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LIDAKYRKAN KONTAKT 
 

Pastor: Hellen Tolf Dahl tel. expedition och mobil 070-598 43 65 
Kassör, uthyrningar Anders Öhlander tel.  070-696 05 28. Församlingens postgiro 14 44 35-5 
Swish  123 157 9515 
Kyrkans besöksadress: Mulstavägen 11, Västerhaninge. Postadress: Box 114, 13722 Västerhaninge 
www.lidakyrkan.se  
 

PASTORSSPALTEN 
 
Välkomna till Lidakyrkan. 
Vi ser fram emot en spännande 
höst. Kom med och fira och 
gläds åt att vår kyrka har 
välkomnat besökare i 40 år. 
Vi skänker tacksamhet till alla 
som med sitt frivilliga arbete, 
gåvor och insamlingar har 
bidragit till att det har varit 
möjligt att vara en mötesplats 
för de boende och besökare i 
Västerhaninge.  
 
Med naturen utanför våra 
fönster möter vi många olika 
slags liv. Tar vi en sväng runt 
själva kyrkbyggnaden möter vi 
varelser som flyger, kryper, 
går, hoppar och springer. Sakta 
tittar rådjuren förbi, likaså 
hackspetten eller ekorren. 
Människor i alla åldrar 
promenerar tillsammans eller 
ensamma. En stund får vi mötas 
i och runt kyrkan. 
Oavsett vart alla är på väg 
önskar vi med orden i psalm 
845 ur Psalmer och Sånger: 
 
Må din väg gå dig till 
mötes, 
och må vinden vara din vän, 
och må solen värma din 
kind, 
och må regnet vattna själens 
jord, 
och tills vi möts igen, 
må Gud hålla, hålla dig i 
sin hand.                      
(Irländsk bön, övers .Per 
Harling) 

Välkomna in!                              
Pastor Hellen Tolf Dahl                

 
Bibelläsning och samtal  

 
omkring kommande 

söndagens texter. 
10 gånger. 

Onsdagar kl. 11.00–12.00.   
Vi börjar 11 september. 

(ej vecka 40, 44) 
Ingen anmälan eller 
förkunskap behövs.   

Välkommen! 
 

 

FEM TISDAGKVÄLLAR 
FÖR LIVSSAMTAL 

MED LÄSNING UR 
APOSTLAGÄRNINGARNA. 

DATUM OCH TID: 18.30-20.00 

Start 24 september och därefter                
8/10, 22/10, 5/11 och 19/11. 

Vi läser boken ”Till 
jordens yttersta gräns – 
Apostlagärningarna runt 
på 88 dagar”. Boken 
innehåller 88 reflek-tioner 
kring Apostlagärningarna.        

 Texterna är skrivna av 
människor som finns i och 
nära Equmeniakyrkan, 
Equmenia och Diakonia.               
Vi hoppas att din läsning 
ska få bli ett sätt att möta 
den Heliga Anden. Att det 
får ge dig kraft, inspiration 
och mod att gå vidare i din 
tro. Till jordens yttersta 
gräns.                         
Självkostnad för bok, 20 
kr. 

 

Brunch                
lördagen den 19 oktober                   

kl. 11.00 

”Tag gärna med en vän till kyrkan till 
ett välfyllt bord, det goda samtalet och 

lyssna till en talare. 

Kostnad 60 kr.  

Anmälan till Lotta Armanios   

        Tel 073-9381450                          
Varmt välkomna! 

 



 KALENDARIUM  3 
  

 
September                          
Söndag 1 september             
11.00 Gudstjänst  
”Tro och liv”  
Lotta Armanios, Cecilia 
Brorsdotter.                     
Martin Claesson, sång                
                               
Söndag 8 september   
LIDAKYRKAN 40 år                   
11.00 Gudstjänst                     
”Friheten i Kristus”   
Lennart Molin, Hellen Tolf 
Dahl.                                       
Grupp ur Södertörns Brass.  
Efter gudstjänsten möts vi 
till fest och gemenskap 
kring kaffeborden. 
 
 
Söndag 15 september                        
11.00 Gudstjänst                    
”Medmänniskan”       
Per-Johan Rahm, Christina 
Alstig 
 Martin Claesson, sång                
          
Onsdag 18 september                                           
13.00 Dagledigträff                 
 
Söndag 22 september 
11.00 Gudstjänst med 
nattvard 
”Enheten i Kristus”             
Hellen Tolf Dahl, Christina 
Hanke.  Joy Björk, sång 
                              
Söndag 29 september 
11.00 Gudstjänst                       
”Änglarna”                                
Hellen Tolf Dahl, Cecilia 
Brorsdotter                 
Torbjörn Åkesson, sång.  

 
Oktober   
Onsdag 2 oktober                                          
13.00 Dagledigträff                                                               
 
Söndag 6 oktober                  
11.00 Gudstjänst 
”Döden och livet”                         
Cecilia Brorsdotter, May 
Åkerström 
Jenny Horn, gitarr  
  
Söndag 13 oktober                           
11.00 Gudstjänst med 
insamling till Equmenia 
”Lovsång”                      
Hellen Tolf Dahl, Marie 
Jonsson                                         
Ton-åringarna, musik                                          
 
Onsdag 16 oktober                                           
13.00 Dagledigträff                 
 
Söndag 20 oktober                           
11.00 Gudstjänst med 
nattvard                                 
”Att lyssna i tro”                   
Hellen Tolf Dahl, Ingrid 
Hansson.  Sång av Elvine 
och Guillaume Kapell. 
 
18.00 Sång- och 
musikgudstjänst 
May Åkerström, Hellen Tolf 
Dahl och Lotta Armanios 
 
Lördag 26 oktober                        
Höstbasar Se separat ruta! 
 
Onsdag 30 oktober                        
13.00 Dagledigträff                 
 
 
 
 

 
November                            
Söndag 3 november                             
11.00 Gudstjänst 
”Vårt evighetshopp”. 
May Åkerström, Cecilia 
Brorsdotter.                             
Marie Jonsson, dans 
 
Söndag 10 november                        
11.00 Gudstjänst            
”Samhällsansvar”  
Hellen Tolf Dahl, Ewa 
Arnaryd                       
Elisabeth Rahm, sång 
 
Onsdag 13 november                                           
13.00 Dagledigträff                 
 
Söndag 17 november                            
11.00 Gudstjänst med 
nattvard                                 
”Till jordens yttersta gräns” 
Hellen Tolf Dahl, Lotta 
Armanios. Sång av Elvine 
och Guillaume Kapell. 
 
Söndag 24 november 
11.00 Gudstjänst 
”Kristi återkomst”             
May Åkerström, Anders 
Öhlander                                     
Lotta Armanios, sång                 
 
Onsdag 27 november                                           
13.00 Dagledigträff 
 
 
---------------------------------- 

Söndagsskola              
För hösten 2019 – se 
hemsidan!                               

 



DAGLEDIGA 

Alltid kl. 13 ! 

 Onsdag 18 september 
”Min morfar skrev inga memoarer” 
 Gustav Fridolin, F d utbildnings-  
minister, riksdagsman, journalist 
 
Onsdag 2 oktober 
 

”När kan Kina bli som vi” 
 Fredrik Cho, Sinolog, doktorand,  
Fil kand., författare, rådgivare 

Onsdag 16 oktober  
”Kan man vara trygg i Haninge”  
Bo Jensen, Säkerhetschef i Haninge.  
Medverkan från Polisen och Social-
förvaltningen 
 
Onsdag 30 oktober 
”Efter kriget - mycket att ställa  
till rätta” 
Jan Reimann  
Historieintresserad sjöingenjör 

Onsdag 13 november 
”Häxprocesserna- en fruktans värd  
epok i Sveriges historia” 
 Ove Hansson, Politices magister med  
inriktning på internationella frågor. 
 
Onsdag 27 november  
”Mozart- Människan, Myten och 
musiken” 
Stig Robertsson, Musikpedagog, chef och  
konstnärlig ledare för Nordiska 
kammarorkestern i Sundsvall. 
 
 
Vi startar kl. 13.00 med vårt program och gäst.  
Ca kl. 14.00 serveras ”smörgåsfika” i 
cafeterian. 
Vi tar en ”entréavgift” på 50 kr per person som 
betalas innan programmet börjar. 
I det priset ingår också ”fikat” efter 
programmet. 
Var och en avgör ju själv om man vill fika eller 
inte men självklart hoppas vi att alla stannar 
kvar till gemenskap och samtal. 
 
 

 

HÖSTBASAR 
 

Lördag 267 oktober kl.  14-16 
 
LOPPISPRYLAR SÖKES! 
 

Vi kommer bl. a att ha en loppmarknad och till 
den tar vi gärna emot saker som är användbara 
men som ni inte längre behöver. Ej böcker och 
kläder! 
Ring gärna till Christer Eggefors 070/227 94 68 
om ni har frågor eller behöver hjälp med något.  
 
Servering med smörgås, kaffe och tårta öppnar 
kl 13.30 
Kl 14.00 öppnar basaren 
Loppmarknad, lotterier 
Lanthandel – Gotlandsprodukter 
Hembakat bröd 
 

LIDAKYRKAN 40 ÅR 2019 
Lidakyrkan firar sitt 40-årsjubileum den 8 
september. Vi välkomnar er som bor i vårt 
område att komma och fira detta med oss i en 
högtidsgudstjänst kl.11.00.  

Denna jubileumshögtid kommer att innehålla 
mycket sång och musik, det talade ordet och 
tillbakablickar samt framtidstro. Efteråt inbjuds 
till kyrkkaffe och ytterligare jubileumskänsla. 

Sedan 1979 har Lidakyrkan varit en positiv och 
öppen mötesplats i vår omgivning. Den är en 
plats för gudstjänst och samtal om tro och liv. 
Den är även en plats för intressanta 
föreläsningar, konserter och kulturevenemang 
och basarer i vår kommun. 

Vi upplever alla i vårt närområde som en 
tillgång och en gemenskap. Vi gläder oss därför 
att inbjuda och träffa Dig den 8 september. 

För att kunna beräkna förtäringen så vill vi 
gärna vi få din anmälan, senast 30 augusti, till 
arnarydewa@gmail.com eller på  
 tel. 070 381 3074. 
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