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Växtkraft för hela livet
Under maj månad är vi många som med glädje sår små frön i våra träd-
gårdsland och vi gör det i tro på livets växtkraft och med förhoppning om att 
få skörda när sommaren kommer. Allt som har liv rymmer växtkraft. 
Det gäller också det budskap som Gud gett oss genom sitt ord.
När jag predikar evangeliet om Jesus Kristus så gör jag det i tro på den 
växtkraft och det liv som finns i ordet från Gud. När vi i kyrkan undervisar 
barn och ungdomar om kristen tro gör vi det för att vi tror att det skall växa 
och mogna i deras liv.
Just nu är det konfirmationstid och många ungdomar har fått lära sig mer 
om kristen tro. När vi avslutar läsningen brukar vi betona för dem att det 
finns mycket mer att upptäcka i gemenskapen med Jesus Kristus. Vår 
önskan är att den reskost vi skickat med på livsvägen ska få hjälpa dem att 
växa och mogna i sin tro.
Jag hoppas att du som läser detta inte har slutat att växa som människa.
Vi blir aldrig färdiga kristna som inte har mer att upptäcka och erfara. Guds 
tanke är att vår inre människa skall växa och förnyas dag för dag.
Vi kan växa i vår tro genom att ta emot ny kunskap och göra nya erfarenhe-
ter av livet i gemenskap med Jesus Kristus. 
Kyrkan finns för att vi skall få näring och hjälp att växa i vår tro. 
Vi vill vara en kyrka som förmedlar växtkraft för hela livet. 
Därför vill vi ge färdkost till barn och ungdomar för livets resa bl.a. genom 
SMU-arbetet och konfirmationsläsningen. Vi vill förmedla kunskap och 
erfarenheter av vad kristen tro innebär genom gudstjänster, bönesamlingar, 
Alpha- och Betakurser m.m. Vår målsättningen är att tron på Jesus Kristus 
skall växa och fördjupas hos var och en så att den bär genom allt man mö-
ter i livet. Välkommen till de gudstjänster och
samlingar vi inbjuder till. 
Jag vill också önska dig en skön sommar där du kan 
glädjas över Guds växtkraft både i naturen och i ditt eget liv.

Valter Skaghammar

De anställdas semestertider:

Valter Skaghammar: 4 - 19/6 och 5 - 31/7
Joakim Berg: 24/6 - 21/7 och 8 - 14/8
Joakim Berg är på tonårsläger 25 - 31/7

Under semestertid, då det som regel inte finns någon på kyrkans expedi-
tion, kan någon av följande personer kontaktas i ärenden som gäller för-
samlingen:

Ordförande Janeric Jahnstedt, 152 32 eller 0706 - 88 81 93 eller 
Vice församlingsföreståndare Samuel Rask, 180 64.

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 .... hos Pelle på Liden
Måndag:  Upp 05.00. Äter frukost och inväntar tidningen. Alla
sover utom vår ena hund Hugo. Tuff vecka väntar, Pensé-
säsongen är slut och denna vecka gör sommarblommorna 
sitt antågande på allvar. Har jobbat hela helgen och har bra 
koll på läget. Läser mailen, sommarblommor är det som 
erbjuds i huvudsak. Maillistor på turistbussarna som besöker 
oss under våren inkom. Det måste fungera perfekt, 
bussresenärer är förväntansfulla när de anländer. Dagen går
fort, hemma 20.00 Kristina och Susannah kommer samtidigt från Agilityträning med 
vår hund Elsa. Det blir montering av gardinstänger fram till midnatt. God natt.
Tisdag:   Blomleveranser från Danmark har inkommet under natten. Full fart direkt, 
vi är många som börjar tidigt. NLT kom hit och fotade för ett reportage om kryddväx-
ter. Ringer och bokar annons i Trädgårdsbilagan nästa vecka. Mängder med som-
marblommor inkommer under dagen. Det blir sent i kväll, personalen ställer alltid 
upp. Bättre anställda kan man inte ha. På kvällen monterar jag och Kristina ihop det 
nya köksbordet. Vi har just köpt ett hus på Ågårdsområdet, med allt vad det innebär. 
Onsdag:   Samma styrka i full fart 06.00. Allt skall vara klart tills vi öppnar. Idag har 
vi helsidesannons i NLT:s Vårmarknadsbilaga, som delas ut i hela länet. Åker till 
stugan vid Ullersund för att sätta på värmen vid lunch. Jag och Kristina är lediga 
imorgon och tänkte vårstäda stugan. Mängder med kunder hela dagen, bara 
expediering hinns med under resten av dagen. Kvällen blir en repris av den innan.
Torsdag:  Blev ingen ledighet, Istället vattning av sommarblommor under morgonen. 
Ett nytt lass med växter har anlänt. Vi hann klart till öppningsdags. Hej då till dem 
som jobbar kvar denna Kristi Himmelsfärdsdag. Äntligen ledig. Vi åker  till stugan för 
vårstädning. En långpromenad blir det med hundarna. Sedan tillbaka till staden.
Fredag:   När vi öppnar är kön utanför redan lång. Frågor om blommor, blad och 
nattfrost så klart. Minusgrader? ja tänk om man kunde svara på det. Då hade man 
varit rik. Hade bestämt att sova i stugan inatt. Kristina hade köpt räkor och hyrt en 
film. De andra åkte ut för att förbereda, man får tacka. Idag blev det kassarekord, 
alla är jätteglada. Det innebär att vi får jobba över till 21,00. Kristina och Susannah 
har givetvis redan ätit. Bara hundarna var glada att se mej denna sena kväll.
Lördag:   Ledigt! En god frukost följs av en promenad. Bestämmer oss för att handla 
till vårt nya hus. Hittar en antik tvättkommod och nya dynor till trädgårdsmöbeln. Se-
dan skall det handlas skor. Jag kommer plötsligt på att träden måste beskäras i vår 
nya trädgård, vad ska grannarna säga? Efter kort övertalan blir man hemskjutsad. 
På kvällen åker vi tillbaka till stugan för en skön kväll.
Söndag:   Skön frukost vid Ullersund. Sedan bär det iväg till Liden. Hinner vattna  
innan vi öppnar. Fint väder och affären full. Extra roligt var ett besök av Redaktören 
för Norska Allt om Trädgård. De köpte Rosor och Pelargoner. - En fantastiskt fin 
trädgård, stort sortiment och mycket fin kvalitet., med de orden avslutade hon 
sitt besök. Sådant värmer och sporrar oss fyra ägare och inte minst vår duktiga 
personal. Hem till huset. Jag och Kristoffer (mellansonen) röjer i källaren, där skall  
målas. En klar fördel, han utbildar sig till målare. God natt och sov gott.    Per Leibel

Stenhammarsbor om ...

Gunnel Svensson, 50, musiklärare
Ja. Jag var tre veckor på Skottek (en sommargård) i 
Ulricehamn. Jag vet inte om det har påverkat mig i min 
tro. Det var kanske en mognadstid och jag träffade 
många nya människor!

Varför valde du att konfirmera dig?
                    Hur tror du att det påverkat dig?
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Simon Rask, 20
Ja. För mig var konfirmationen ren tradition. För 
mig låg fokus mycket på kompisar, inte på under-
visningen. Jag anser att konfirmationen borde vara 
2 eller 3 år senare. Under högstadieperioden sker 
för mycket anpassning till omgivningen, grupp-
trycket gör att man inte vågar ta ställning i frågor, 
om man tycker något som inte alla andra tycker.

Jan-Olof ”Kongo”  Nilsson
Jag konfirmerades för gamle prosten 
Söderström i Lidköping. Det har betytt 
mycket för mig i mitt fortsatta liv.

Rune Pettersson, 69, pensionär
Ja. Jag tror att det var nyttigt och att man fick något 
att tro på, även om man inte är en flitig kyrkobesö-
kare. Jag tycker att det är bra att ungdomar idag 
också konfirmerar sig så att de får del av det kristna 
innehållet.



På besök hos Lidköpings IF

Hälsning har varit på besök hos 
grannföreningen Lidköpings IF. 
Stenhammarkyrkan och LIF har 
flera anknytningspunkter. Båda 
föreningarna arbetar ju inom 
samma geografiska område. 
Många av kyrkans nyingar, 
scouter, tonåringar och inte 
minst konfirmander genom åren, 
har spelat eller spelar fotboll i LIF. 
Dessutom är flera av 
Stenhammarkyrkans medlemmar 
ledare inom fotbollen. 
Ungdomsfotbollen i LIF har genom 
åren bedrivits till stor del på Ågårdsvallen, men i år har alla pojklag utom 
13- och 14årslagen flyttat upp till Lockörns idrottsplats. Annars är det nor-
malt först när ungdomarna blir 15 år som Lockörn blir deras hemvisst ”på 
riktigt”. Då går man över från ungdomssektionen till fotbollssektionen, och 
då krävs också licens för att spela tävlingsmatcher. Totalt finns inte mindre 
än 29 ungdomslag plus 2 st. ”fotbollslekis”. Till detta finns 6 stycken senior-
lag som alla håller till på Lockörn.

Staffan Norismaa heter LIF;s relativt nya ordförande. Han har varit verksam 
i klubben i många år, och är märkbart stolt över alla dessa ungdomslag 
med sina femtiotal ungdomsledare som alla arbetar ideellt. 
En del bekymmer med så många lag finns förståss också. Det är svårt att 
få plats för alla att spela och träna på Lockörn. Det finns en vision i för-
eningen om ytterligare en plan och fler omklädningsrum, något som man 
förhandlar med kommunen om. Staffan har också en förhoppning om att 
starta en damsektion, och att ha ett damlag i seriespel nästa år. 
Klassfotbollen som engagerar upp mot 2500 barn fyller i år 10 år. Den 
bygger till stor del på ideellt engagemang från ungdomslagens spelare och 
föräldrar.

- ”När det gäller A-laget har vi en uttalad målsättning att gå upp i division 3, 
säger Staffan. Något som borde vara realistiskt om vi får behålla de talang-
er som finns i föreningen.”

Konfirmantionen 2004 - 2005

Nu har konfirmanderna just skolats ut och jag kan nog inte säga annat än att jag 
är stolt över dem alla. Jag kommer ihåg att det var en period som inte alla gånger 
var så kul, men jag själv har tagit med mig en hel del från min konfirmandtid och 
jag hoppas att årets konfirmander har fått med sig minst lika mycket. Under året 
har vi hunnit med en del olika saker, två läger som jag tror var uppskattat av alla, 
vi har träffats flera lördagar och haft undervisning och fika. Jag kan säga att jag 
fått många nya vänner som jag inte kommer att glömma och att konfirmanderna 
har kommit varandra allt närmare i de samtal som vi haft. Jag vill tacka alla som 
varit med på läsningarna och deras föräldrar som delat med sig av de underbara 
ungdomar som de har.
Men nu får vi inte hänga upp oss på nostalgiska minnen utan blicka framåt mot 
nästa läsning. Det kommer att vara en annan präst från Kyrkans gård detta år. 
Mikael Kjell lämnar över stafettpinnen till Richard Burén, så vi får tacka Mikael för 
åren av samarbete inom konfirmationen och välkomnar Richard in i arbetet. Så nu 
kommer gruppen ledas av Richard Burén, Valter Skaghammar och Joakim Berg. 
Nu undrar ni säkert på vad vi gör ett helt år. Konfirmationen handlar om att man 
får en inblick i den kristna tron. Vi tar upp frågor som rör människovärde, hur man 
ska bete sig mot sina vänner och ovänner, varför jag finns till och varför Jesus dog. 
Allt detta pratar vi om och mycket mer. Vi ser fram emot att ha en ny grupp med er 
som går i 8:de klass, att hitta på nya saker med. Tycker du det låter kul och har rätt 
ålder så hör av dig så får du mer information.
        Joakim Berg

4 13

Staffan Norismaa, ordförande i LIF
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SMU:s SIDA 

Nu när sommaren kommer alt närmare blir det fart i SMU. Fokus ställs på 
lägren som kommer allt närmare. Våra Nyingar var på sitt läger 22-24 April 
så de är redan klara med sitt. Men det var ett kul läger som var uppskattat 
av såväl deltagare som ledare och vi hoppas att det har gett många glada 
minnen och upplevelser.

För scouterna blir årets läger 14-19 Juni. Och platsen vi kommer att vara 
på heter Missveden som ligger utanför Hjo. Årets tema är Avtryck och det 
är även namnet på lägret. Vår lägerchef heter Jacob Wahll och kommer 
från Gillstad/Järpås. Med oss kommer även Leif Jöngren som kommer att 
vara ansvarig för undervisningen under lägret. Under lägret kommer vi att 
hinna med en hel del som bad, matlagning, bus och lek, spårning, godis, 
surra, tälja, studera bibeln och lite sömn. Detta läger är ett samarbete mel-
lan Götene, Kållandsö, Gillstad/Järpås, Lidköping, Truve, Hasslösa, Vara 
och Stenhammar. Vi ledare ser fram emot ett kul läger och vi hoppas att ni 
också går det.

Det är ett till läger som man inte får glömma, det är årets tonårsläger. Detta 
läger kommer att vara på Bobergsgården utanför Falkenberg. Lägret är i 
slutet på Juli närare bestämt 25-31 Juli. Tonårslägret är för de lite äldre och 
det märks på flera plan som undervisning, mer ansvar och senare kvällar. 
tPå ett tonårsläger har man tagit bort kniven, hampa-snöret, trefoten och 
koncentrerat sig mer på andakter och bibelstudier. Andra saker som man 
gör på lägret är att man badar, äter gått, slappar, sportar, umgås och har 
otroligt kul. Lägerchefen på detta läger heter David Norén och undervis-
ningen på detta läger kommer att baseras på stationer så det är fler som 
delar på detta.
Om det nu är så att du inte ska med på något av våra roliga läger så får du 
försöka ha en rolig sommar i alla fall, så hoppas jag att vi ses till hösten i 
någon utav våra SMU grupper.

Glad sommar önskar SMU genom Joakim Berg.

Vårens insamling till Lettland
Stenhammarkyrkan startade under våren en ny insamling av kläder, skor och 
sängkläder. Oj, vilket gensvar vi fått i bygden.

TACK ALLA SOM GETT SÅ MYCKET FINT!

Vi har packat ca 150 lådor. 30 av lådorna sände vi till Lettland i början av maj. 
Resten avser vi att köra över så snart det är möjligt. 
Vill du också vara med att finansiera transportkostnaderna (ca 5.000 kr) 
kan du sätta in pengar på Stenhammarkyrkans postgirokonto 917653-8. 
Märk talongen ”Klädtransport Lettland”.
Nästa nummer kommer bland annat att handla om vår hjälp till Lettland och 
missionsinsatser i andra länder. 
          Lettlandsgruppen   

Jan-Olof ”Kongo” Nilsson heter en av LIF:s smått 
legendariska ungdomsledare och tränare. I år tränar 
han 16-årslagen, men han har också tränat både 
seniorer och ungdomslag förutom i LIF också bl.a. 
Heimer och Råda. I år skall han också vara med som 
ledare på konfirmationsläger i Lidköpings 
missionsförsamlings fotbollsgrupp. 

 - “Ett mycket stimulerande uppdrag, fotboll är inte bara sport, det är myck-
et fostran också. Det passar mig bra att kombinera dessa uppgifter. Jag har 
ju själv varit med i Stenhammarkyrkans “vuxen-konfa”, de så kallade alfa-
grupperna. Det är mycket bra om kyrkan och fotbollen kan samarbeta med 
barnen och ungdomarna.”

Pelle Boman

Lockörns IP

”Kongo”
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Nyingläger 2005.
Nyingarna i Stenhammarkyrkan har varit på läger. Årets patrull har varit liten, bara 
sex stycken, men väldigt fl itig. Vårt läger var förlagt till Ullersbro, där vi hade lånat 
ett sommarhus.
Våra treor, de äldsta, brukar få starta lägret på fredagen och därmed sova borta 
två nätter, så även i år. Frida och Marie fi ck en riktig myskväll med två av sina le-
dare. De bakade pizza och spelade spel. På lördagsmorgonen tassade de upp vid 
sex-tiden och dukade fram frukost till sig och sina ledare – glass och chokladsås!
På förmiddagen anslöt de fyra ettorna till lägret. Efter installation och fi ka (självklart 
lite godis också!) gick vi en spårning som avslutades med lite historia om hur norr-
männen stoppades vid Ullersbro för mycket länge sedan.
Tillbaka vid sommarhuset blev det fri lek och lunch. Under eftermiddagen hade vi 
besök av församlingens ungdomsledare, Joakim Berg, som var med och lekte och 
pysslade.
På kvällen åt vi tacos, lekte lekar och åt chips och godis. Vi avslutade dagen med 
en liten bibelberättelse. Alla våra sex nyingar sov sedan gott hela natten.
Lägret avslutades i solskenet på söndag förmiddag då föräldrarna kom ut till oss. 
Nyingarna och ledarna bjöd på en minigudstjänst med ett bibeldrama om den 
barmhärtige samariern. Därefter fi kade vi och packade ihop efter ett lyckat läger.
(Stort tack till familjerna Börje och Anders Rask som lät oss husera i deras som-
marparadis!)

Ulrika Jahnstedt

ANSLAGSTAVLAN
Tillsammansdag
Välkommen med på en ”Tillsammansdag” för alla åldrar, på Mössebergs-
gården i Falköping, lördagen den 3 september. Det blir en dag av gemen-
skap i olika aktiviteter både ute och inne. På eftermiddagen lyssnar vi till 
Bengt Wennman och samtalar om hur vi vill utveckla arbetet i Stenham-
markyrkan inför framtiden. Det kommer att fi nnas särskild information om 
den här dagen i kyrkan. 

Musikal
Missa inte musikalen ”Befriad” som kommer att framföras i Stenham-
markyrkan  söndagen den 18 september kl. 18.00. Det är en kör på ca 60 
personer samt solister och musiker från kyrkorna i Götene som gästar oss 
och framför musikalen.

BOKTIPSET!
I takt med att vi mer och mer reser till Medelhavsländerna så är det intressant att 
också kunna ta del av de olika kyrkor som fi nns runt Medelhavet. I boken ”Gud vid 
Medelhavet” av Carl Henrik Martling får vi en god introduktion till det religiösa livet 
runt Medelhavet. Här lever tro och tillbedjan på ett sätt som vi svenskar sällan är 
vana vid. Religionen är en självklar del av människornas vardagsliv och skapar en 
brokig miljö med färggranna inslag av andakt mitt i det pulserande livet. Formerna 
skiftar, men den religiösa känslan är densamma, lika intensiv i det katolska Maltas 
katedraler som i de ortodoxa små bykyrkorna på Kreta. I boken får vi en kortfat-
tad och lättillgänglig introduktion och översikt av de olika kyrkornas framväxt och 
egenart. Pocketformatet gör den lämplig att ta med på resan. 
Boken ”Fem personer du möter i himlen” av Mitch Albom handlar om Eddie, en 
gammal krigsveteran som arbetar som vaktmästare på ett nöjesfält. Han tycker 
att han alltigenom har levt ett meningslöst  och ointressant liv. På sin 83-årsdag 
omkommer han i en tragisk olycka när han försöker rädda en liten fl icka. Eddie 
vaknar upp i livet efter detta. Där i himlen möter han fem personer som på olika 
sätt förklarar för Eddie varför hans liv blev som det blev. I boken möter vi mycket 
livsvisdom och tröst.
Mitch Albom har också skrivit ”Tisdagarna med Morrie” där Albom och hans 
favoritprofessor, som är döende; samtalar om kärlek, äktenskap, känslor, 
förlåtelse och saknad.       Bertil Evertsson
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Utflykt till Munkängarna

Söndagen den 1:a maj ”majade” församlingen på Munkängarna på Kinnekulle. Det 
var ett par mysiga timmar i solskenet. Valter Skaghammar hälsade alla välkomna 
och läste en bibeltext. Barnkören Roling Stones sjöng, Ingvar Rask läste två fina 
dikter och vi fick även njuta av musikstycken från en ”mini-musik-kår” som internt 
kallar sig för ”samspelet”. 

Solen sken, fåglarna kvittrade, naturen var underbar och fikat utsökt; 
Livet är fantastiskt en solig vårdag!

Ulrika Jahnstedt

Program för Stenhammarkyrkan sommaren 2005

Maj

29 söndag 18.00 Gudstjänst med nattvard. 
  Valter Skaghammar, Lars-Gunnar Rask m fl.

Juni
5 Söndag 10.00 Gudstjänst.  
  Joakim Berg, Svante Cederqvist, sång av ungdomar.
  Café Skorpan.

12 Söndag 10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Stadsträdgården.
  Präster, pastorer och sångare från olika kyrkor. 
  Medtag kaffekorg.  Vid regn i Missionskyrkan.

16 torsdag 19.00 ”När missionshusen byggdes på Kålland”
  Temakväll i Kyrkskolan, Sunnersberg.
  Stig-Roland Rask, Mikael Kjell m.fl.  
  Servering.

19 Söndag 20.00 Musik i sommarkvällen.  
  Sånggruppen ”Saffran” från Gillstad,
  Mötesvärd Per-Olof Bergman.

26 Söndag 15.00 Ekumenisk gudstjänst 
  Hembygdsgården i Sunnersberg.
  Valter Skaghammar, Mikael Kjell m.fl.
  Medtag kaffekorg. Vid regn i Sunnersbergs kyrka.

 
 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

  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
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Juli

2 Lördag 18.00 Gudstjänst tillsammans med Svenska 
  Missionskyrkans sommarmusikläger för blåsare. 
    Lägrets ledare och Valter Skaghammar.

3 Söndag 13.00 Musiklägrets avslutningskonsert. 
  Medverkan av ett 70-tal unga blåsare.

10, 17 och 24 juli  Inga gudstjänster i Stenhammarkyrkan
  Vi rekommenderar besök i någon annan kyrka.

30 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet.  
  Sånggruppen Ackord.

31 Söndag 10.00 Gudstjänst.
  Olle Sandstedt m.fl. Sånggruppen Ackord. Café Skorpan.
Augusti
7 Söndag 10.00 Gudstjänst.
  Anders Blomberg, Ulla Cederqvist, Café Skorpan.

14 Söndag 15.00 Friluftsgudstjänst i Bösshamn. 
  Valter Skaghammar m.fl. 
  Sång av Valter Svensson och sånggruppen Ackord. 
  Medtag kaffekorg. Vid regn i Stenhammarkyrkan.

21 Söndag 10.00 Gemensam gudstjänst vid Skogshyddan.
  Dop och nattvard. Göran Holmberg, Anders Marklund, 
  Valter Skaghammar, Bengt Johansson med band. 

28 Söndag 10.00 Gudstjänst. 
  Valter Skaghammar, Andreas Jahnstedt, 
  sång Niklas och Kristina Zettervall. Café Skorpan.

September

3 Lördag  Tillsammansdag på
   Mössebergsgården Falköping.
   Friluftsaktiviteter, mat och gemenskap.
   Samtal tillsammans med Bengt Wennman.
   (Särskild information finns i kyrkan)

4 Söndag 10.00 Samlingsgudstjänst inför hösten. 
   Valter Skaghammar, Janeric Jahnstedt, 
   Församlingskören, barnkören Roling Stones, 
   Kyrkkaffe.

11 Söndag 10.00 Gudstjänst. 
   Lars-Erik Crona, Bengt Hellquist, 
   sång Christina Bratt,
   Kyrkkaffe, information om sjukhuskyrkans arbete.

17 Lördag  09.00 Loppmarknad och auktion i Tolsjö Bygdegård. 
   (Vill du skänka saker ring kyrkans exp 174 11)

18 Söndag 18.00 Sång- och musikgudstjänst 
   Musikalen ”Befriad”.
   En kör på ca 60 personer tillsammans med solister
   och musiker från kyrkorna i Götene.
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