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Lidköpings
MissionsförsamLidköpings
Missionsförsamling

Krister Liljegren
Föreståndare
Hermelinvägen 11
53157 Lidköping
Mobil: 0708-463263
krister.liljegren
@equmeniakyrkan.nu
Måndag ledig dag

Tony Johannesson
Vaktmästare
mobil: 0705-355310
tony.vaktis1@gmail.com
månd-torsd 7-16

Yvonne Jureheim
Diakon
Linjevägen 19 A,
531 50 Lidköping
Mobil: 0723-325898
yvonne.mk@lidkoping.org
Fredag ledig dag

Kerstin Bergvall
Församlingssekreterare
exp. 0510-22637
månd-torsd. 8.00-13.00.
kerstin.mk@lidkoping.org
Slutar vid årsskiftet

Programblad för Lidköpings
Missionsförsamling,
en del av Equmeniakyrkan
Ansvarig utgivare: Lars Stenseke
Tidningskommittén:
Marie Andersson, Kristina Ek,
Håkan Hellbergh, Kerstin Bergvall.
E-post: hakan.hellbergh@gmail.com
Manusstopp för nästa nr.: 31 jan.

Samuel Östersjö
Pastor
Zettervallsgatan 3 D,
531 33 Lidköping
Mobil: 0704-914678
samuel.ostersjo@gmail.com
Måndag ledig dag

Linnéa Keihag
Ungdomsledare
Trädgårdsgatan 20
53152 Lidköping
Mobil: 0730-934979
linneakei@gmail.com
Måndag ledig dag

Församlingens
ordförande
Lars Stenseke
Loggatan 5
531 42 Lidköping
mobil: 0707-706219

Equmenia Lidköpings
ordförande:
Christian Nilsson
Stakegatan 3B
53133 Lidköping
tel. 0766-269860

kassör:
Gunnar Andin
Sunnersberg Ängebacken,
53198 Lidköping
tel. 15086

kassör:
Sture Liderud
Kronhjortsvägen 6
53157 Lidköping
tel.: 0510-27559
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Församlingsinformation
Hemgångna

Vi gratulerar

Solveig Isén
Född 8 juni 1947, död 27 augusti 2017
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan
22 september 2017

December
23
Inger Backman

80 år

Januari
1
Gunnar Wänström
5
Abeba Reda
6
Urban Alfredsson
14
Hanna Eriksson
14
Tony Johannesson
25
Anna Granath
29
Håkan Brattström

75 år
60 år
60 år
40 år
60 år
95 år
75 år

Februari
3
Inger Gustafsson
25
Oskar Stenseke

90 år
30 år

Torsten Åhman
Född 22 maj 1944, död 9 september 2017
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan
29 september 2017

Nya medlemmar
På bekännelse
Saber Muhamadhuseini 15 oktober 2017
Esplanaden 3, 53150 Lidköping.
Tel. 0722-659290, Grupp K
På flyttbetyg
Margareta Liljegren 15 oktober 2017
Hermelinvägen 11, 53157 Lidköping
Tel. 0700-824435, Grupp J
Lennart o Sinikka Ekfjorden
15 oktober 2017
Lidängsvägen 5, 53155 Lidköping
Tel. Lennart 0762-415555,
Sinikka 0730-603001, Grupp L

MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING
Esplanaden 3, 531 50, Lidköping
E-post: missionskyrkan@lidkoping.org
Hemsida: www.mklidkoping.se
Expedition:
Vestibul o kök :
TRUVEGÅRDEN:

Utflyttade/utträde

För uthyrning:
(Sonja Bergenwall)

Utflyttade
Linnea Kempe
till Svenska kyrkan i London

HASSLÖSA
MISSIONSHUS

Maria Lindström
Till Ödeshögs Baptistförsamling

Församlingen:

SKOGSHYDDAN

Bankgiro
Offerkonto
Swish-nummer:
kollekt/gåvor:
kyrkkaffe/servering

Utträde
Kent Strömberg

tel. 226 37
tel. 658 15
Ingen telefon
tel. 0733-187778
Ingen telefon
tel. 248 42
983 – 0324
8314-7440105765
123 696 83 58
123 640 60 86

Equmenia:

Tack för tiden i vår församling!

Bankgiro
Swish-nummer
Bankkonto

Omslagsbilden: foto Håkan Hellbergh
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5306-7187
123 576 31 56
8314-7 3307694-4

Pastorns Ruta
Olika tillsammans
Överskriften kan kännas motsägelsefull, åtminstone i
vår tid. När internet slog igenom så tänkte man att vi
skulle lära oss mer om det som inte är vårt primära
intresse och om de som vi inte känner eller förstår oss
på. Jag har förstått det som att det inte har blivit så, vi
tycks söka upp det som vi redan känner till eller redan
sympatiserar med.
Ordet olika är oftast synonymt med att vi inte klarar
att hålla ihop tillsammans, istället är det lätt att vi går
isär eller håller oss på avstånd.
I Korinthierbreven i Nya testamentet finns en församling som hotas av ett antal problem, ett av dessa är
inre spänningar pga. sociala och ekonomiska skillnader, men här finns också åsiktsskillnader om vilken
predikant som gäller. Orsaker nog för att gå isär och bilda en ny församling, tyvärr.
Men måste olika betyda att gemenskap är omöjligt? Ibland är det nog så, men det
finns andra vägar. Vägar öppnade i och igenom den märkliga organism som kallas
församlingen, den kristna kyrkan.
Förklaringen ligger i att församlingen inte är en organisationsskiss i första hand, med
vissa intressen som alla tycker lika om. Den är en kropp där just olikheten är förutsättningen till att den kan kallas för, och fungera som detta.
Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: ”Jag är ingen
hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. 1 Kor 12:14-15
Detta är grejen, du hör till kroppen, församlingen, just för att du är du. Vi behöver
inte tycka samma om allt, men vi kan alltid vara generösa och hitta det ”varför vi är
församling” som gör att olikheten blir en tillgång och inte ett hot. Vi är i första hand
ingen åsiktsgemenskap, vi är en Gudsrikes gemenskap med uppdrag att göra Guds
rike känt.
Poängen är att en kropp, med endast händer, inte blir någon fungerande kropp. Den
blir i varje fall mycket begränsad. Om församlingen ska kunna återspegla något av
Guds enorma rikedomar och mångfald blir olikheterna snarare en tillgång.
Vad som behövs är enhet, vilket inte är det samma som att vara lika i allt. Paulus pekar på detta i sina brev. Snarare handlar det om att trots olikheter och mångfald hålla
ihop med ett gemensamt mål och en gemensam färdriktning. Ett gemensamt ”varför
vi är församling”.
” Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp
och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp.” Ef 4:3
Frid är vad Guds rike är. Frid är, utöver kärlek, kyrkans enda maktmedel och det som
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enligt Paulus ska binda oss samman. Frid är både en Andens frukt och ett val. Du
och jag kan välja att binda ihop våra olikheter så att vi blir en hel kropp med friden
som band.
Välkommen att i vår tid, här i vår stad, som en del i församlingskroppen, vara med
och presentera Jesus, och därmed hela treenigheten, i en varm gemenskap där vi
växer!
Krister Liljegren

Årsmöte

Personlig besöksvän

Välkommen till Lidköpings Missionsförsamlings årsmöte, lördagen den 3:e februari
kl. 15:00.

Som medlem i Lidköpings Missionsförsamling har du möjlighet att få en personlig
besöksvän. Detta innebär att en vän från
kyrkan regelbundet hälsar på hemma hos
dig, så som du själv önskar. Tillsammans
kommer ni överens om dag och tid och hur
regelbundenheten kan se ut.

På söndagen den 4:e februari kl. 11:00 är
det Årshögtid med gudstjänst, nattvard och
kyrkkaffe.
Det blir ett förberedande församlingsmöte
inför årsmötet söndagen den 28 januari
kl.18:00.

God Jul
Vi som är anställda i Lidköpings Missionskyrka vill önska dig en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt.
Vår önskan och bön är att ljuset från julens
verkliga stjärna, Jesus, ska få lysa över dig
och ditt liv.
Med önskan om stor julfrid och välsignelse
över ditt nya år!
Krister Liljegren
Yvonne Jureheim
Samuel Östersjö
Kerstin Bergvall
Tony Johannesson
Linnéa Keihag

Längtar du efter detta, ring Yvonne Jureheim 072-332 58 98 ti eller to kl. 11.0012.00 eller till kyrkans expedition 226 37.
Du kan annars be någon närstående ta den
kontakten.
Kanske tänker du redan på någon, som du
önskar skulle besöka dig. Vi vill gärna
ordna detta så bra som möjligt för dig. Att
bli sedd, hörd, bekräftad och älskad är behov som finns med oss genom åren, från
det att vi är barn och ända upp i hög ålder.
Du som längtar efter att få vara en besöksvän är också välkommen att höra av
dig. Tillsammans kan vi göra vardagen lite
ljusare för varandra.
Guds rika välsignelse!
Yvonne
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Kvinnofrukost
Det är med lätta steg jag styr mot kyrkan denna morgon i november. Det ljuder av småprat där jag står i
kön i väntan på att få gå in och äta årets bästa frukost. Det vattnas i munnen när jag ser det uppdukade
bordet med allt man kan önska sig av en härlig frukost. Tallrikarna fylls med smörgåsar, ägg, sill, diverse pålägg. Man kan få en tallrik gröt eller yoghurt
med müsli mm. På ett bord intill står en väldigt lång
tårta att avnjutas till kaffe.
Dagens föreläsare Annelie Enochson är representant
från Mercy Ships. Hon lämnade sitt arbete i riksdagen för att engagera sig i Mercy Ships.
Mercy Ships är ett skepp med den mest effektiva
plattformen för att leverera sjukvård. Hela 50 % av världens befolkning lever inom 60 mil
från en kust. I dagens läge saknar 5 miljoner människor sjukvård.
Mercy Ships har funnits sedan 1978 och är en
amerikansk organisation. Sedan starten har
de utfört 84.000 operationer. De utför allt
från operationer av tumörer, gomspalt, starr
och fistlar. 2,5 miljoner människor har blivit
hjälpa.
Hon visar före- och efter bilder av några som
fått hjälp. En av en man med en jättestor tumör som växte ifrån hakan. Om han inte fått
hjälp hade tumören till slut kvävt honom.
Efter att människor blivit opererade finns
chans till efterbehandling och rehabilitering på plats. Man lär upp den lokala befolkningen
och det byggs medicinska byggnader. De lär dem även om hälsa och att sköta sitt jordbruk.
Arbetar inom Mercy Ships gör man som volontär så det utgår inga löner eller arvode. Det
är 1000 volontärer ombord på skeppet och de kommer från ett 40 tal länder runtom i världen. Nya volontärer är alltid välkomna. Vill du hjälpa till på annat sätt kan man bli månadsgivare. Det finns också, bland annat, second-handaffärer som skänker till organisationen.
Jag känner mig så berörd när jag lämnar kyrkan och tacksam över alla de som lägger ner
själ och hjärta i sitt arbete inom Mercy Ships.
Marie Andersson
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Aktuellt från Missionskommittén
Här kommer en liten uppdatering från Missionskommittén, eftersom det har blivit förändringar i kaffeprojektet som vi har stöttat under ett par år.
Kaffeprojektet La Divina Gracia i Ecuador startades av familjen Gunnarsson som under ett
par år var Equmeniakyrkans missionsarbetare i staden Jipijapa. Av olika anledningar håller
detta projekt nu på att avvecklas. Missionskommittén kommer därför att arbeta fram ett
förslag på ett nytt missionsprojekt i Ecuador och presentera detta på ett församlingsmöte
framöver. Vi tittar till exempel på skolprojekt, ett projekt som sänder radio i Amazonas
och ett projekt som heter ”den barmhärtige samariern”. Detta projekt stöder småföretagande hos personer som drabbades av den svåra jordbävningen våren 2016. I projektet
ingår även utbildning i företagande, ekonomi, marknadsföring och affärsetik.
I staden Tampico i Mexico fortsätter vi att stödja Mordokajhuset, som är en plats som hjälper utsatta kvinnor att skapa sig ett självständigt liv. För närvarande bor en mamma och
hennes 6 barn i huset.
Söndagsskolan fortsätter att stödja en söndagsskola i Ciudad Darío i Nicaragua, så att de
till exempel kan köpa material och frukt till barnen.
Insamlade medel (cirka 68 000 kronor) från Lilla Boden på Skogshyddan har i år gått till
Equmeniakyrkans projekt Fred i Syrien där lokala församlingar inne i Syrien får hjälp att
hjälpa behövande och projektet Skolbarn i Bekaadalens flyktingläger i Libanon.
Missionskommittén har fått kännedom om två resor som kommer att äga rum våren 2018.
- 17 februari – 3 mars ”Möt Kongo”. Förfrågningar görs till
astrid@astridstahlberg.se eller brittafredman@hotmail.com
- 17 februari – 4 mars ”Lär känna Diakonias arbete i Bolivia”. Läs mer på http://
bolivia-med-mening.webnode.se/news/dags-igen/
Hälsningar
Margareta Holm-Lorin
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Gudstjänster
December
3 Söndag
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST
Krister Liljegren, Samuel Östersjö, Adventskören, Ssk, kyrkkaffe
5 Tisdag
10.00 EKUMENISK BÖN
i Baptistkyrkan
18.00 JULAVSLUTNING
med Scout på Truvegården
18.30 Café KONTAKT

24 Söndag, Julafton
13.00 JULAFTONSGEMENSKAP i
Pingstkyrkan
23.00 JULNATTSGUDSTJÄNST
Krister Liljegren, Emma o Lisa Hektor
26 Tisdag, Annandag Jul
17.00 SÅNG- OCH MUSIKGUDSTJÄNST i Pingstkyrkan
31 Söndag, Nyårsafton
11.00 LOVSÅNGSGUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan
18.00 NYÅRSBÖN Krister Liljegren

6 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 RPG ALLTRÄFF i Pingstkyrkan

Januari

10 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST med Nattvard.
Samuel Östersjö, Krister Liljegren, Musikkåren, Medlemsintagning, Ssk, kyrkkaffe med
Lucia
12 Tisdag
18.30 Café KONTAKT

1 Måndag, Nyårsdagen
17.00 GUDSTJÄNST
på Frälsningsarmén
2 Tisdag
10.00 EKUMENISK BÖN
på Frälsningsarmén
6 Lördag
15.00 TRETTONDAGSFEST

13 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN
”Lucia är här” Dalängskolans musikklass
18.30 JULAVSLUTNING
med Café-Kontakt i Pingstkyrkan

7 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST med Nattvard.
Samuel Östersjö, Gunvor Artéus, kyrkkaffe
10 Onsdag
15.00 RPG NYÅRSALLTRÄFF
i Stenhammarkyrkan

17 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST Krister Liljegren,
Yvonne Jureheim, Frida o Josef Vennman,
kyrkkaffe

14 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST Krister Liljegren,
Hanna Amnerud, kyrkkaffe
17 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
18.30 BÖN i Missionskyrkan,
Ekumeniska Böneveckan

19 Tisdag
14.30 ANDAKT på Guldvingen
20 Onsdag
19.00 JULANDAKT med musik.
Vokalensemble med Hanna Amnerud och
Tina Hjortlinger talar
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och möten
21 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Krister Liljegren, Ingemar Lindahl, kyrkkaffe

11 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Krister Liljegren, Frida o Josef Vennman,
kyrkkaffe

23 Tisdag
18.30 Café KONTAKT

13 Tisdag
18.30 Café KONTAKT

24 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST

14 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN

26 Fredag
19.00 EQUMENIAPARTY
med årsmöte

18 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Krister Liljegren, Hanna Amnerud, kyrkkaffe

28 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Samuel Östersjö, Mia Brolin, Ssk, kyrkkaffe
18.00 FÖRSAMLINGSMÖTE

20 Tisdag
18.30 Café KONTAKT

30 Tisdag
18.30 Café KONTAKT

21 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN

31 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST

25 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Samuel Östersjö, Mia Brolin, Ssk, kyrkkaffe

Februari

27 Tisdag
18.30 Café KONTAKT

3 Lördag
15.00 Församlingens ÅRSMÖTE

28 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN

4 Söndag
11.00 ÅRSHÖGTID med Nattvard
Krister Liljegren, Musikkåren, Ssk, kyrkkaffe

Mars

6 Tisdag
10.00 EKUMENISK BÖN i Pingstkyrkan 3 Lördag
08.30 Städdag i kyrkan
18.30 Café KONTAKT
4 Söndag
7 Onsdag
11.00 GUDSTJÄNST
12.00 SOPPLUNCH
Ssk, kyrkkaffe
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 RPG ALLTRÄFF
i Missionskyrkan
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(Forts. på sidan 10)

(Forts. från sidan 9)

6 Tisdag
10.00 EKUMENISK BÖN i EFSkyrkan
18.30 Café KONTAKT
7 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 RPG ALLTRÄFF i Pingstkyrkan
10 Lördag
09.00 KVINNOFRUKOST
11 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Ssk, kyrkkaffe

Intervju med Linnea
Vem är Linnea?
Jag är en glad, harmonisk och kreativ tjej
som bor här i Lidköping. Jag är 23 år och
intresserad av väldigt mycket. Jag gillar att
resa och testa nya saker. Jag kommer inte
från Lidköping från början utan är född i
Stockholm, men sedan 2004 så bor jag här
med min familj. Jag tycker mycket om att
resa och på senare år så har jag rest själv
kanske mest inom Europa. Jag har även
varit i Sydafrika och Nya Zeeland. Det
senaste året har jag varit i Kalifornien på
bibelskola.

bra, jag tycker mycket om min familj. Jag
är ju också med i en församling så jag har
haft en trygg uppväxt. Det finns många
ungdomar idag som inte mår bra. Dom har
psykisk ohälsa och kommer från trassliga
hemförhållanden. Jag vill visa dom att det
finns en trygghet att få genom Jesus och det
vi har här i kyrkan.
Vad kommer du att arbeta med här i
kyrkan?
Jag kommer vara med i konfirmation, lite i
söndagsskolan och sen har jag blivit scoutledare. Jag tycker mycket om lovsång och
hoppas på att få med fler ungdomar i lovsången. Sen önskar jag att vi kunde umgås
mer över generationsgränserna i församlingen. Jag minns när jag var på tonår och
det var med någon vuxen från församlingen. Det kändes så tryggt och skönt att dom
bara var med och att det fanns någon äldre
att prata med. Jag ser gärna att det finns fler
ungdomar i dom olika uppgifterna som
finns i kyrkan som t.ex. mötesvärdar.

Hur kom det sig att du började som ungdomsledare?
Det var väl ingenting jag hade tänkt från
början men när jag gick på bibelskolan så
var det någonting som växte fram. När
möjligheten kom så kändes det rätt, det
känns som jag är på rätt plats.
Vad är det som är roligt att arbeta med
barn och ungdomar?
Jag kommer från ett hem där jag har det
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Presentation Krister
Så märkligt! - var min och Margaretas reaktion när tjänsten i Lidköpings missionsförsamling blev ledig och jag fick den.
I våra tankar hade vi en längre tid varit på väg bort från Lidköping och att vi dessutom
skulle komma tillbaka till vår hemförsamling hade inte funnits på vår radar överhuvudtaget.
Min tanke med denna artikel är att ge dig en kort presentation av min familj som förutom
mig består av min hustru Margareta (som jag härefter benämner Maggan), Louise, Jonathan, Oscar och Carl-Fredrik, samtliga Jönköpingsbor.
Jag låter artikeln bli en intervju där Krister intervjuar Krister.
Berätta om din familj!
Maggan är enhetschef på Skaraborgs Sjukhus. Jonathan och Louise är utbildade lärare och
Carl-Fredrik är sjuksköterska på akutvårdsavdelning. Oscar är vårt första barnbarn, med en
viss förkärlek till sin farfar.
Hur hamnade du här?
Efter en längre tid av högskolestudier med oändliga resor till Stockholm och tjänst i Lidköpings Pingstförsamling var jag klar och redo för en tjänst i en Equmeniaförsamling.
Från början kommer jag från flygets värld så man kan säga att jag har bytt flygledartornet
mot kyrktornet. Om sanningen skall fram så har jag alltid känt en slags kallelse till kyrkans
värld även om vägen dit ibland varit mer än lovligt krokig. Jag har dessutom två gånger
tidigare fungerat som vakanspastor i vår församling.
Berätta något om dig själv!
Som person har jag en stark kunskapstörst och vill veta mer än vad lästakten tyvärr tillåter
och därför ger jag mig också gärna in i samtal och diskussioner om b.la vetenskap, filosofi,
kultur och teologi så klart. Jag hoppas att vi ska kunna ha en miljö av detta samtal i vår
kyrka samtidig som vi tillsammans upptäcker vad det är att vara kyrka i Sverige
”tjugohundranu”.
Jag är inte någon som gärna tittar på sport utan vill hellre vara aktiv själv och då med min
mountainbike. Denna värld består av lera, backar och rötter. Underbart!
Maggan kallar mig professor Kalkyl (Tintin) då jag älskar att diskutera saker, exempelvis
vad medvetandet är, men inte kan komma ihåg åt vilket håll nyckeln går i vår dörr.
Vad lyssnar du på?
Podcasts om teologi, vetenskap, filosofi mm. Försöker blanda olika kyrkors predikanter för
att lära mig så mycket som möjligt. P1 & P2 är favoriter. Min Spotifyprofil är full av alla
typer av musik från tyngsta metall (som jag älskar) till sprödaste Händel (som jag också
älskar).
Favoritserie på nätet eller tv?
Är ganska kass på serier och tittar antagligen efter att alla andra redan har upptäckt dem.
Men har en hatkärlek till Homeland. Älskar att tävla med På spåret. Gärna något med Erik
(Forts. på sidan 12)

- 11 -

(Forts. från sidan 11)

Schuldt som programledare. Ganska spretigt som du ser, men jag tröttnar så fort om det
inte ger något, är en krävande tittare. Maggan ger mig stränga order att vara tyst när Ernst
går, så jag brukar ha en bok med för säkerhetsskull.
Jag har förstått att just Maggan har ett stort intresse för gamla ting och inredning.
Så är det. Mitt uppdrag är att springa efter och säga att vi redan har en sådan och att vi
inte får plats med mer. Maggan vinner alltid och har i stort sett alltid rätt. Hon har en fenomenal förmåga att snoka upp rätt grejer till rätt pris.
Vi närmar oss slutet på intervjun, har du någon dold talang eller något intresse som kan
var bra att känna till?
Star Wars. Jag växte upp med de första filmerna när de kom. Helt knockad då och har inte
återhämtat mig än. Sedan är jag en fena på att lag mat utan recept där jag bara får ett antal
ingredienser att arbeta med.
Till sist berätta om något du drömmer om.
Så mycket egentligen, både personligen och för det gemensamma. Men ärligt så har jag
en slags grunddröm i livet och det är att saker ska bli på riktigt, blir så trött på det som
inte funkar och som bara är skuggbild av vad det kan vara.
Gåvorna vi bär på, kärleken i våra liv, bekännelserna, kyrkan, Guds rike, relationerna, den
tid vi har här på jorden. Att det ska få smaka på riktigt. Att alla dimensionerna i spektret
får blomma ut.
Krister Liljegren

Bön för alla

Möten i julhelgen

tisdagar kl. 10.00

Under jul och nyår 2017 så finns det flera
möjligheter att dela gudstjänstgemenskapen
här i Missionskyrkan och de andra kyrkorna i Lidköping.

December:
Januari:
Februari:
Mars:

Baptistkyrkan
Frälsningsarmén
Pingstkyrkan
EFS-kyrkan

• Julafton är det Julnattsgudstjänst kl. 23
och som vanligt avslutas det med lite
glöggmingel

Adresser
Om du byter adress, ändrar telefonnummer
eller mejladress så meddela expeditionen i
Missionskyrkan.
Lämnar du din mejladress har du möjlighet
att få ordförandeposten och att få mer information om vad som är på gång i kyrkan
och.

• Annandagjul är det Sång och musikgudstjänst i Pingstkyrkan kl.17
• Nyårsafton Lovsångsgudstjänst kl 11:00
i Pingstkyrkan och kl.18 är det Nyårsbön
i Missionskyrkan
• Nyårsdagen kl.17 är det gudstjänst i
Frälsningsarmén
Välkommen!
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Julgemenskap

Församlingsdagen

Kyrkorna i Lidköping hälsar dig varmt
välkommen, att under julaftonen delta i
julfirandet i Pingstkyrkan.

Söndagen den 17 september var det många
som gick tidigt till kyrkan. Det serverades
frukost till dem som önskade. En delikat
sådan med allt man kan önska sig. Det låg
ett sorl i salen och det skramlades med bestick.

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, lämna din anmälan till expeditionen
Pingstkyrkan tel. 54 59 50 eller skicka epost expen@pingstlidkoping.se senast fredagen den 15 dec. kl. 12.00.
Kyrkorna har gemensamt fått det fina uppdraget att göra julen ljusare för människor i
vår stad. Det brukar vara drygt hundratjugo
personer som kommer. Du som vill jobba
ett pass, välkommen att anmäla ditt intresse på listan som finns på anslagstavlan
i Missionskyrkans foajé.

Församlingsdagen

Arbetet under julaftonen är indelat i fyra
pass, där de större församlingarna deltar
med minst två personer per pass.

Mätt i magen tog man sedan plats i kyrksalen för att lyssna till Mia med team som
ledde oss i sången och en predikan av Rune
Hellberg med titeln Växtkraft.
Efter det tog man sig till festsalen igen, nu
för att inta lunch som bestod av två olika
thailändska rätter. Mycket gott. Sedan tog
kommittén till orda och vi blev indelade i
lag. Nu var det dags för femkamp. Det var
allt ifrån att gissa på städer till att klippa en
så lång remsa man kunde ifrån en tidningssida. Mest utmanande och den station som
framkallade en massa skratt var den där
man skulle stapla äggkartonger i höga staplar. Något som inte var helt lätt.
Därefter serverades det kaffe och bakelse.
En mycket givande och rolig dag. Tack till
kommittén som ordande dagen och tack till
ni alla som var med. Ser redan fram emot
nästa års arrangemang.
Marie Andersson

Pass 1: kl. 9.30-12.00
Pass 2: kl. 11.30-14.30
Pass 3: kl. 14.00-17.00
Pass 4: kl. 16.30-19.00
Tack för din värdefulla medverkan!
Yvonne

Alphakurs
Nu finns ett nytt fräscht och filmat material
att tillgå hos Alpha, vilket gör att föreläsningarna redan är klara att användas.
Vi får en del förfrågningar om att köra en
Alphakurs igen vilket gör att vi eventuellt
kommer att göra detta i början av nästa år.
Så håll utkik efter mer information.
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Skidläger
Sportlovet inträffar som vanligt vecka 7 och precis som tidigare drar vi till Vemdalen. Det
kommer att bli händelserika dagar med fartfyllda aktiviteter, undervisning, vittnesbörd
och andakter, samt riktigt go gemenskap och naturligtvis massvis med skidåkning. Anmälan släpps i början på december månad och det är först till kvarn som gäller. Håll utkik
efter mer information och tveka inte att haka på!

Konfirmation
I september drog vi igång 03-ornas konfirmations-år. Med ett mindre antal på 5 stycken
anmälda vid starten, togs så småningom beslutet att slå ihop arbetet med pingstkyrkan. Vi
är nu därför ett riktigt toppen-gäng på ett 20-tal konfirmander med ett rullande schema
där vi befinner oss i båda församlingarnas lokaler. Varje torsdag eftermiddag ses vi; konfirmander, ledare och hjälpledare för fika, lek och undervisning. Vi har riktigt kul tillsammans och ser redan nu fram emot en fullspäckad vårtermin, och kanske framförallt konfa-läger!
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EQUMENIAPARTY med årsmöte
Fredag 26 januari kl 19:00 har Equmenia Lidköping sitt årsmöte! Varmt välkommen för
att vara med, lyssna, inspirera, inspireras och för att få chansen att påverka vår församlings barn - och ungdomsverksamhet. De unga är vår framtid och värt att investera i, kom
därför gärna för att bidra med vad du kan. Godsaker utlovas, så vi ses väl där?!

Tonår
Fredagarna under höstterminen har för ungdomarna sett något annorlunda ut än vad de
kanske brukar. De har fortfarande inneburit en rad olika aktiviteter och event, men har
oftast anordnats och spenderats tillsammans med Pingstkyrkans tonåringar.
Samarbetet har varit oerhört roligt och givande med bra respons från alla fronter. En del
kvällar har det varit Kaj Live! med blandande gäster och teman, andra gånger har vi både
lagat budgetmat och blivit bjudna på finmiddag. En del film, diskussioner, spel-stunder,
kreativt skapande, lovsång och andakter har de också innefattat.
Vi hade en kick-off i början på terminen och för inte så länge sedan drog ett gäng iväg på
den fantastiska ungdomskonferensen Vision i Värnamo under en långhelg. En gång i månaden åker vi även till Skövde pingst för ungdomssatsningen Reclaim och utöver det har
vi ju vårt samarbete med Lidköping pingst, Skara pingst och mission samt Götene Prisma
i form av RE-ENTRY. Innebandyn i DLGs gympasal fortsätter, och det drar riktigt snart
ihop sig till julfest och allt kul det innebär.

Unite
Som traditionen numera lyder, åker vi återigen iväg till Jönköping för att inviga det nya
året 2018 på bästa sätt! Festivalen UNITE som hålls i Jönköpings Pingstkyrka, har blivit
ett koncept med stor framgång bland ungdomar och drar vanligtvis ca 1000 personer över
hela landet varje år. 29 december - 1 januari är datumen att lägga på minnet, för detta vill
du inte missa!
För mer info & anmälan, gå in på unitesweden.se/jonkoping & om du önskar att åka med,
hör av dig till Linnéa Keihag eller Samuel Östersjö.
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Vi finns för dig!
Alla ställs inför frågor som
kräver juridisk kompetens. Vi
hjälper dig med bl.a. bouppteckning, boutredning, testamente, arvskifte, sambofrågor och gåvobrev.
Välkommen att kontakta oss
på tele: 0510-54 55 00.

Elinstallationer

- 16 -

