nya beslut och kanske en ny in-
riktning i ditt liv. Kanske får julens glada nyheter på nytt röra vid ditt och mitt liv så 
att längtan att få dela det med andra i vardagen blir något ständigt aktuellt hos oss.

En riktigt fridfull jul önskar jag dig. 
Krister Liljegren

En rörelse som är 
svallvågor av den 
första julnattens 
gudomliga nedslag 
i mänsklighetens 
historia.
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HEMSIDA OCH PRENUMERATION
Vår hemsida är vår viktigaste kanal för att 
hålla alla intresserade uppdaterade med 
vad som händer hos oss i Missionsför-
samlingen i Lidköping. Det mesta av det 
ni läser i den här tidningen har redan varit 
publicerat på vår hemsida under de senas-
te tre månaderna. Det har kunnat läsas där 
som inlägg. Dessa inlägg och artiklar går 
att prenumerera på, dvs du får ett epost-
meddelande varje gång något nytt public-

eras. Fyll i din adress på hemsidan eller 
kontakta expeditionen.

Det finns artiklar från hemsidan som inte 
fick plats i tidningen, t.ex.

• Klimatångest i fokus på samtalskväll
• En lördag om att berätta
• Sommaren på Skogshyddan 2019
• Jazz och brass

www.mklidkoping.se/blogg
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INSAMLING  
TILL BÖCKER 
(Märk med “Staksetbok”)

Församlingens bg:  
983-0324

Swish: 123 696 8358

Kontanter i märkt  
kuvert i kollekten

ALPHAS BÖNEKURS
I februari kommer eventuellt Alphas bönekurs äga 
rum hos oss. Denna kurs har vi aldrig förut haft. 
Tanken är att fördjupa oss i bönens värld och förbe-
reda oss inför påskens satsning i Arenan. Håll koll i 
alla våra kanaler om och när den blir av.

Krister Liljegren

INFÖR STAKSET- 
SATSNING I PÅSK

I påsk, 10-12 april, blir det en stor sats-
ning med Sebastian Stakset och hans team 
i Sparbanken Arena där vi som kyrkor i 
Lidköping kommer ha en viktig uppgift 
att finnas med i både bön, samt praktisk 
och ekonomisk hjälp för att så många som 
möjligt ska få upptäcka livet med Jesus 
och att det finns hopp.

En del i detta är att vi vill dela ut Sebasti-
ans bok ”Bara ljuset kan besegra mörkret” 
i stort antal och därför gör vi en särskild 
insamling till detta där du gärna får vara 
med och ge ett bidrag, men framförallt vill 
vi uppmuntra till att be mycket för den här 
kampanjen och uppföljningen efteråt!

Samuel Östersjö

STEGGRUPPER  
I JANUARI

Celebrate Recovery är ett kristet program 
basert på AA:s 12 steg för tillfrisknande 
från alkoholism och 8 principer baserade 
på Bergspredikan. Endast en av tre som 
kommer till Celebrate Recovery brottas 
dock med alkohol- eller drogmissbruk. 
Programmet vänder sig till alla som brot-
tas med inre sår, ovanor och beroenden.

Under programmet träffas vi regelbundet 
under ett år, med avbrott för sommarledig-
het. Vi jobbar oss genom 25 teman och de-
lar vår brustenhet, våra misslyckanden och 
framgångar på vägen mot tillfrisknande.

Björn Hald

HÅLL KOLL PÅ!
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j u l a f t o n s
g e m e n s k a p

Fira med oss!

Julmat Sång & musik
Julbön
Kaf fe

Kyrkorna i Lidköping hälsar dig varmt välkommen, att under julaftonen delta i julfiran-
det som i år är i Missionskyrkan. Vi samlas runt julbordet kl 13.00 för att umgås och 
samtidigt njuta av den goda maten. Sång och musik samt ”julbön” finns på programmet 
förstås. Du som vill vara med kan lämna din anmälan till expeditionen (tel 30 12 80) 
eller skicka e-post missionskyrkan@lidkoping.org senast måndagen den 16 dec kl 12.00.

Kyrkorna har gemensamt fått det fina uppdraget att göra julen ljusare för människor i 
vår stad. Det brukar vara cirka hundrafemtio personer som kommer. Du som vill jobba 
ett pass är välkommen att anmäla ditt intresse på listan som finns på anslagstavlan i 
Missionskyrkans foajé. Arbetet under julaftonen är indelat i tre pass, där de större för-
samlingarna deltar med minst två personer per pass.

Pass 1: kl. 9.30-13.00    
Pass 2: kl. 12.30-16.00    
Pass 3: kl. 15.30-18.30

Tack för din värdefulla medverkan! 
Yvonne Jureheim

j u l n a t t s
g u d s t j ä n s t

n y å r s b ö n
g u d s t j ä n s t  m e d

t r e t t o n d a g s
g e m e n s k a p

GUDSTJÄNSTER KRING JUL

Julnattsgudstjänst Julafton kl 23.00 
Nyårsbön Nyårsafton kl 17.00 

Trettondagsgemenskap 5 jan 11.00
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FESTLIGT 40-ÅRSJUBILEUM
Den tionde november 1979 var kyrkan 
fylld till brädden. Det var den stora in-
vigningsdagen då den gamla brandsta-
tionen som byggts om skulle invigas 
som Missionskyrka. Då hade man byggt 
och jobbat i ett år sedan första spadta-
get och samlat in nära tre miljoner kro-
nor. 40 år senare, den tionde november 
2019, var det alltså jubileumsdags. 

Några driftiga och härliga par i försam-
lingen, Lideruds och Filipssons, hade på 
eget initiativ ordnat en riktig fin frukost 
med fantastiskt mycket godsaker. De ser-
verade ägg, rostade tomater, våfflor, kall-
skuret, bröd och frukt och mycket mer. 
Under frukosten kunde man läsa gamla 
tidningsurklipp och se på bildspel från 
bygge och invigning.

Mätta och nöjda kunde vi så gå vidare in 
i kyrksalen för tillsammansgudstjänst. Till 
sången “Vi ska vandra i Guds kärleks ljus” 

på olika språk startade scouterna med in-
tåg. Sedan var det dags att välkomna fyra 
nya medlemmar, som förutom ljus fick ett 
scoutrop till välkomsthälsning. Scouter-
na fick så presentera sig, få sina märken, 
högtidligt lova att följa scoutlagen och 
inviga nya ledare. I denna innehållsrika 
gudstjänst, som Sune Eriksson ledde rik-
tigt fint, fick vi bland annat även lyssna på 
vacker solosång av Alexandra Östersjö, se 
på drama av söndagsskolans ledare och 
höra Samuel Östersjö predika utklädd till 
fadern i berättelsen om den förlorade so-
nen …eller “den återfunne sonen” …eller 
“den kärleksfulle fadern”.

Som pricken över i:et bjöds det på tårtka-
las till kyrkkaffet. Helheten blev en härligt 
småkaotisk, glad och varm tillställning som 
både firade arvet och historien men samti-
digt blickade framåt och gladdes över nuet.

Rebecka Appelfeldt



9

MINNS DU SÅNGEN?
I lördags var Missionskyrkan fylld med 
människor från många olika håll som 
kommit för att lyssna på välkända 
andliga sånger. Anders Jaktlund från 
”Minns du sången” var på besök med 
en stor kör för att hålla en sångskatt 
vid liv och för att främja organisatio-
nen Hela Människan.

På eftermiddagen i lördags fylldes Mis-
sionskyrkan av en förväntansfull publik 
från många orter och många olika kyrkor. 
Redan under första sången hördes det att 
alla hade kommit för att sjunga. Sångar-
glädjen och lyckan över att höra välkända 
sånger var tydlig. Kören under ledning av 
Anders Jaktlund stöttades på ett bra sätt av 
duktiga musiker och solister.

Anders Jaktlund är känd för många som en 
av körledarna i det populära TV-program-
met ”Minns du sången” som sändes under 
åren 1998 till 2000. Anders och hans fru 
Karin har fört den idén vidare och åker nu-
mera runt i Västra Götaland med en stor 
kör, musiker och solister och håller kon-
serter. Anders brinner för uppgiften att be-
vara våra kristna sånger genom att framfö-
ra dem men också för att inbjuda lyssnarna 
att vara med i allsång.

Anders berättar att kören består av ca 50 
personer från Skövde, Alingsås, Mullsjö, 
Jönköping m.fl. Körmedlemmarna kallas 

genom SMS till de olika arrangemangen 
och de som har möjlighet ansluter tillsam-
mans med lokala sångare. Konserterna 
anordnas ofta i samarbete med organisa-
tionen Hela Människan.

Hela Människan representerades av Björn 
Hald som delade Guds ord och berättade 
om organisationen. Den är för många känd 
under namnet RIA men Björn menar att 
det idag finns så mycket mer i dagens Hela 
Människan. Den är fortfarande inriktad 
på att stötta samhällets utstötta men har 
genom åren utvecklats till att inte endast 
rikta sig till missbrukare utan även bland 
annat till utsatta barn, trafficking-offer och 
frigivna fångar.

Hela Människan utvecklas ständigt och 
kommer under de närmaste åren att satsa 
på programmet Celebrate Recovery i sam-
arbete med Missionskyrkan. Programmet 
bygger på ett 12-stegsprogram i kombina-
tion med Bibeln. Programmet är öppet för 
alla med sår, ovanor eller beroenden.

Håkan Hellbergh
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DE CEM BER
1 SÖNDAG
11:00  Adventsgudstjänst   

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

18:00  Adventsgudstjänst
Gillstad-Järpås Missionsförs.
Björn Hald, Gillstadkören.

3 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön

Kapellet 
18:00  Julavslutning scouter

Truvegården och Hasslösa
4 ONSDAG
9.00 Seniorfixarna
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
15:00  RPG Allträff i Missionskyrkan

Peter Enoxon & Curt Karlsson 
sång och allsång inför julen

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

Samuel Östersjö, Alexandra 
Östersjö. Ssk, kyrkkaffe.

16.00 Musikkårens julkonsert
Stenhammarkyrkan

10 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön

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

Lucia är här. 
Dalängskolans musikklass

13 FREDAG
18:00  Youth Julfest

Skogshyddan
15 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst   

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

18:00  Sång i juletid
Gillstad-Järpås Missionsförs.
Björn Hald, Gillstadkören.

17 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön

Kapellet 
19 TORSDAG
19:00  Julkonsert med Iris
22 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst   

Ivan Lytvynov, Linnéa Keihag. Kyrk-
kaffe.

24 TISDAG JULAFTON
13:00-17.00 Julgemenskap
23:00  Julnattsgudstjänst  
29 SÖNDAG
11:00  Missionsgudstjänst 

Missionskommittén. Kyrkkaffe.
31 TISDAG
17:00  Nyårsbön
18:00  Nyårsfirande i Gillstad

Gillstad-Järpås Missionsförs.

JANUARI
5 SÖNDAG
11:00  Gtj. m. Trettondagsfirande 

Krister Liljegren, Linnéa  
Keihag. Nattvard, festligt kyrkkaffe.

7 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön 

Baptistkyrkan 
8 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
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12 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst   

Krister Liljegren, Simon Hahl. 
Start söndagsskola, kyrkkaffe.

14 TISDAG
18:00  Drömfabriken 
15 ONSDAG
9:00  Seniorfixarna
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
16 TORSDAG
17:00  Vardagsrummet
19:00  Celebrate Recovery 

Start för steggrupper
19:00  Musikkåren övar
17 FREDAG
17:30  Puls innebandy 
20:00  Youth Terminsstart
18 LÖRDAG
18:00 Ekumenisk gtj. (böneveckan)

Falkagårdskyrkan 
19 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst   

Samuel Östersjö, Mattias 
Hjortlinger. Kyrkkaffe.

18.00 Ekumenisk bön (böneveckan)
Kapellet

20 MÅNDAG
19:00 Ekumenisk bön (böneveckan) 

Frälsningsarmén
21 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön (böneveckan) 

Baptistkyrkan
19:30  Ekum. bön i Taizéanda  

(böneveckan) 
Kyrkans gård Lockörn 

22 ONSDAG
6:45  Ekum. bönefrukost

(böneveckan) 
Pingstkyrkan 

12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
23 TORSDAG
17:00  Vardagsrummet
18:00 Ekumenisk gtj. (böneveckan)

Baptistkyrkan 
19:00  Celebrate Recovery 
19:00  Musikkåren övar 
24 FREDAG
12:05 Ekumenisk pilgrimsmässa 

(böneveckan)
Nicolaikyrkan 

19:00  Equmeniaparty m. årsmöte
25 LÖRDAG
15:00 Ekumeniskt bibelsamtal   

(böneveckan) 
EFS-kyrkan

17:00 Ekumenisk gudstjänst   
(avslut böneveckan) 
Missionskyrkan

26 SÖNDAG
11:00  Tillsammansgudstjänst   

Samuel Östersjö, Frida & Josef 
Vennman. Missionsinfo, ssk, 
kyrkkaffe.

17.00  Församlingsmöte 
 inför årsmötet
28 TISDAG
18:00  Scouter Terminsstart
29 ONSDAG
9.00 Seniorfixarna
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
30 TORSDAG
17:00  Vardagsrummet
19:00  Celebrate Recovery 
19:00  Musikkåren övar
31 FREDAG 
17:30  Puls innebandy 
20:00  Youth
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FE BRUARI
1 LÖRDAG
15:00 Årsmöte
2 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst med Årshögtid  

Krister Liljegren, musikkåren. 
Nattvard, kyrkkaffe.

4 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön

Frälsningsarmén 
18:00  Scouter 
5 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
15:00  RPG Allträff i Pingstkyrkan
6 TORSDAG
17:00  Vardagsrummet
19:00  Celebrate Recovery 
19:00  Musikkåren övar
7 FREDAG
17:30  Puls innebandy
20:00  Youth
8 LÖRDAG - 14 FREDAG
Camp Vemdalen skidläger 
9 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst   

Krister Liljegren, Gunvor Artéus, 
Margareta Liljegren. Ssk, kyrkkaffe.

12 ONSDAG
9.00 Seniorfixarna
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
15:00  Onsdagsträffen   
13 TORSDAG
17:00  Vardagsrummet
19:00  Celebrate Recovery 
19:00  Musikkåren övar
16 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst   

Rune Hellberg, Therése Karlsson, 
Thina Gruvberger. Kyrkkaffe.

18 TISDAG
18:00  Scouter 
19 ONSDAG
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
15:00  Onsdagsträffen   
20 TORSDAG
17:00  Vardagsrummet
19:00  Celebrate Recovery 
19:00  Musikkåren övar
21 FREDAG
17:30  Puls innebandy
20:00  Youth 
23 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst   

Ivan Lytvynov, Jesper Lundqvist. 
Ssk, missionsinfo, kyrkkaffe.

25 TISDAG
18:00  Scouter 
26 ONSDAG
9.00 Seniorfixarna
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst   
15:00  Onsdagsträffen   
27 TORSDAG
17:00  Vardagsrummet
19:00  Celebrate Recovery 
19:00  Musikkåren övar
28 FREDAG
17:30  Puls innebandy
20:00  Youth

MARS
1 SÖNDAG
11:00  Gudstjänst   
3 TISDAG
10:00  Ekumenisk bön 

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

BÖN FÖR ALLA

Tisdagar 10:00

December: Missionskyrkan 
Januari: Baptistkyrkan 
Februari: Frälsningarmén 
Mars: Pingstkyrkan

Välkomna till Lidköpings Missionsför-
samlings årsmöte lördagen den 1 februari 
2020. Söndagen den 2 februari är det 
årshögtid där vi firar nattvard. Söndag-
en dessförinnan, den 26 januari, är det 
förberedande församlingsmöte med fokus 
på ekonomi.

ÅRSMÖTE

11 ONSDAG
9.00 Seniorfixarna
12:00  Sopplunch   
12:45  Sinnesrogudstjänst
15:00  Onsdagsträffen   
12 TORSDAG
17:00  Vardagsrummet
19:00  Celebrate Recovery 
19:00  Musikkåren övar
15 SÖNDAG
11:00  Tillsammansgudstjänst  

- 5 - 

 

        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!    
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ALIDA I HONGKONG DEL 2

Jag är tacksam för alla era böner, jag kan 
se förändring i mig själv och jag ber att 
Gud ska verka lika mycket i er och Lidkö-
ping som i mitt liv.

Ämnena på lektionerna vi har är för det 
mesta varit veckovisa, och också för det 
mesta samma talare hela veckan. På för-
middagarna har vi oftast 
haft lektioner med en 
gästtalare. De har hand-
lat om, bland annat, Guds 
karaktär, förbön och att 
höra Guds röst, Jesus 
och Hans gärningar och 
den Helige Anden och 
respekt för Gud. Jag har 
verkligen lärt mig myck-
et om mig själv och vem 
Gud är genom ämnena 
och jag har fått kliva ur 
mig själv och se att jag 
kan utvecklas och se att Gud inte får plats 
i en låda, som jag kan kontrollera, utan att 
Gud är stark och högst levande och jag 
vågar lita på Honom.

På eftermiddagarna har det varit lite mer 
varierat. Ibland har vi hjälpt “basen” med 
deras förberedelser att göra ordning mat-
kassar, ibland delat ut dess, ibland har vi 
tränat pilates för att hålla igång kroppen 
och ibland har vi tagit eftermiddagen till att 
läsa bibeln och andra kristna böcker som vi 
också har gjort recensioner på. Vi fick alla 
några sysslor att hjälpa till med i de loka-
ler som vi och basen använder. Den senaste 
månaden har vi också övat in några draman 
och danser som vi kan använda på vår an-

dra del av skolan, nämligen missionsresan.

Att se vad Jesus ser i oss människor, var 
ett ämne vi hade. Det fick oss i klassen 
att ta en extra titt i spegeln och försöka se 
vad Jesus ser. Det blev en uppmuntran att 
se varandra på ett nytt sätt och försöka se 
det speciella hos var och en. Ibland är det 

enkelt att se positivt hos 
mig själv och andra, men 
vissa dagar har det också 
varit svårt. Vi har även 
tänkt djupare på vad synd 
gör med oss människor. 
Jag fick också fundera 
över hur vi ser på livet. 
Är det en rättighet eller 
en gåva från Gud?

Jag har även fått fira det 
kinesiska nyåret här. Det 
var den 5:e februari och 
en vecka framåt. Vi firade 

med koreansk mat och sedan gick vi ut på 
stan och delade ut matkassar till hemlösa.

Vi har kulturkvällar, där varje nation får 
representeras och det bjuds på en typisk 
rätt och efterrätt. För det mesta går det 
bra med att äta med pinnar, vi brukar äta 
med bestick också. Ett knep som jag har 
kommit på är att låtsas att det är en penna 
och sen gå vidare. För det mesta går även 
engelskan bra.

Be gärna för mina ledare och de andra 
på basen. Be gärna för Hongkong och de 
kristna i det stora grannlandet på andra si-
dan halvön.

Alida Holm

Fortsättning från föregående tidning. Artikeln skrevs i våras och Alida är nu hemkom-
men från sitt äventyr.



15

KVINNOFRUKOST
Det är som vanligt många som har kom-
mit för att äta en underbart god frukost 
och lyssna på föredrag denna regniga 
höstdag, lördagen den 26 oktober. 

Småpratet är i fullgång när jag kommer in 
i kyrkan. När vi sedan kommer in i fest-
salen och ser det uppdukade bordet med 
hembakt bröd, ägghalvor, fil med musli 
och annat gott hugger det till i magen och 
jag känner hur sugen jag är. Yvonne Jure-
heim hälsar alla välkomna när man fått sin 
plats vid bordet. Hon talar om att idag är 
det den trettionde frukosten som anordnas 
och dagen till ära blir det tårta till kaffet.

När alla är mätta och belåtna presente-
rar sig dagens talare Gunilla Ludvigs-
son för oss. Hon kommer att tala om hur 
det är att växa upp med en bror som har 
Downs Syndrom. Gunilla är från Ör-
kelljunga och är utbildad sjuksköterska, 
barnmorska och själavårdare. Hon arbe-
tar idag som skolsköterska och föreläser 
också om själavård. Hon arbetar för Sis-
ters International och även för det Kristna 
själavårdsinstitutet KRIS.

Vad är då en kris? Jo, det kan ju betyda 
flera saker; en prövning, kamp, fara men 
även en möjlighet. 1995 väntade Gunillas 
mamma barn igen. Gunilla har två äldre 
bröder och väntade ivrigt för att få vad hon 
önskade; en lillasyster. Så blev det dags att 
åka till BB. Där fick föräldrarna besked att 
något var annorlunda med bebisen. Poj-
ken hade Downs Syndrom, alltså en extra 
kromosom. Föräldrarna var oroliga för hur 
det skulle gå för Andreas, som han döptes 
till. Hur skulle hans värld bli? Skulle de 
klara detta? Mamman fick då de uppmunt-
rande orden av en sköterska; “Du har fått 

detta barn för att du är lämplig”. De orden 
bar henne.

Andreas blev allvarligt sjuk och de visste 
inte hur det skulle gå men det vände och 
han blev bättre och bättre. Det var en stolt 
storasyster som höll honom i famnen när 
han kom hem. Gunilla berättar att det finns 
ett fosterdiagnostest att ta redan i vecka 10 
av graviditeten för att se om fostret har 
DS. Då i form av blodprov, man kan också 
ta ett fostervattensprov eller moderkaka-
prov. 98 procent av dessa barn aborteras 
bort i dag.

Andreas var ett år då han fick en speci-
allärare som kom hem till dem en gång i 
veckan. Detta var något Gunilla såg fram 
emot. Hon säger att hon aldrig känt sig åt-
sidosatt trots broderns problem. Tvärtom 
var och är de väldigt nära varann. Det är 
ett privilegium att ha Andreas i familjen, 
säger Gunilla. Han påminner om vad som 
är viktigast i livet. Han är alltid glad och 
håller igång familjen. Man behöver inte 
göra sig till. Det räcker att finnas till. Han 
är en förebild i att vara sig själv!

Marie Andersson
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MIN HEMGRUPP
I vår församling finns ett antal mindre 
grupper för gemenskap, samtal och 
bön. De kallas hemgrupper, husgrup-
per eller ibland cellgrupper. Här är min 
berättelse om vad det innebär att vara 
med i en hemgrupp.

Jag är med i den grupp som leds av Leif 
Granevik och Kirsten Gruvberger. Jag har 
varit med i den i ca 15 år nu, men grup-
pen har funnits till i snart 40 år. I denna 
grupp är vi 15 medlemmar som samlas 
varje måndagkväll i ca två timmar. Vi ses 
hemma hos varandra. Vi brukar oftast vara 
runt tio personer vid varje tillfälle.

Kvällen börjar med att vi äter något tillsam-
mans medan vi pratar om vad som hänt sen 
vi sågs sist. Vi kanske hört om något som 
hänt och som vi vill bedja över. Ibland be-
der vi över det så fort vi ätit klart, ibland tar 
vi det vid bönestunden på slutet av kvällen. 
Vad som bjuds att äta bestämmer värden/
värdparet, så det kan variera. Efter att vi 
ätit håller värden en inledning och ber över 
kvällen. Sedan tar vi fram våra Biblar och 
den bok vi läser tillsammans och diskuterar 
utifrån för tillfället. Denna termin läser vi 
boken ”Till jordens yttersta gräns; Apostla-
gärningarna runt på 88 dagar”.

Vi i vår grupp gör så att vi läser de olika 
delarna i ett kapitel hemma innan vi ses 
på måndagen kommande vecka. Vi läser 
också den föreslagna texten i Bibeln. När 
vi sedan ses på måndagen tar vi upp det 
som känts betydelsefullt för oss samt läser 
Bibelavsnittet. Sedan läser vi och begrun-
dar den frågeställning som finns till varje 
kapiteldel. Det känns som att vi har många 
bra tankar att dela med varandra. Vi kän-
ner att denna bok passar perfekt att ha i 

en hemgrupp. Vi har under föregående ter-
min (och kommer fortsätta när denna bok 
är slut) läst ur ”Markus runt på 90 dagar”.

Cirka tjugo minuter innan det är dags att av-
sluta kvällen tar värden fram vår bönebok. 
I den skrivs sedan de böneämnen ned som 
vi vill dela med oss av och bedja över till-
sammans. Vi avslutar kvällen med bön. Vill 
man be högt så gör man det. Känner man att 

man hellre vill be tyst för sig själv går det 
bra det med. Oftast ber vi till sist en gemen-
sam bön som exempelvis Gud som haver.

Inför varje hösts terminsstart har vi också 
en grillkväll innan våra vanliga måndags-
träffar börjar. Då bjuds våra vänner med 
att dela gemenskapen. Innan våren försö-
ker vi få till en julfest. Det händer dock att 
denna infaller mitt i terminen.

Hemgruppen hjälper mig att förstå Bibeln 
och mitt kristna liv. Vi delar så mycket 
med varandra. Känner du att du vill höra 
till i en hemgrupp så ta gärna kontakt med 
expeditionen.

Marie Andersson
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Söndagsskolan
Under hösten har söndagsskolan träf-
fats varannan söndag på ojämna veckor, 
i vår blir det istället jämna veckor. I den 
inledande samlingen har vi fått höra be-
rättelser från Gamla testamentet. Däref-
ter får man antingen pyssla på olika sätt 
i den kreativa gruppen eller vara med i 
Pulsgruppen där det är mycket lek och 
rörelse. Det har också varit en bibel-
vandring som handlade om det som var 
förlorat – ett får, ett mynt och en son.

Det är även roligt att se många barn i 
kyrkan de söndagar som vi inte har 
söndagsskola. Vi vill gärna ge dem 
uppmärksamhet genom att alltid tän-
da barnens ljus och ha en ”barnruta” 
i våra gudstjänster. Vi har haft två till-
sammans-gudstjänster. I den ena sjöng 
barnkören, som varit igång till och från 
under terminen. De medverkar även vid 
första advent. 

Ungdoms-alpha
En helt ny satsning som vi haft i Mis-
sionskyrkan har varit vår ekumeniska 
ungdoms-alpha som anordnats av krist-
na skolgruppen på De la Gardiegym-
nasiet i samarbete med flera kyrkor i 
Lidköping. Det har varit ett trettiotal 
ungdomar anmälda och vi har träffats 
på tisdagseftermiddagar för att se på 
filmer med olika teman och frågor, som 
man sedan får samtala kring i mindre 
grupper. Det har varit fantastiskt roligt!

Vardagsrummet
Utifrån ett framväxande behov av en 
kontinuerlig mötesplats för barnfamiljer 
och unga vuxna har vi dragit igång Var-
dagsrummet. Vi möts på torsdagskväl-
lar för att äta goda smörgåsar och lära 
känna varandra. Medan barnen leker 
eller övar med barnkören kan de vuxna 
ha viktiga samtal, spela spel eller bara 
andas ut lite innan kvällen avslutas med 
en kort gemensam andakt. 

Samuel Östersjö
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Mopsarnas fiskelycka

En fisketur har länge stått högt på öns-
kelistan hos scoutpatrullen Mopsarna. 
En solig lördag i september blev det av. 
Den vita Forden styrdes mot Ullersbro. 
Utrustade med metspö och kastspö prö-
vades fiskelyckan. Visst nappade det 
(bäst på mask)! Totalt 15 fiskar, varav 2 
riktigt fina abborrar. De minsta fick sim-
ma tillbaka till där de hör hemma. Några 
blev kattmat. De största hamnade i fry-
sen hos Elias. Det var fyra nöjda scouter, 
som syns på bilden ovan, som återvände 
hem efter att all matsäck tagit slut. När 
ska vi fiska nästa gång var samtalsämnet 
hem i bilen.

Leif Granevik

Kämpalek

Årets kämpalek anordnades vid Nääs 
slott med nästan 2000 anmälda scout-
er. Vi, 30-talet scouter och ledare från 
Lidköping, gjorde ett miljövänligt val 
och tog tåget till Floda och gick sedan 
en promenad genom skogen till ängarna 
bredvid slottet där starten gick. Banan 
gick som en 8:a och det var också te-
mat. Vi fick knyta ihop rep med knopar, 
transportera vatten med svamp och läg-
ga punkterna i scoutlagen i rätt ordning 
(se bild till höger). Solen värmde men 
annars var det ganska kallt. Efter att ha 
gått nästan hela dagen var det skönt att 
sjunka ner i tågsätet igen. 

Magnus Dalemo

Scouternas höstäventyr
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Hasselmöss på hajk

Hasslösas Scouter startade upp den nya 
terminen med en övernattning på vår 
hajkplats Arrangergret. Vi började med att 
fixa ved till vår eld. När glöden var perfekt 
grillade vi och åt vår medhavda matsäck. 
En brasa brann hela natten och alla vak-
nade efter en skön natts sömn. Vi lagade 
frukost och sedan var det dags att packa 
ihop sovsäckarna och bege sig hemåt.

Magnus Hermansson

Youth
I höst fortsätter vi Youth på samma 
sätt som tidigare, med roliga aktivite-
ter, uppmuntrande andakter, gott fika 
och god gemenskap. Vi är lite färre än 
vad vi tidigare varit, men vi har en liten 
trogen grupp som allt som oftast kom-
mer till kyrkan på fredagskvällarna. Vi 
har dock sett några nya ansikten, vilket 
alltid är uppmuntrande, och kärngrup-
pen är otroligt bra på att ta emot och 
välkomna dem! Något riktigt roligt som 
hänt nu under hösten är att några av 
våra ungdomar hängde med ungdomar-
na i Pingstkyrkan i Lidköping när de på 
höstlovet åkte på ungdomskonferensen 
Vision i Värnamo. Vi hade några trevliga 
dagar tillsammans med fantastiska ta-
lare och otroligt bra budskap om att vi 
med Jesu hjälp kan påverka omgivning-
en runt oss, att vi kan vara s.k. influen-
cers i de sammanhang vi befinner oss i. 

Puls
Efter sommarlovet har Puls än en gång 
dragit igång och vi har det jättekul! Van-
ligtvis kommer det mellan 15 och 25 
ungdomar för att spela innebandy på 
fredagskvällarna mellan 17.30 och 19.00, 
men skulle du identifiera dig som äldre 
än ungdom är du ändå varmt välkom-
men att hänga på! Det finns alltid plats 
för fler spelare, nybörjare som proffs, 
ung som gammal, och vi har nu köpt in 
nya innebandyklubbor att låna ut till dig 
som inte har en egen. När vi sedan spe-
lat klart och duschat är alla, precis som 
i våras, välkomna till Missionskyrkan för 
att återhämta sig med lite innebandy-
körv innan Youth börjar. 

Carolin Leckström

Enny och Teodor kokar frukostäggenKlurigt på kämpalek.
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