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Vem hjälper oss i motvinden?
Allt det dramatiska som hänt i början av detta år har säkert fått de flesta av 
oss att inse hur skört livet är och att vi verkligen inte har kontroll över alla 
krafter, trots våra tekniska framsteg. 
Vattenkraft och vindkraft kan vara positiva naturkrafter likaväl som de kan 
vara förödande och skapa kaos och förtvivlan.
I Bibeln talas också om dessa naturens element som både det livgi-
vande och hotfulla.
Johannes berättar i sitt evangelium om när Jesus sitter vid en brunnskant 
och talar med en kvinna om det levande friska vattnet. 
Du kan få en källa som porlar med friskt vatten i ditt inre säger Jesus.
En bild för den fungerande och livgivande gemenskapen med Gud som 
tron på Jesus Kristus innebär.
I en annan berättelse står det om hur Jesus och lärjungarna under en 
båtresa råkar ut för storm. 
I det hotfulla läget ställer de frågan till Jesus: 
”Bryr du dig inte om att vi går under?”  
Jo, han brydde sig om dem. Han tystade stormen och sjön blev lugn. 
Ingen undgår livets stormar och motgångar och vi kan inte kontrol-
lera allt, hur gärna vi än vill. Två saker är viktiga då. 
- Vi behöver en Gudstro som bär oss även när vinden ligger emot. 
- Vi behöver varandra när tillvarons krafter förändrar våra liv.   
Du har i din hand en hälsning från oss i Stenhammarkyrkan med inbjudan 
till olika gudstjänster och samlingar. Du får gärna höra av dig med frågor 
och synpunkter via mejl eller telefon eller varför inte göra ett besök så vi får 
pratas vid en stund. 
Du är välkommen!
Med varm hälsning
 

Valter Skaghammar

Så här ser en vanlig vecka ut i Stenhammarkyrkan

Tisdag: Bönesamling 09.00
 Scout 18.30 - 20.00
Onsdag: Nying 18.30 -19.45
 Tonår 18.30 - 20.30
Torsdag: Tjejgympa 19.00 - 20.00
Fredag: Tonårsöppet 19.00 - 23.30
Lördag: 
Söndag: Vi möts och firar gudstjänt. Barnkören övar.

Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan
Pastor Valter Skaghammar 179 70 valter.skaghammar@spray.se
Ordf. Janeric Jahnstedt 152 32 janeric.jahnstedt@alfa.telenordia.se
Kassör Erling Svensson 160 51 erling.svensson@home.se
Postgiro: 91 76 53 - 8 
Bankgiro: 226 - 08 91
Församlingsnummer 4746

Kontaktpersoner SMU
Ungdomsledare Joakim Berg 199 69,  0730 - 48 36 31 
  joakim.berg@stenhammarkyrkan.se
Ordf. Olle Larsson 200 12
Kassör Johny Paulsson 191 54 
Postgiro SMU: 1 22 07 - 7 
Bankgiro SMU: 892 - 16 29 

Adressuppgifter 
Stenhammarkyrkans missionsförsamling
Brynåsavägen 7, 531 56   LIDKÖPING
Expedition 174 11 Fax: 174 12
SMU 174 12 Ungdomsvåning, kök 171 75
info@stenhammarkyrkan.se www.stenhammarkyrkan.se

Kom ihåg att ange församlingsnummer 4746 vid insättning på missions- och 
nybyggarkontona.

Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping som är en försam-
ling inom Svenska missionskyrkan.
Ansvarig utgivare: Janeric Jahnstedt
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 Veckan som gick... V 3 2005

Lördag:   Hämtar Carl i Mariestad kl 10. Kommunikationen 
mellan Karlstad och Lidköping är under all kritik! Väl 
hemma skall Oscar på träning så det är bara att vända 
och köra in honom till stan. Hämtar två timmar senare. 
Sedan ut till stugan för att se om den stått pall för stormen. Bara en enbus-
ke var avbruten. På kvällen inflyttningskalas hos Christina.

Söndag:   Skjutsar Carl till Mariestad på middagen. Hinner ta en titt på mö-
belrean på Rixners. Handlar på Hjertbergs. Tur att de har söndagsöppet, 
- hur klarade man sig förr i världen? Träffar några bekanta i affären som vi 
kunde bjuda på eftermiddagskaffe. 

Måndag:   Arbetsveckan inleddes med en diskussion om vikariernas an-
ställningsförhållanden i Barn och Skolförvaltningen. Planering av stun-
dande personalmöte innan arbetsdagen avslutas hos kollega Dalemo och 
planering av förskoleklasserna i höst. På kvällen ett nytt avsnitt av ”Vita 
huset”, - en av få TV serier som jag tycker är värt att följa. Underbar dialog.

Tisdag:   Verksamhetsbesök på en förskoleavdelning. Erik, två år, tar mig 
genast i handen och bjuder på kaffe i dockvrån. Underbar början på en 
dag! På kvällen ett fackligt möte med diskussioner om förslaget till ny led-
ningsorganisation i förvaltningen. Prata om kontraster!

Onsdag:   En typisk ”inget-särskilt-dag”. Största nyttan,- i alla fall den mest 
tacksamma, var att köra Oscars bandyutrustning till Isstadion.

Torsdag:   Mötesdag! Rektorer i område MITT på förmiddagen. På efter-
middagen om kompetensutveckling för arbetslagen. På kvällen första mötet 
med den nya ”redaktionen” för detta alster. Verkar spännande.

Fredag:   Dagen går åt till pappersarbete och planering. Mor fyller år. Ring-
er och gratulerar och får reda på att far är på lasarettet. På kvällen skjutsar 
jag LIF;s P16 lag till Källbycupen. De går till final och förlorar den i sudden 
death. Inte hemma förrän kl. 01.30.

Pelle Boman

Stenhammarsbor om ...

.Alexander Svensson, 18
”Oj, se där ja! Det var inte lätt…  Jag förväntar 
mig att jag hittar en utbildning (jag hoppas det i 
alla fall), och att det blir en bra sommar.”

Vad förväntar du dig av 2005?
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Hugo Jahnstedt, 3 
”Jag vill åka till Liseberg.
Jag vill åka till mormor och morfar.
Åka till djurparken och till farmor och farfar.
Och så vill jag åka till bondgården.
På sommaren vill jag bada bara. Nu vill jag inte 
säga något mer!”

Ulla Cederqvist, 70, pensionär
”För mig är det viktigast att min alla i min familj ska 
få vara friska och att inget ont ska hända dem. I 
ett vidare perspektiv hoppas jag att vi ska få se en 
lösning på de många internationella konflikter som 
pågår samt att vi kommer till rätta med de globala 
miojöproblemen. ”

Maria Olsson, 27, florist
Min önskan är att året ska sluta bättre än 
det började med tanke på det som hände 
i Asien. Jag tänker på mina nära och kära 
och hoppas att de ska förstå hur mycket jag 
tycker om och uppskattar dem!



En hälsning av förändring!

Känner du inte igen tidningen som du nu håller i din hand? Detta är den 
nya tidningen från Stenhammarkyrkan. Formatet och layouten är nytt, men 
även innehållet kommer att bli annorlunda. 

Vi som jobbat i projektgruppen för en ny tidning kom fram till att vi har sak-
nat en ”lokal” Stenhammarstidning. Så vi gjorde en. Vi har saknat repor-
tage från vad som hänt - mer eller mindre känt – vad som är på gång och 
liknande. 

Vår grundtanke är att ni som läser vår tidning ska känna er hemma i tid-
ningen och känna igen er bland reportagen. Fokus kommer förstås att ligga 
på vad som händer i och kring Stenhammarkyrkan och dess verksamhet. 
För vår yttersta förhoppning är att fler ska komma till kyrkan och vara med i 
vår verksamhet! 

Vi är ett glatt gäng som ska förse er med fyra nummer av tidningen per år.  
Några av oss ser du på bilden och som nedan presenterar sina tankar med 
tidningen.

Marita Erstorp, 52, förskollärare
”Jag hoppas att få vara med och presentera Stenhammarkyrkans verksam-
het och budskap”

Ulrika Jahnstedt, 29, lärare
”Jag hoppas att tidningen med ett nytt modernare snitt får fler läsare.”

Anna Cederqvist, 34, ekonom
”Tidningen är ett sätt att nå ut i vårt område och kan fungera som länk mel-
lan kyrkan och boende i området.”

Att forma Stenhammarkyrkan inför framtiden

Under de senaste åren har tankar om församlingens arbete och hur det 
utformas växt fram. På ett församlingsmöte fattades därför förra våren ett 
beslut att starta ett projekt där dessa tankar kan ventileras och ta form. En 
grupp av församlingens medlemmar tillfrågades för att bilda ett team som 
leder detta utvecklingsarbete.

När projektet drogs igång fick församlingen dessutom tillgång till ett ”boll-
plank” i utvecklingsarbetet. Svenska Missionskyrkans riksorganisation 
erbjuder så kallade Mentorer (pastorer med en särskild påbyggnadsut-
bildning) som kan fungera som ett sådant bollplank. Bengt Wennman har 
accepterat att ta på sig mentorskapet för Stenhammarkyrkan i vårt utveck-
lingsprojekt.

Utvecklingsgruppen har hittills haft två träffar och Bengt Wennman har 
träffat församlingen vid två tillfällen. Vid alla dessa träffar har fokus legat på 
att utvärdera nuvarande arbete och historien församlingen har bakom sig. 
Resultatet av diskussionerna är ett bra underlag för att avgöra vad försam-
lingen vill förändra och bevara.

Undertecknade hoppas att utvecklingsprojektet lyckas att suga upp alla 
tankar som församlingsmedlemmar och kringboende har om Stenham-
markyrkan. Detta gäller så väl verksamhet som värderingar, attityder osv. 
Anledningen till att vi engagerat oss i utvecklingsgruppen är att vi vill verka 
för att Stenhammarkyrkan blir en naturlig samlingspunkt i samhället på ett 
ännu mer tydligt sätt. Kyrkans placering gör att vi har goda förutsättningar 
för att detta ska kunna bli en verklighet. 

 Olle Larsson    Andreas Jahnstedt
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 Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga.
 Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. 

  Ps. 139: 4-5
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SMU:s SIDA 

Nu har alla lov och uppehåll sett sitt slut, så är det även här i SMU. Vi 
ledare har sovit ut ordentligt och laddat inför en ny termin med 
mycket bus och skoj, så vi hoppas att ni är sugna på att komma och 
leka med oss.

I nying som är gruppen för de yngsta leker vi en hel del lekar men vi spelar 
även teater, leker småstjärnor och går på skattjakter.

I barnkören sjungs det en hel del och det är väl mest det de gör men det är 
ju inte fy skam.

För er som är lite äldre har vi scout där vi koncentrerar oss lite mer på kno-
par, att bo i vindskydd och vara ute i naturen. Men vi gör även annat som 
är kul.

Och för de allra äldsta ungdomarna har vi tonår där vi träffas och bakar, 
badar, tittar på film och spelar spel, både brädspel och TV-spel.

Tonårs-Öppet är våran fritidsgård som vi driver tillsammans med kommu-
nen och Svenska kyrkan för undomar som går i 6:an till och med 9:an. Det 
är öppet varannan fredagskväll.

Vi hoppas att du ska hitta en eller flera saker som du finner intressant. Jag 
hoppas att vi ses nån gång under våren.

Scout tisdag 18:30-20:00 från 11 år
Nying onsdag 18:30-19:45 7-10 år
Tonår onsdag 18:30-20:30 från åk 7.
Barnkören söndagar i samband med vissa gudstjänster
Tonårs-Öppet fredagar jämna veckor 19:00 - 23:30. För åk 6-9.

Hör gärna av er för mer information !
Med vänliga hälsningar Joakim Berg

Valter Skaghammar, 61, pastor
”Vi lever i förnyelse hela tiden och med tidningen vill jag presentera en 
öppen kyrka.”

Pelle Boman, 52, rektor
”Jag har alltid haft en hemlig dröm om att bli författare, det här är en sätt att 
uttrycka mig.”

Joakim Berg, 22, ungdomsledare
”Hälsning är ett sätt att nå ut i bygden och visa vilka vi är och vad vi kan 
erbjuda!”

Vi är tacksamma för förslag till sådant vi kan skriva om, reaktioner på det vi 
skrivit eller i allmänhet spridda tankar! Väl mött!

Anna Cederqvist och Ulrika Jahnstedt

Anna Cederqvist, Ulrika Jahnstedt, Marita Erstorp, Joakim Berg, Valter Skaghammar och 
Pelle Boman hälsar er välkomna till en ny tidning!
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KYRK-KAFFET 
Maritas mandelskorpor
100 gr smör
50 gr  grovhackad mandel
2  ägg
1,5 dl  socker
ca 5 dl  vetemjöl
1,5 tsk  bakpulver

1. Sätt ugnen på 200 grader. Smält smöret och låt svalna. Grovhacka 
 mandeln.
2.  Vispa ägg och socker pösigt. Tillsätt det smälta smöret och   
 mandeln.
3 Blanda samman vetemjöl och bakpulver, och tillsätt blandningen
 lite i taget till en deg.
4.  Rulla ut degen i tre längder, ungefär lika långa som plåten. Lägg på 
 plåt med bakplåtspapper. Platta till längderna något. Grädda i 
 mitten av ugnen ca 10 minuter.
5.  Skär genast längderna i smala sneda bitar. Rosta skorporna med 
 snittytan uppåt i 175 grader ca 10 minuter. Vänd dem efter halva 
 tiden.
6.  Sänk värmen till 50 grader och låt skorporna torka ytterligare 
 tills de går lätt att bryta sönder. Sätt förslagsvis en träslev mellan 
 ugnsluckan och spisen.
7.  Förvara torrt.

Skorporna går att smaksätta på olika vis. Vid advents och jultid är det gott 
med smak av saffran. Tillsätt 1-2 kuvert saffran som blandas i det smälta 
smöret. På sommaren smakar mandelskorpor med lavendel härligt. Tillsätt 
torkad eller färsk lavendel (blommorna) ca1 msk i det smälta smöret. 
Du kan även smaksätta med din favoritkrydda - endast fantasin sätter grän-
ser.
LYCKA TILL!

 Marita Erstorp  

ANSLAGSTAVLAN

Följ med oss till Kinnekulle!

1 maj vi åker till på munkängarna. Vi samlas vid kyrkan kl 
15.30. Ta med fi kakorg!

BOKTIPSET!
I en bok av Anders Piltz, ”en liten 
vägledning till att läsa Bibeln”, får 
vi hjälp och tips hur vi kan närma 
oss denna bok. Som en röd tråd 
genom Bibeln går Guds handlande 
med människan, men också män-
niskans uppfattning av Gud och sig 
själv och sin historia. En nyckel till 
att läsa och förstå Gamla testamen-
tet är att ställa sig frågan: Hur läste 
Jesus från Nasaret denna text?
Varför inte ge sig själv ett ord av 
tröst, vägledning och glädje direkt 
från källan? Bokrutan vill härmed 
också gärna tipsa om den bok som 
i alla tider och förhållanden gett 
människor livsmod och hopp. Den 
moderna och nya översättningen av 
Bibeln gör den dessutom lättläst.
”Det är aldrig kört” heter en bok 
från förlaget Argument. Med små 
korta underfundiga berättelser vill 
man ingjuta mod och livslust. Här 
hittar du något som kan passa in i de 
fl esta av livets situationer.

FILMTIPSET!
En av mina favoriter bland alla fi lmer 
är ”I am sam”. Det är en fängslande 
berättelse om den utvecklingsstörda 
Sam (Sean Penn), far till Lucy (Da-
kota  Fanning) som han uppfostrar 
med hjälp av sina minst sagt udda 
vänner. När Lucy fyller sju passerar 
hon Sams intellekt. Deras täta rela-
tion hotas när en socialarbetare vill 
placera Lucy i ett fosterhem.
I hopp om att återförenas med sin 
dotter anlitar Sam advokaten Rita 
(Michelle Pfeiffer), en självupptagen 
och skoningslös kariärkvinna. 
Tillsammans kämpar de för att Sam 
ska få tillbaka 
vårdnaden om 
barnet och för att 
försöka bevisa 
att det enda 
man behöver är 
kärlek.
Joakim Berg
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Maj
1 Söndag 16.00 Gemensam utflykt till Munkängarna på Kinnekulle.
  Samling 16.00 vid Munkängarnas parkering.
  OBS! 15.30 avgår bilar från Stenhammarkyrkan för   
  den som önskar bilskjuts. Tag med egen fikakorg. 
  Vid dåligt väder inställt.

8 Söndag 10.00 Gudstjänst. 
  Anette Johansson, Andreas Jahnstedt.
  Sång av Elin Kihlström.       
  Kyrkkaffe.

14 Lördag 11.00 Konfirmationsgudstjänst i Stenhammarkyrkan.
 13.00 Konfirmationsgudstjänst i Stenhammarkyrkan.

15 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard. 
  Kyrkans gård, Lockörn.
  Valter Skaghammar, Mikael Kjell, Joakim Berg,   
  konfirmanderna.
  Gemensam kör.

22 Söndag 10.00 Gudstjänst. 
  Valter Skaghammar, Marita Erstorp, Musikkåren. 
  Café Skorpan. 

28 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet. 
  Församlingskören.

29 Söndag 18.00 Gudstjänst med nattvard.  
  Valter Skaghammar m.fl. 
  Gunnel Svensson med sånggrupp.

 
 Lidköping Öppet till 23.00
 Servicestation Alltid 1/2 priset på
 Kållandsgatan tvätt efter 20.00
 Tel: 0510-686 71 alla dagar
 Smörgåsar - Fast Food

Program för Stenhammarkyrkan våren 2005

Februari
5 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet

6 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard. 
  Valter Skaghammar, Marian Edvinsson.
  Musik Gunnel Svensson.

13 Söndag 16.00 Musikcafé med Lars Widell.  
  Svante Cederqvist. Servering.

15 Tisdag 15.00 Trivselträff. 
  Önskesånger med sånggruppen Ackord. Servering.

20 Söndag 11.00 Gudstjänst.  
  Valter Skaghammar, Maria Rask. Sång Lena Kjell.    
  Café Skorpan.

27 Söndag 11.00 Gudstjänst för alla åldrar.  
  Joakim Berg, Valter Skaghammar, 
  SMU-ledarna, sång av ungdomar.  
  Café Skorpan.
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Mars
6 Söndag 18.00 ”Möjligheternas mässa” 
  Gudstjänst med lovsång, förbön och nattvard.
  Mikael Kjell, Valter Skaghammar, lovsångsgrupp.

13 Söndag 18.00 Sång och musikgudstjänst
  Peter Enoxon med kör. Valter Skaghammar.

15 Tisdag 15.00 Trivselträff 
  Sång - musik - lyrik i vårens tid med Carianne och    
  Arnold Ivarsson, Alingsås.  Servering.

20 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Bengt Hellqvist m.fl . Musikkåren.
  Utgångskollekt till Missionskyrkans arbete i Sverige.   
  Café Skorpan.

22 Tisdag 19.00 Ekumenisk passionsgudstjänst i Skalunda.
  Valter Skaghammar, Dan-Roland Svensson, 
  sång Gunnar Erstorp.

23 Onsdag 19.00 Ekumenisk passionsgudstjänst i Stenhammarkyrkan
  Leif Nordlander, Valter Skaghammar, 
  kyrkokören In Chorus. Servering.

25 Långfredagen 11.00 Gudstjänst med nattvard
  Valter Skaghammar, Janeric Jahnstedt.
  Sång Valter Svensson.

27 Påskdagen 11.00 Påskgudstjänst.
  Valter Skaghammar, Paula Evertsson.
  Församlingskören, barnkören Roling Stones.

April

2 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet, 
  sånggruppen Ackord.

3 Söndag 11.00 Gudstjänst för alla åldrar. 
  SMU:s tonårsgrupp och konfi rmanderna.
  Anna Kempe, Valter Skaghammar, Joakim Berg m.fl .   
  Café Skorpan.

10 Söndag 11.00 - 14.00 Gudstjänst samt kyrklunch och samtal.
  Bengt Wennman, Valter Skaghammar,     
  församlingskören.
  Vårofferdag för församlingen.

17 Söndag 18.00 ”Återblickar” med Stenhammarkören. 
  Körledare Mikael Dalemo.    
  Aftonbön Valter Skaghammar. 

19 Tisdag 15.00 Trivselträff.  
  ”Mjölkbordets historia” kåseri av Mats Löwing.
  Sånggruppen Ackord. Servering. 

24 Söndag 11.00 Gudstjänst med samtalspredikan. 
  Valter Skaghammar m.fl .
  Sång och musik Anna Smedman och Marianne Rask.   
  Café Skorpan.

  Elinstallation
  Data- o Telenät
  Bredbandsnät, Kabel-TV,
Hovby Ängsbo, 531 92 LIDKÖPING Ljud, Hörslingor, Larm
 Tel: 0510-86 502 Säkerhet mm
 Fax: 0510-86 515 Industriservice 
 www.hisab.net Industriautomatisering Auktoriserad

antennservice

 Vi inbjuder till bön i andaktsrummet, 
 som regel varje tisdag kl 9.00 - 9.30. (Se fredagens annons i NLT)
 Vi läser kommande söndags texter och ber tillsammans
  Du kan ringa in böneämnen på kyrkans telefon 174 11.


