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Missionskyrkan i Lerum är en öppen, 
modern och välkomnande kyrka – mitt 
i Lerums samhälle - för alla som är 
nyfi ken på kristen tro och livsåskåd-
ningsfrågor.

I dagarna har årets konfi rmationsundervis-
ning startat. Allt fl er 14-åringar väljer att vara 
konfi rmand hos Missionskyr-
kan.

- Vi har ett 50-tal konfi rman-
der i år, gruppen växer för varje 
år. Ryktet om kvaliteten i under-
visningen sprider sig i Lerum. 
Det är oerhört roligt, samtidigt 
som vi lär känna deras familjer 
också, säger Fredrik Wahlqvist, 
ordförande i kyrkans styrelse.

Engagemanget sprider sig
Där andra samfund har svårt att hålla uppe 
medlemssiffrorna och hävda sitt budskap, 
växer Missionskyrkan i Lerum. Fredrik tror 
att det beror på det engagemang som fi nns 
bland kyrkans närmare 300 medlemmar men 
också på att verksamheten följer utvecklingen 
i samhället.

- Jag brukar säga att kyrkan är människorna 
som kommer hit. Kyrkan är ramarna, vi som 
kommer hit fyller den med ett innehåll. För 
oss betyder kyrkan mycket. Vi lever inte vårt 
eget slutna liv, vår verksamhet speglar även 
samhällets utveckling.

Öppen gemenskap
Missionskyrkan i Lerum erbjuder en varm 
gemenskap öppen för alla med olika bak-
grunder och upplevelser där verksamheten 
sker i demokratisk ordning.

Missionskyrkan driver förutom en förskola 
med 16 barn även körverksamhet, scoutverk-
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samhet, studiecirklar och musikundervis-
ning.

- Dörrarna står öppna nästan dygnet runt 
varje dag där inte minst barn- och ungdoms-
verksamhet kännetecknas av frihet och öp-
penhet.    

Ute i vardagen
Missionskyrkan fi nns inte bara mitt i samhäl-
let, man verkar även ute i vardagen. De fl esta 
har kanske sett pastor Staffan Engblom stå 
i Solkatten varje onsdag kl. 11-12. Försam-
lingens anställda fi nns även regelbundet ute 
bland Lerums skolor som en extra resurs för 
de elever som så önskar.  

Tel: 0302-130 30
info@missionskyrkanilerum.se
www.missionskyrkanilerum.se
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            Jag brukar säga att kyrkan är 
människorna som kommer hit. Kyrkan 
är ramarna, vi som kommer hit fyller är ramarna, vi som kommer hit fyller 
den med ett innehållden med ett innehåll
””

- I våras höll vi en uppskattad vårmarknad 
där vi också får chansen att möta lerums-
borna.

Missionskyrkan i Lerum Missionskyrkan i Lerum 
erbjuder:erbjuder:

- Gudstjänster
- Dop
- Barnvälsignelse
- Nattvard
- Konfi rmation
- Vigsel
- Begravning
- Musik
- Gruppverksamhet för ung och gammal
- Gemenskap att möta Gud
- Samtal och själavård


