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Mars
4 Klasson, Anita 80
16 Otterberg, Gunvor 90
18 Jonsson, Simon 20
20 Söderlund, Johan 50
23 Zayeralipour, Danial 30
30 Ovebratt, Fabiola 40

April
1 Fjellner, Jesper 30
8 Karlsson, Astrid 85

Maj
18 Aloandersson, Maj 70
22 Johansson Zakrisson, Camilla 50

Expedition och telefonväxel
Tisdag: 10.00 -15.00
Onsdag: 8.00 -16.00
Torsdag: 8.00 -15.00

Tisdagar 10:00
Mars: Pingstkyrkan
April: Nicolaikyrkan
Maj: Missionskyrkan
Juni: Baptistkyrkan

Under hösten:
Nya medlemmar: 4 st
Utflyttade: 0 st
Utgångna: 1 st

Esplanaden 3, 531 50 Lidköping E-post:
missionskyrkan@lidkoping.org
Hemsida: www.mklidkoping.se
Expeditionstel: 0510-301280

För uthyrning: tel. 073-318 7778

För uthyrning: tel. 0510-50584

Tel. 0510-301290

Bankgiro: 983 - 0324
Offerkonto: 8314 - 7440105765
Swish kollekt/gåvor: 123 696 8358

Swish kyrkkaffe/servering: 123 640 6086

Bankgiro: 5306 - 7187
Swish-nummer: 123 576 3156
Bankkonto: 8314 - 7 3307694 - 4



Äntligen vår, hoppas jag att vi kan utropa när vi läser detta nummer. Nu är det inte
så att vintern har varit särskilt kall och snörik, åtminstone inte nu när jag skriver
denna artikel i början av februari. Men den har varit mörk, regnig och solfattig.

Våra förfäder för länge sedan såg en koppling mellan vä-
dret och hur det stod till med gudarnas eller gudens
humör och välvilja. Det fanns en direkt koppling mellan
hur vi skötte oss som människor och hur vädret blev.
Hela vår överlevnad hängde på detta, då vädret avgjorde
skörden och därmed hur det blev med vår mathållning.
Att det man sått inte skulle torka eller ruttna på åkrarna.

Idag tänker vi inte så, men är mer bekymrade över hur
vår hantering av miljön ska påverka vårt klimat och
därmed vädret, så att det skall finnas mat till en växande
skara människor på jorden.

I bibeln är temat ofta sådd och skörd, regn och växt, som
kommer i rätt tid. Gamla testamentet är skrivet i en miljö som levde med denna verk-
lighet oavsett om man var nomad eller bofast. I Nya testamentet återkommer temat
om sådd och skörd, men överförs mer som en metafor (liknelse) där Guds ord likt
utsäde kan sås i våra hjärtan för att Guds goda vilja ska kunna skördas som en verk-
lighet i varje människas eget liv. Här finns också tanken om gärningarna, alltså det vi
gör i vår vardag, som en slags sådd som sedan ger en skörd. ”Vad man sår får man
skörda”, säger Paulus i Galaterbrevet.

Ibland tänker vi att vi som kyrkor har sått ut Guds ord
under lång tid hos ett stort antal människor. Hur många
har inte gått i söndagsskola, scout, ungdomssamlingar
eller konfirmation? Det är säkert sant och jag tänker att
det finns en god säd i många svenskars hjärtan. En säd
som kan börja grönska och skjuta skott.

Precis som vi med förvåning förstår hur livs-kraftiga
frön och plantor är när de oväntat sticker igenom tjock asfalt eller en blomma slår ut
mitt i vintern i det blomsterland som vi trodde var dött.

Tänk om det är vad som väntar i påsk när vi tillsammans med många kyrkor i Lid-
köping har en stor kampanj i Arenan. Där vi kanske trodde att asfalten var tjock eller
jordmånen frusen. Vi kan så och vi kan vattna säger Paulus, men Gud ger växten.

Ska vi be att Andens regn och solens strålar får träffa alla de frön som finns i så
många liv här i Lidköping? Så att en sommaräng slår ut i vår tid och vår stad.

Krister Liljegren

Påskens budskap blir levande i arenan
Under påskdagarna 10-12 april fylls
Sparbanken Lidköping Arena med
människor som får ta del av påskens
budskap genom att lyssna till duktiga
talare, sång och musik av hög klass och
inte minst Sebastian Stakset, den
kända rapparen från gruppen
Kartellen, som fått sitt liv totalförvand-
lat av möten med Jesus.

Sebastian själv berättar: När jag mötte
Jesus var jag själv på väg att ta mitt
eget liv. Jag var en yrkeskriminell,
missbrukare, känd rappare, lögnare,
våldsman och fullkomligt förstörd
människa som hade förlorat allt. Men
ljuset från Jesus Kristus förvandlade
mitt liv fullständigt. Idag är jag fri!
Kedjorna till mörkret är brutna. Fän-
gelsemurarna har rasat.

Hela den spännande berättelsen om
Sebastians liv finns att läsa i hans bok
”Bara ljuset kan besegra mörkret” som
kommer att delas ut i stort antal till lid-
köpingsbor inför påskens evenemang.

Det är många kyrkor i Lidköping med om-
nejd som samarbetar och ligger bakom den
här kampanjen tillsammans med Sebastians
organisation Heart of Evangelism. Där får
vi alla vara delaktiga och dela glädjen i att
tillsammans göra en riktig satsning för att
många lidköpingsbor ska få upptäcka vem
Jesus är och förstå att det finns ett hopp
även för dem. Tänk om just du får vara den
där viktiga länken till att någon får sitt liv
förvandlat av Jesus?

Din delaktighet är otroligt värdefull och i
den här satsningen finns det chans att vara
med och bidra på så många olika sätt då det
finns uppdrag till alla som vill vara med och
sprida Guds kärlek!

Du kan till exempel vara mötesvärd, vakt-
mästare, säkerhetspersonal, parkeringsva-
kt, sjukvårdare, roddare eller evangelist
som är ute på stan och träffar människor. I
Missionskyrkan finns mer info och listor du
kan skriva upp dig på!

Var också med och be för satsningen och
uppföljningen efteråt! Det kommer vara
särskilda bönesamlingar i Pingstkyrkan
3 och 17 mars 18:30. Du kan även skriva
upp dig för dygnet runt-bön på listan som
finns utanför Kapellet i Missionskyrkan.

Varmt välkommen till påskens händelser och
kom med förväntan, längtan och nyfikenhet
på vad Gud vill göra här i Lidköping!

Samuel Östersjö









Församlingen samlades för två glädje-
fyllda högtider under helgen 1 – 2 febru-
ari för att med stor tacksamhet se
tillbaka på 2019 och med tillförsikt se
framåt mot ett nytt verksamhetsår.
Lördagen 1 februari samlades ett 60-tal
medlemmar för församlingens årsmöte.
Ovanligt den här gången var att församlin-
gens ordförande Lars Stenseke var från-
varande på grund av sjukdom. Vice
ordförande Johan Liderud steg förtjänst-
fullt in som mötets ordförande.

Verksamhetsberättelsen godkändes och pl-
anen för 2020 presenterades. Den inne-
håller många olika aktiviteter inom evange-
lisation, diakoni samt barn och ungdomsar-
bete och speglar en levande och öppen
församling. Ekonomin presenterades av
församlingens kassör Gunnar Andin som
med glädje kunde konstatera att församlin-
gens ekonomi har varit i balans under 2019.
Inför det kommande året behövs dock nya
tag för att klara målen. Ett förslag till extra
insamlingsdagar lades fram och godkändes.
Johan Liderud valdes till församlingens

ordförande och i övrigt valdes ett stort antal
funktionärer till församlingens olika upp-
gifter. Det uttrycktes stor tacksamhet för
allt arbete som läggs ner i församlingens
alla hörn.

På söndagen samlades församlingen till års-
högtidsgudstjänst. Högtiden leddes av
Rune Hellberg och musikkåren stod för
musiken. Församlingen bad för medlem-
marna i styrelsen och ungdomsrådet och
fick med glädje hälsa tre nya medlemmar
välkomna. Den avgående ordföranden Lars
Stenseke avtackades med blommor, musik
och applåder. Han var tyvärr inte när-
varande men avtackningen filmandes så att
han kan få ta del av en hemma där han nu
tillfrisknar.

Den festliga högtiden avslutades med att
fira församlingens diakon,Yvonne Jureheim
som snart fyller 60 år. Hon uppvaktades
med tårta, blommor och flera personliga tal
som väl beskrev hur omtyckt Yvonne är
både som person och som diakon.

Håkan Hellbergh

brate Recovery där AA:s ”en kraft större än
vår egen” är Jesus Kristus. Celebrate Re-
covery vänder sig också till en större grupp
människor, inte bara till alkohol-, tablett-
och drogmissbrukare utan även till män-
niskor med andra missbruk (spel, sex, mat)
eller sådana som brottas med självkänsla,
humör, sorg, kontroll, dysfunktionell up-
pväxt, medberoende etc. Faktum är att i
USA är det bara 25% av deltagarna som är
alkohol-, tablett- och drogmissbrukare.

Deltagarna möts varje vecka till öppet möte
med undervisning/vittnesbörd följt av små-
grupper för speciella behov och ett eget up-
plägg för nykomlingar.

Celebrate Recovery-steggrupperna startade
den 16 januari i Missionskyrkan. Delta-
garna är många och grupperna är nu
stängda för denna omgång eftersom det är
viktigt med kontinuitet och trygghet i grup-
pen. Nya grupper beräknas starta 2021. För
mer information kontakta expeditionen.

Håkan Hellbergh

I en gudstjänst i december i Missionskyrkan
medverkade Björn Hald, föreståndare för
Hela Människan Lidköping. Han berättade
om Celebrate Recovery inför starten i jan-
uari och presenterade det så här:

”Celebrate Recovery är ett Kristuscentrerat
tolvstegsprogram för oss med sår, ovanor
och beroenden, där vi har separata steg-
grupper för kvinnor och män. Som grund
för våra samlingar har vi tolvstegs-
rörelsens 12 steg (som Anonyma Alkoholis-
ter, AA min kommentar). Vi kommer att
jobba med 8 andliga principer som utgår
från Saligprisningarna och kommer att ta
oss igenom 25 olika teman och arbeta indi-
viduellt med vår problematik i 4-stegs-
studiehäften. Detta är självklart alldeles ut-
märkt för människor med alkohol- drog-
och tablettmissbruk men det är också en
hjälp att tillfriskna från alla sorters inre sår,
ovanor, och beroenden.

Celebrate Recovery (på svenska Fira åter-
hämtning) bildades 1991 i USA av John
Baker som hade blivit nykter genom AA
och kommit till tro. När han kom till sin för-
samlings smågrupper blev han besviken
över att deltagarna inte var lika ärliga och
öppna som inomAA. Han startade då Cele-

Björn Hald
leder

Celebrate
Recovery

i Lidköping

Ingen av oss går genom livet utan att få sår. Alla har
vi ovanor och kanske är det till och med så att vi alla
kämpar med någon sorts beroendeproblematik. För
ett par veckor sedan startade Missionskyrkan tillsam-
mans med Hela Människan ett program för till-
frisknande som kallas Celebrate Recovery.
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Alla ställs inför frågorsom
kräver juridiskkompetens.Vi
hjälper digmedbl.a.boupp-
teckning,boutredning,testa-
mente,arvskifte, sambofrå-
gorochgåvobrev.
Välkommenatt kontakta oss
påtele: 0510-5455 00.

Vi finns för dig!
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