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Adventstid
Att gå in i adventstiden är som att stiga över tröskeln till något varmt och 
ljust. Mörkret runt omkring oss är inte längre lika kompakt och det förlorar 
sin kraft när vi tänder våra ljus och stjärnor den här tiden.
Att tända ljus är i Bibeln en bild för det Gud gör när han sänder 
Jesus Kristus hit till världen.

När Gud blir människa, genom det barn som Maria får föda under enkla och 
primitiva förhållanden i Betlehem, då tänds det ljus i vår värld som är vårt 
och världens enda hopp.
Allt det mörker som hör samman med ondska och kärlekslöshet vill Gud 
besegra genom att själv bli människa. 
Jesus Kristus har inbjudit oss att följa honom och vara med i kampen mot 
mörkret och ondskan i denna värld.
Och Gud som tog Maria i sin tjänst, för att hans vilja skulle kunna ske, vill 
använda också dig och mig för att sprida ljuset i världen
Genom vårt liv får vi tända ljus där vi finns. Vi gör det genom att visa kärlek 
och omsorg om varandra. 
Jesus sa: ”Jag är världens ljus den som följer mig skall inte vandra i 
mörkret.”
Kristusljuset lyser emot oss i advents- och jultid, men inte bara då, utan det 
är det ljus vi behöver alla dagar på vår färd genom livet.
Det ljuset vill jag inte vara utan, och jag är övertygad om 
att varje människa behöver det för finna rätt väg i livet

Du är varmt välkommen till de gudstjänster och 
samlingar som presenteras i denna tidning och jag 
vill önska Er alla en ljus och fin adventstid och en 
God Jul med Guds välsignelse.

Valter Skaghammar

Församlingsboken

Utflyttad
Sofia Bergman har flyttat till Korskyrkans församling i Stockholm.
Vi önskar Sofia Guds välsignelse i den nya församlingen.

Ny medlem
Leif Lennartsson har begärt inträde i församlingen.
Adress: Östbygatan 24 B, 531 37 Lidköping, tel. 0510 – 677 89
Vi hälsar Leif varmt välkommen i församlingens gemenskap.

Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan
Pastor Valter Skaghammar 179 70 valter.skaghammar@spray.se
Ordf. Janeric Jahnstedt 152 32 janeric.jahnstedt@telia.com
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 Birgitta Norrbin
Måndag den 17 okt.  Tidigt på jobbet. Känns bra att det inte varit 
någon skadegörelse på skolan under helgen. Möte på förskolan,
vi har frisk personal och friska barn, trevligt! Börjar med löne-
sättande samtal, de flesta är glada över sin nya lön, men inte 
alla. Dagen avslutas med att min man som är ledig denna vecka
har börjat städa vårt arbetsrum. Jag tycker det är svårt att 
slänga och han tycker det är roligt att slänga. Vi sorterar var och
en sitt! Jag får mycket mer av mina grejor kvar.
Tisdag 18 oktober.  Lönessättande samtal hela dagen, de sista, men lika viktigt att 
de personerna får innehållsmässigt lika samtal. Arbetsdagen avslutas med att få en 
bild av hur elektronisk fakturering skall gå till. Hemma förbereder vi vår resa till Åmål 
på onsdagen. Kärran skall packas med möblerna till sonens nya lägenhet. Grann-
flickorna tycker det är intressant att Johan skall ha farfars gamla skrivbord. I min 
”inte slänga värld” är det bra att ha sparat så att det kom till nytta.
Onsdag 19 oktober  Ledig för att resa till Åmål. Vi möts av en leende Lucas 1,5 år 
som är vårt första och enda barnbarn. Han visar att han kan sparka boll och na-
turligtvis visar både jag och min man våra talanger. Tur att det finns mjuka bollar. 
Lucas gläds åt att det finns nyckelhål på skrivbordet, då kan han prova sin nyckel 
och låsa och låsa upp dra ut och skjuta in lådor. Han kan inte så många ord ännu, 
men alla i förstår vad han vill, kroppsspråket säger allt. På hemresan samtalar vi om 
att min man skall på iväg och öva med ett tillfälligt dansband. Han har aldrig tidigare 
i sitt liv spelat i ett dansband. Avslutar dagen med massage, Oh vad skönt.
Torsdag 20 oktober  Tur att vi är 2 rektorer. Harald Granbom har gjort allt som skulle 
göras igår då jag var ledig. Personalsamtal hela förmiddagen. Det blir bra samtal.
Eftermiddagen är ledig igen. Skall hämta nytt pass. Åker och gratulerar min moster 
på 100-årsdagen. Fantastiskt att få tala med en kvinna som är frisk till kropp och 
själ. Vi utbyter mycket tankar och hon ger mig infallsvinklar på livet som förstärker 
mitt sätt att se på det. Livet har varit hårt för henne ibland, men det finns så mycket 
som har varit bra så det väger upp. Tänk att få vara 100 år och kunna bo själv.
Fredag 21 oktober  Jobbet tar mig till Göteborg tillsammans med kollegorna Eva och 
Jan. Föreläsningen om ledarskapets dilemman. Ingrid Thulin talade om att veta var 
man är och vart man skall, att ha roligt på arbetet samt att ha en rik fritid med familj 
och vänner, då håller man länge. Finner man inte glädje i arbetet så bör man göra 
något annat. På hemresan så börjar en förkylning göra sig påmind. Tidigt i säng.
Lördag 22 oktober. Äter frukost med vår andra son som tittat förbi. Han är inspirerad 
av sina projekt att hyra ut tält, så det är en glädje att höra honom. Vilar på eftermid-
dagen, förkylningen är inte bra. Vill inte missa att lyssna på min man i ett dansband 
för första gången. Det blir en trevlig kväll där människor möts som har ett intresse 
för sin hembygd. Dans blir det inte tal om på grund av en ond fot, men de som spe-
lade hade roligt.
Söndag 23 oktober. Idag ägnar jag mig åt att läsa. Vad rogivande det är. Tar en 
långpromenad tillsammans med min man, äter en god middag. Fikar med goda 
vänner och avslutar dagen med att läsa en stund till. Birgitta Norrbin

Stenhammarsbor om ...
vilken jultradition de inte vill vara utan...
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Nathalie Bridholm & Catrine Magnuson, 17
Maten och släkten tycker vi är viktigt, men 
det viktigaste är nog det som ligger under 
granen.

Stig Strandroth 60 +
Julgran vill jag allt ha. Det har vi haft i 
60 år. Sen är det förståss julmusiken 
som jag inte vill vara utan. Annars blir 
det ju ingen julstämning.

Olle Westman 6 år
Julklapparna och julgodiset läng-
tar jag efter.

Marita Hasselström 48
Adventstiden. Väntan på 
julen, när man får tända 
ljus som lyser upp och 
sprider värme när det är 
mörkt och kallt ute.



Rättvisemärkt
Känner ni till detta märke? Det är ”rättvisemärkt” 
En symbol som visar att de varor som köps med 
detta märke har producerats av arbetare i U-länder 
som fått en skälig lön för sitt jobb. Jag har upptäckt 
att detta är en form av ”biståndsarbete” som passar 
mig utmärkt! 
Dessa varor är visserligen något dyrare, men 
då får man tillfredställelsen att veta att man har 
bidragit till att folk i tredje världen får en något 
drägligare tillvaro. De varor jag hittills har hittat i 
vanliga snabbköp typ ICA är bl.a:

• Kaffe som kostar c:a 15 kr mer per 1⁄2 kg. I mitt fall innebär det 
 kanske 40-50 kr mer per månad. Löfbergs Lila är såvitt jag vet det  
 enda märket i dagligvaruhandeln som har rättvisemärkt kaffe. 
• Kakao kostar också någon tia mer, men räcker väldigt länge!?
• Bananer kostar normalt c:a 2 –3 kr. mer/kg, överkomligt! 

Det fi nns en hel del andra märken och varor som saluförs i ”Världsbutiken” 
i Orionhuset. T.ex. kläder, fotbollar och andra leksaker.  En bra u-hjälp som 
dessutom inte kostar skjortan. Om vi är många som efterfrågar dessa varor 
kommer också handeln att öka sitt sortiment.
        Pelle Boman

Kort om Rättvisemärkt
Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga 
rättigheter. När du köper Rättvisemärkt bidrar du till en bättre och friare 
tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen.
• Du ser till att arbetare och odlare får skäligt betalt för det arbete de utför 
• Du motverkar barnarbete 
• Du uppmuntrar ekologiskt odlande 
• Du främjar organisationsrätten och demokratin 
• Du motarbetar diskriminering på grund av kön, hudfärg och tro 
• Du får produkter med god smak och av hög kvalité 
Rättvisemärkt består av en förening och ett bolag, Föreningen för 
Rättvisemärkt i Sverige och Rättvisemärkt i Sverige AB. Föreningen har 
19 organisationer som medlemmar. Bolaget utfärdar licenser till svenska 
företag och ägs av Svenska kyrkan och Landsorganisationen, LO.
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Julkonsert
”Svängjul” är rubriken på den julkonsert som Nya Stadens 
Storband kommer att ge i Stenhammarkyrkan lördagen den 3/12
kl. 18.00.
Nya Stadens Storband består av ett 20-tal musiker och sångare 
under ledning av Roger Forslund. Bland bandets solister kan 
nämnas Anita Klasson och Britt-Marie Larsed.
Inträdet är endast 50 kronor till denna ”Svängjulskonsert” av 
mycket hög klass.

Nårsfestival
Kyrkorna i Lidköping står tillsammans med organisationen Team 
evangelisation som inbjudare till den nyårsfestival som blir i Lidkö-
ping 27/12 – 2/1.
Man beräknar att det kommer ca 400 ungdomar från olika platser 
i Sverige till det läger som ingår i festivalen.  På kvällarna kommer 
det att vara stora möten i Idrottens Hus, som alla är välkomna till.  
Lägrets ungdomar kommer att medverka med mycket sång och 
musik och det blir olika talare som medverkar vid dessa samlingar.

Missionshögtid på Annandag jul
I Svenska Missionskyrkan lever vi med den goda traditionen att 
ha missionshögtid i samband med julhelgen. Det innebär att vi i 
Stenhammarkyrkan på Annandag jul kl. 11.00 hälsar alla välkomna 
till en gudstjänst där missionsarbetet i andra länder står i centrum.
Missionskommittén där bl.a. Ingemar och Hannah Ivarsson, med 
erfarenheter från missionsarbete i Kongo ingår, kommer att an-
svara för den gudstjänsten. Lidköping- Kållands musikkår under 
ledning av Arne Bergvall medverkar med musik. Det blir en offerin-
samling till stöd för Missionskyrkans samarbete med systerkyrkor i 
Asien, Afrika, Latinamerika m.fl . länder.
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SMU:s SIDA 

Nu är det full fart i våra olika SMU-grupper, men även mycket att planera 
inför de saker som skall komma.

Vi kommer om att anordna ett sportlovsläget tillsammans med Kyrkans 
Gård också detta år. Vi kommer som vanligt bo i folkets hus i Limedsforsen. 
Vi hoppas att det kommer att bli en lika kul resa som det var förra året. Mer 
information kommer senare, I december kan ni ringa till oss så ska vi nog 
kunna svara på era funderingar.

Den 27/12 - 2/1 kommer det att vara en stor nyårsfestival här i Lidköping. 
Det är ett samarbete mellan Team evangelisation och samtliga kyrkor i Lid-
köping. Det kommer att bli en enda stor brakfest med mycket skratt varvat 
med en hel del intressant allvar. Festivalen är riktad mot ungdomar från 
14 år och uppåt. På kvällsmötena som lägret ordnar är det ingen ålders-
gräns så dit är alla välkomna. Vi räknar med att vi kommer att få en hel del 
besökare både från stan och från orter runt om Lidköping på våra kvällsmö-
ten så var inte blyg utan kom du med. Vill du veta mer om lägret så finns 
information på www.teamevangelisation.com. Där kan du även anmäla dig, 
men skynda dig för det finns bara 450 platser och det brukar bli fullt. Du 
kan du komma in till oss och få en liten informationstidning om lägret.

Nu närmast är det i alla fall vår egen Julbasar som står för dörren. Nytt 
för i år är att de pengar som vi får in först och främst bekostar en till kläd-
transport till Lettland, eventuellt överskott kommer att gå till SMU:s verk-
samhet för att vi ska kunna göra våra samlingar så roliga som möjligt. Vi 
har känt att detta är det rätta att göra och vi hoppas att ni kan komma och 
hjälpa oss med detta mål. Under basaren kommer det vara försäljning av 
olika saker som våra SMU grupper har bakat eller gjort. Vi kommer också 
ha lotterier och ett fint Luciatåg. Vi hoppas att du kommer och hjälper oss 
så vi tillsammans kan göra en insats för att hjälpa våra vänner i Lettland.

Jag hoppas att ni får en trevlig höst, en god jul och ett gott nytt år. 
      SMU genom Joakim Berg

Vad är skillnaden mellan KRAV och Rättvisemärkt?
Rättvisemärkt är en etisk och social märkning som fokuserar på mänskliga 
rättigheter. Det grundar sig på ett handelssamarbete som gynnar social, 
ekonomisk och demokratisk utveckling i områden där varor framställs enligt 
garantier för Rättvisemärkt
KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. Föreningens syfte är 
att tillhandahålla en trovärdig märkning och en effektiv kontroll av ekologisk 
produktion. KRAV-märket finns på produkter som är producerade enligt 
KRAV:s regler.

Hur stor del av Rättvisemärkts producenter odlar ekologiskt?
30 % av producenterna av Rättvisemärkt är ekologiskt certifierade enligt 
KRAV:s regler. Resterande producenter följer FLO:s minimikrav för miljö-
arbete. (FLO, Fairtrade Labelling Organizations International, som är det 
internationella kontrollorganet. ) Rättvisemärkt vill uppmuntra en hållbar 
produktion. Därför betalas en extra premie ut om varan är ekologiskt odlad.

Hur stor del av det jag betalar för en Rättvisemärkt vara går till 
producenten?
Ett av Rättvisemärkts huvudsakliga syften är att arbeta för en handel som 
gynnar svaga producenter i fattiga länder. Därför tillfaller en större del av 
det du betalar för en Rättvisemärkt vara producenten, jämfört med konven-
tionella produkter.
Det är olika för olika produkter. Däremot är producenten alltid garanterad 
ett minimipris som ligger över världsmarknadspriset. Dessutom får produ-
centen även en premie som ska gå till social och demokratisk utveckling i 
närmiljön.

Kan man lita på att pengarna hamnar rätt?
Rättvisemärkt garanterar att betalning till odlaren sker innan produkten 
anländer till Sverige. Kontroller genomförs varje kvartal när det gäller 
köpeavtal, betalningar och leveranser. Detta garanterar att det högre pris 
konsumenten betalar för Rättvisemärkt också tillkommer fattiga arbetare 
och odlare i Syd.

Från hemsidan. www.rattvisemarkt.se

http://www.teamevangelisation.com
http://www.rattvisemarkt.se


Lettlands folk fryser!

Har du kläder och skor, för 
barn och vuxna, att skänka 

     – lämna in dem till
Stenhammarkyrkan så ser 
vi till att de kommer fram!
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Bokrutan
En del böcker ger så mycket tillbaka att man gärna återvänder, läser om, 
begrundar och upptäcker nya infallsvinklar. Denna bok räcker längre än 
själva läsögonblicket, höll på att säga , räcker även bortom tiden! Boken 
heter ”Väder, vind & livets allvar” och är en brevväxling mellan Martin Lön-
nebo och Tomas Sjödin.
Utgångspunkten och den gemensamma nämnaren för de båda författarna 
är erfarenheten av att leva med funktionshandikappade barn. I boken för 
man samtal om livets villkor och gränser vidare till andra ämnen såsom 
den egna livshistorien, arbetet, vänskapen och tron. Genom hela brevväx-
lingen lyser det vardagliga och humoristiska igenom med iakttagelser av 
naturens växlingar, anekdoter och berättelser. Boken är både djupt person-
lig  och ändå mycket allmängiltig. Frågorna berör oss alla oavsett hur vår 
tro ser ut!
Biskop emeritus Martin Lönnebo är en flitig författare. Hans senaste bok 
heter ”Van Goghs rum”. Aldrig under historiens gång har utvecklingen rusat 
på i det tempo vi nu upplever. Aldrig har så mycket stått på spel när vi 
skall fatta våra beslut, både det nära och globala. Om den enskilda män-
niskans avgörande val och dess konsekvenser för hela vår värld handlar 
Martin Lönnebos nya bok.  Titeln på boken bör kanske förklaras: van Gogh 
tillbragte sina sista månader i ett hyresrum i den lilla franska byn Auvers 
en bit norr om Paris. Rummet är bevarat med en enda möbel, en stol! 
Den lånar Lönnebo och utifrån den skissar han livets resa. Livsresan blir 
i boken ett dygn, indelat i etapper från midnatt till midnatt. Vid varje etapp 
ställs vi inför olika val. Det handlar om att finna en livshållning: Tjänst eller 
Förtjänst, Lek eller Ordning, Vara eller Göra osv. Här finns mycket visdom 
kryddad med ömhet och humor!   Bertil Evertsson

Gåvan med det lilla extra…

Jag har gjort ett besök i Världsbutiken Orion i Orionhuset i Lidköping. Kan-
ske har du gjort som jag, passerat den på väg till biblioteket, tittat i skylt-
fönstret men aldrig gått in och verkligen tittat på alla saker.

Här träffade jag två härliga damer som verkligen brinner för sitt arbete, 
Lisbeth Gustafsson och Margot Wikstrand. De guidar mig runt i butiken 
bland alla fantastiska saker och berättar om verksamheten. Världsbutiken 
drivs av Lidköpings U-landsförening och de 16 som arbetar i butiken gör 
det ideelt. De ”säljer produkter från tredje världen som främjar lokal produk-
tion och som bidrar till att förbättra de fattigas levnadsvillkor” (ur Lidköpings 
U-landsförenings folder). För att få vara en Världsbutik måste minst 80 % 
av varorna vara rättvisemärkta. I Lidköpings butik är det nästan 100 %. 
The, kaffe och choklad är både ekologiskt och rättvisemärkt. Med dessa 
produkter vet man säkert att rätt personer får rätt betalt. När det gäller t ex 
leksaker är det svårare att följa och kontrollera alla led. Men det som säljs i 
butiken är så kontrollerat som det går för att alla led ska få rätt betalt.

I denna ”lilla” butik hittar man allt! Det finns godsaker som marmelad och 
ovan nämnda the, kaffe och choklad, dessutom hittar man smycken, kläder, 
leksaker, instrument, glas och inredningsartiklar mm mm och allt kommer 
från Asien, Afrika och Sydamerika.

Efter detta besök önskar jag av Tomten att fler köper
en julgåva eller annan present från Världsbutiken, 
för då gör vi även livet lite bättre för någon annan, 
någon annanstans i världen.
    Ulrika Jahnstedt

Söndagsskola

Vi välkomnar alla barn till sön-
dagsskola i Stenhammarkyrkan. 
Barnen träffas varje söndag som 
det är förmiddagsgudstjänst.
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Program för Stenhammarkyrkan hösten 2005

November

20 Söndag 11.00 Gudstjänst.
  Bengt Wennman, Valter Skaghammar.
  Sång Anita Klasson. Kyrklunch och samtal. 
  Söndagsskola för barnen.

 18.00 Möjligheternas mässa i Sunnersbergs kyrka.
  Ekumenisk gudstjänst, lovsång, förbön och nattvard.
  Valter Skaghammar, Mikael Kjell m.fl .

27 Söndag 11.00 Adventsgudstjänst.
  Valter Skaghammar. Bengt Hellquist
  Församlingskören, Barnkören Roling Stones. 
  Kyrkkaffe.
  Söndagsskola för barnen.

 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.

Februari

5 Söndag 18.00 Sånggudstjänst med Rebecka Malmborg.
  Gemensamt gudstjänst med Kållandsö och Gillstads 
  missionsförsamlingar
  Leif Jöngren, Valter Skaghammar. 
  Servering.

12 Söndag  11.00 Gudstjänst med nattvard. 
  Valter Skaghammar m.fl .
  sång Elizabeth Skaghammar.
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 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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December

3 Lördag 18.00 ”Svängjul” Julkonsert med Nya Stadens Storband.
  Inträde 50 kronor.   

4 Söndag 11.00 Gudstjänst. Anders Blomberg, Maria Rask,
  sång Chathrine Amnerud. 
  Söndagsskola för barnen.

10 Lördag 16.00 – 19.00 SMU:s basar med luciatåg ( kl 18.00 ).

11 Söndag  11.00 Gudstjänst med nattvard. 
  Valter Skaghammar, Marita Erstorp,
  sång Gunnar Erstorp.

18 Söndag 16.00 Vi sjunger in julen. 
  Gunnel Svensson, Anna Smedman, Paula Evertsson.  
  Servering.

24 Julafton 23.00 Julnattsgudstjänst. 
  Sång av en grupp ur Stenhammarkören under ledning  
  av Stig-Roland Rask. Valter Skaghammar m.fl.

26 Annandag jul 11.00 Missionshögtid.  
  Missionskommittén och Valter Skaghammar.
  Musikkåren.

31 Nyårsafton 17.00 Nyårsbön.  Valter Skaghammar, Ulla Cederqvist, 
  sång Britt-Marie Larsed.

27/12 – 2/1   Ekumenisk nyårsfestival i Lidköping 
  med ca 400 lägerungdomar och Team evangelisation.
  Gudstjänster i Idrottens Hus, Lidköping. 
  Tider, se annons i NLT.

Januari

1 Nyårsdagen 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Idrottens hus
  Tillsammans med nårsfestivalen.

7 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet.  
  Sånggruppen Ackord

8 Söndag 16.00 Julfest för alla åldrar. 
  Julens budskap i sång, musik och tal.
  Pelle Boman m.fl. 
  Servering.  

15 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard. 
  Valter Skaghammar, Marian Edvinsson,
  sång Valter Svensson 

18 Onsdag 19.00 Bönesamling i ekumeniska böneveckan.
  Mikael Kjell, Valter Skaghammar m.fl.

19 Torsdag 18.30 SMU:s årsmöte

22 Söndag 11.00 Gudstjänst. 
  Valter Skaghammar, Daniel Jansson,
  sång Christina Bratt. Information från Gideoniterna   
  samt utgångskollekt till bibelspridningen. 
  Café Skorpan.

 18.00 Ekumeniska böneveckans avslutningsgudstjänst
  Baptistkyrkan, Lidköping.

28 Lördag 15.00 Församlingens årsmöte. 
  Andakt, förhandlingar, servering.

29 Söndag 11.00 Gudstjänst och årshögtid. 
  Distriktsförest. Ola Bojestig, 
  Valter Skaghammar, Janeric Jahnstedt,
  Församlingskören, barnkören Roling Stones. 
  Kyrkkaffe.


