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CAROLIN LECKSTRÖM
Barn- & ungdomsledare
tel: 0510-301285
ungdomsledare@
mklidkoping.se
Måndag ledig dag
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KRISTER LILJEGREN
Föreståndare
tel: 0510-301281
pastor@mklidkoping.se
Måndag ledig dag

YVONNE JUREHEIM
Diakon
tel: 0510-301282
diakon@mklidkoping.se
Måndag ledig dag

TONY JOHANNESSON
Vaktmästare
tel: 0510-301283
vaktmastare@
mklidkoping.se
Mån-tors

REBECKA APPELFELDT
Kommunikatör
tel: 0510-301286
info@mklidkoping.se
Vanligtvis mån-fre

TIDNINGEN
MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING
Ansvarig utgivare:Håkan Hellbergh
Tryck:Missionskyrkan Lidköping
Kommunikationsgruppen:
Rebecka Appelfeldt,
Marie Andersson, Inghar Främberg,
Håkan Hellbergh, Johan Lindahl

Församlingens tf ordf.
Håkan Hellbergh
hakan.hellbergh@
gmail.com

Kassör
Gunnar Andin
gunnar.andin@telia.com
070-661 1036

Equmenia Lidköpings Ordf.
Benjamin Götesjö
benjamingotesjo@
outlook.com

Kassör
Simon Hahl
simon.bussmusikern@
gmail.com
070-863 2279

TINA HJORTLINGER
Församlingspedagog
tel: 0510-301284
forsamlingspedagog@
mklidkoping.se
Vanligtvis tis-tors
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Cecilia Lindqvist
Född 28/4 1966, död 1/12 2020
Anna Granath
Född 25/1 1923, död 10/12 2020
Begravningsgtj i Otterstads kyrka
7/1 2021
Bengt Hellqvist
Född 8/5 1937, död 28/12 2020
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan
20/1 2021
Elisabeth Svensson
18/6 1934, död 30/12 2020
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan
8/1 2021
Solveig Widtfelt
Född 25/1 1931, död 30/1 2021
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan
25/2 2021

Expedition och telefonväxel
Måndag: stängt
Tisdag: 10.00 - 16.00
Onsdag: 8.00 - 16.00
Torsdag: 8.00 - 15.00
Fredag: varierande tillgänglighet

Dec-feb
Nyamedlemmar: 2 st

Anna Boman Hald
Björn Hald

Utflyttade: 0 st
Utgångna: 0 st

MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING
en del av Equmeniakyrkan

Esplanaden 3, 531 50 Lidköping
E-post: info@mklidkoping.se
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

HEMGÅNGNA VI GRATULERAR

ÖPPETTIDER

MEDLEMSFÖRÄNDRINGAR

Mars
16 Gunvor Otterberg 91
April
21 Gärd Ericsson 90
29 Karin Mickelbo 60
Maj
13 Gudrun Hafsteinsdottir 30
17 Hazir Sacipi 40
24 Robert Amnerud 40

Yvonne har under pandemin
avsatt särskild telefontid:
tisdagar & torsdagar 11.00-11.45



Vårda ditt inre l iv !
Detta nummer är historiskt, för det är det sista på 74 år i den utformning som vi är vana
vid. 1947 kom ett provnummer ut i Immanuelskyrkans regi med rubriken ”Vårda ditt
inre liv!”. En längre tid hade det pågått en diskussion om att starta en tidningsutgiv-

ning. Syftet var att ”tjäna till sammanhållning och vägledning”.

Mina tankar går till vår egen tid där vi blixtsnabbt har fått
ställa om våra informationskanaler och ta det ”digitala ste-
get” vad gäller våra utgivningar. Det är också det som är
orsaken till den förändring som nu sker med vår egen tid-
ning. Ibland knuffas vi lite oväntat in i en ny värld där vi
behöver ta nya beslut men där vi också vågar se nya möj-
ligheter att möta en tillvaro i förändring. Vi har dock un-
der pandemins tid försökt att samla ihop det vi har gett ut

via mejl o s v i pappersform för att den som inte kan läsa
det digitalt ändå ska få information och hälsningar. De har

också fått specialhälsingar från bl a Yvonne med exempelvis fina
bilder. I någon form kommer detta att fortsätta även då tidningen ändrar sitt format.

Vem kan härbärgera amerikanare?
När jag läser provnumret från 1947 är det en bitvis dråplig läsning med för oss lite
obekanta uttryck och där en värld som ser något annorlunda ut växer fram. Insamlingar
till Europas ruinstäder blandas med uppmaningen att ta emot en resande manskör
från Amerika under rubriken ”Vem kan härbärgera amerikanare?”. Här finns också
bekymren kring ekonomin och sommarens ”förskingring” när det gäller kollekterna.
Sommarhemmet är inte Skogshyddan utan Furuhäll, där kaffe och ”läskedrycker”
kan köpas. Resor går i församlingens regi till Jönköping och Kinnekulle.

Här lämnas läsaren i vår tid också med frågor. Vilka var Mandolinkapellet och vad
var den ekumeniska väckelse- och uppbyggelsekonferensen för något? En eftermen-
ing gällande konferensen avslöjar det som alla arrangörer och även vi har fått leva
med; ”…men kunde ha varit mer välbesökt av både vår egen och andra församlingars
medlemmar”. Inget är nytt under solen, egentligen.

En växande gemenskap
Man berättar om långfredagens gudstjänst med en välbesökt nattvard, dop och med-
lemsintagning av tio nya medlemmar. Ungdomsföreningen består vid denna tidpunkt
av åtta grupper med över tio deltagare i varje. Dessa är också uppdelade i två junior-
avdelningar. Söndagsskolans sommaravslutning sker genom att man marscherar

PASTORNS RUTA SISTA NUMRET
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genom staden från gamla Immanuelskyrkan till Ågårdsskogen där festen hålls. I
senare tidningar rapporteras om stora ”offensiver” och satsningar, vilka samlar verk-
ligt mycket folk. När staden växer funderar församlingen på hur man ska möta denna
tillväxt med nya mötesplatser. Det sociala engagemanget är aldrig långt borta. Den
internationella missionen är en grundsten i församlingens liv.

Samma vädjan, samma läng tan
Jag har läst ett antal av de gamla tidningar som har getts ut av vår församling genom
olika tider och jag möter samma vädjan, uppmaning och längtan från pastorerna.
Samma bekymmer om medlemmarnas andliga liv. Önskan om att få leda församling-
ens medlemmar in i ett eget vardagsliv som efterföljare till Jesus och se församlingen
växa inåt och utåt. Att tron ska få ta plats i vardagen och
bli en fullständigt naturlig del av våra liv, intressen,
gåvor och relationer. Ge inte upp gudstjänsterna och
församlingens möten är uppmaningen. Författaren till
provnumret bekymrar sig över att sommarens resor och
utflykter ska göra att bibelläsningen blir bortglömd och
att det kristna livet ska förytligas. Denne uppmuntrar istället läsaren att förena det
kristna livet med sommarens aktiviteter, ”tag gärna med dig bibeln ut i naturens tem-
pel”, skriver författaren på sin tids bildspråk.

Ti l l s ist
Vi kan tycka att formuleringar, bilder och ordval känns lite fåniga ibland, men ande-
meningen är densamma och har ofta varit återkommande fast med olika tiders språk-
bruk. Budskapet är hela tiden att det kristna livet är på allvar på riktigt. Därför finns
församlingen kvar genom alla dessa tider, även om informationskanalerna och värl-
den förändras.

Jag tänker att ordet förena som nämns (vi är ju en förening), är tillämpbart för oss
idag. Att helt enkelt förena de liv vi lever med den kristna tron, utan uppdelning, och
låta det få ett konkret uttryck bl a genom vår gemenskap där vi möts för att hjälpa och
uppmuntra varandra. Där vi sträcker oss ut mot vår omvärld i barmhärtighet och nåd.
Att vara en varm gemenskap, där vi presenterar Jesus och där vi växer. Detta på ett
sätt som fungerar i vår tid och som ger den här församlingen en framtid i Lidköping.

Då jag är den sista pastorn i vår församling som skriver i vår tidning i dess nuvarande
form, är min uppmaning också till dig, mig och alla människor; ”vårda ditt inre liv”.

Krister Liljegren

Budskapet är
hela tiden att det
kristna livet är på
allvar på riktigt
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SISTA TIDNINGEN!
Vad händer?

Sedan pandemin började har mycket ändrats och mängden material som
skrivs och publiceras på olika sätt från kyrkan har ökat. Varje vecka
skickas ett välfyllt brev ut via e-post. Tidigare skickade exempelvis pas-
torn en skriven hälsning till församlingen i Pastorns ruta i tidningen fyra
gånger per år och nu skrivs istället en hälsning varje fredag. Artiklar och
information läggs ut i blogg, veckobrev och sociala medier regelbundet.
Detta har gjort att vi även fått ett snabbare informationsflöde, vilket varit
uppskattat. Eftersommånga dock inte har tillgång till de digitala kanaler-
na så har vid flera tillfällen under året en sammanfattning av veckobrev
och annat material skrivits ut och skickats till de medlemmar som inte
lämnat sin epostadress till kyrkan. Dessa utskick fyller nu alltså den
funktion tidningen tidigare har haft och därför kommer tidningen i dess
nuvarande form att avvecklas. Vad innebär då detta för dig? Vilket av
alternativen nedan stämmer på dig?

Jag har lämnat min
e-postadress till kyrkan
och får veckobrev

Du kommer redan via vecko-
brevet att ha fått och läst allt
material som trycks i häftena

och därför räknar vi med att inte
skicka ett häfte till dig per post.
Vill du ändå ha ett häfte så hör
gärna av dig till expeditionen!

Jag har ingen e-postadress
eller har inte lämnat den

till kyrkan

Du kommer att få ett tryckt
häfte hem i brevlådan fyra

gånger per år vid samma tider
och på samma sätt som tidnin-
gen. Häftet kommer att inne-
hålla en sammanfattning av

kvartalets veckobrev, blogg och
annat publicerat material.
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Mitt boktips är ”Nu är allt vi har” av Robert
Eriksson. Jag fick berättat för mig om bok-en
och fick sedan låna den av samme gode vän.

Boken tar upp bibelboken Predikaren. Han
lyfter dessa texter till nutiden. Korta myck-
et givande reflektioner som man läser med
eftertanke. Jag läste ett stycke eller kapitel

i taget. Verserna som det relateras till står
med i boken så man behöver inte ha Bibeln
intill sig och slå upp i. Jag som har Predika-
ren som min favorit bok i Gamla Testamen-
tet tog verkligen till mig denna. Jag
kommer absolut läsa mer av författaren.

/Marie Andersson

Kyrkan har under ett par veckor varit vacci-
nationsplats för vårdpersonal. Det är så gott
att kunna vara med och bidra och roligt att
många som aldrig varit i vår kyrka får se och
uppleva den. De nyvaccinerade får sitta en
kvart i kyrksalen och vila efteråt. En "and-

aktsstund" kallar NLT det i en artikel 19/2.
Låt oss be för dem som kommer och för
dem som jobbar hårt med att vaccinera och
att det de möter i vår kyrka får föra dem
närmre Jesus.

Vaccination i kyrkan

Robert Eriksson
Nu är al lt vi har

LITE AV DET VI SKRIVIT
OM SEDAN SIST

Den 11 februari hade vi glädjen att välkom-
na två nya medlemmar i församlingen,
Anna Boman Hald och Björn Hald. De väl-
komnades med en liten ceremoni och fika
med personalen. Låt oss omsluta dem med
värme och kärlek.

Nya medlemmar



VI HOPPAS IHOP
Dockorna Anton och Anna har fått en egen liten
miniserie på YouTube de senaste veckorna och
avsnitten avlutas med en liten utmaning till tittarna
(i alla åldrar!). Det första avsnittet handlade om
hopp och Anton och Anna funderade kring vad det
innebär att hoppas på Gud. Hoppar man PÅ Gud
då? Uppmaningen som gavs var så att skicka in ett
foto på sig själv när man hoppar. Här är de härliga
bilderna som kommit in. Visst hjälper de oss att
tillsammans fortsätta att hoppas på Herren?

Skicka in en bild du med!
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VAD HÄNDER I KYRKAN?
Som vi alla vet är osäkerheten mycket stor
om hur våren kommer att se ut vad gäller
möjligheten att träffas. Därför innehåller
denna tidning ingen kalender.

Gudstjänsterna kommer till en början att
vara digitala, först och främst livesända
men även någon film.

Efter gudstjänsterna samlas vi i zoom för
digitalt kyrkkaffe. Det kan man delta i ge-
nom att klicka på en länk på kyrkans hem-
sida. Om du vill ha lite hjälp att komma
igång så fråga gärna en vän eller hör av dig
till expeditionen.

Dörrarna till kyrkan är låsta men kyrkan är
öppen! På söndagar kl 17-18 har vi öppen
kyrka med bakgrundsmusik, ljuständning
och någon av de anställda på plats. Väl-
kommen att komma och tända ljus, sitta i
stillhet, eller kanske samtala med någon.

På diakonisidan så kommer Yvonne med-
dela eventuella händelser eller verksamheter
via våra kanaler. Men vi kan påminna om att
ett SMS eller ett telefonsamtal till någon har
mycket stor betydelse.

Veckobrev via e-post fortsätter skickas och
på Facebook, Instagram, Youtube och vår
hemsida finns tillgång till mycket material.

Ditt ekonomiska stöd till
församlingen och/eller
Equmenia är viktigt, värdefullt
och väldigt uppskattat!

Tack för din gåva!
Församlingen

Bankgiro: 983-0324

Swish: 123-696 8358

Equmenia

Bankgiro: 5306-7187

Swish: 123-576 3156
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/Magnus Hermansson

Scouterna tjuvstartade på sportlovet
Vecka sju har det varit sportlov för
alla som går i skolan. Scoutterminen
startar egentligen inte förrän tisda-
gen den 23 februari men med ett vitt
sportlov så tyckte vi att det var läge
för en liten tjuvstart. Så i tisdags åkte
Hasslösascouterna pulka. Kvällen av-
slutades med varm choklad.

Nya grillspett till Hasslösa! I samband med att Hass-
lösascouterna fick sin hajkplats förstörd i höstas,
förstördes också alla våra grillspett. När det här skrivs
har nya grillspett tillverkats och vi har fått en ny plats
att bygga vår hajkplats på. På bilden syns Kent Holst
hålla i de nya grillspett han gjort. Materialet fick han
från Oscar Emilsson i Active Scout. Kent har borrat, sågat
och limmat. Så stöttar scouter varandra! Den 3:e punk-
ten i vår Scoutlag: ”En Scout är vänlig och hjälpsam”
omsatt i praktiken.

En vänlig och hjälpsam scout
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I tisdags var det äntligen dags starta upp scoutterminen. I Hasslösa samlades ca
15 scouter och ledare för att bland annat gå en ljuspromenad. Vi följde då ett
antal ljus som några ledare hade ställt ut. Promenadens tema var ljus och utmed
vägen kunde vi läsa bibelord om ljuset och lära oss om ljus. Då vi i år har bestämt
oss för att på allvar dela oss i två grupper fick de äldre scouterna bygga upp en
ny samlingsplats. Sittbänkar och en eldstad iordningställdes under kvällen.
Kvällen avslutades med en andakt om när Samuel smorde David till Kung.

Scoutstart
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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 


