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Glöm inte insidan
Detta nummer av vår tidning speglar lite av kontakterna mellan kyrkan och 
idrotten i dagens samhälle.
Att motion och aktivitet är viktigt för vår kropp och för att vi skall må bra, 
det är vi säkert alla medvetna om, även om vi inte alltid lever efter den 
principen. I dag är väldigt mycket av det vi möter i reklam, TV och tidningar 
inriktat på utsidan d.v.s. kroppens utseende och välbefi nnande.  I all denna 
kroppsfi xering fi nns en risk att vi glömmer insidan. Den bästa förutsättning-
en för att må bra som människa är ju en sund själ i en sund kropp. 

I Bibeln möter vi en helhetssyn på människan.
När vi läser evangeliet så ser vi hur Jesus brydde sig om hela människan. 
Han botade sjuka kroppar och han såg till att hungriga fi ck mat men det var 
också han som brydde sig om insidan och kunde säga till människor: ”Dina 
synder är förlåtna.” Det var han som såg de bördor som tyngde människor. 
Därför gav han denna inbjudan: 

”Kom till mig, alla ni som är tynga av bördor, jag skall skänka er vila 
– lär av mig så skall ni fi nna vila för er själ.”  Matt 11:28-29

Att följa den uppmaningen från Jesus det är att vårda insidan. 
Kroppen är viktig – men också insidan
När vi inbjuder till gudstjänster och andra samlingar vill vi
förkunna om honom som bryr sig om hela människan.

Glöm inte insidan! 
Välkommen till vårens gudstjänster.

Med vänlig hälsning

Valter Skaghammar

Så här ser en vanlig vecka ut i Stenhammarkyrkan

Tisdag: Bönesamling 09.00
 Scout 18.30 - 20.00

Onsdag: Tonår 18.30 - 20.30

Torsdag: Barnkören övar 18.00. Tjejgympa (i skolan) 19.00 - 20.00

Fredag: Tonårsöppet 19.00 - 23.30, jämna veckor

Söndag: Vi möts och fi rar gudstjänst. Söndagsskola

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 nybyggarkonton.

Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping som är en försam-
ling inom Svenska Missionskyrkan.
Ansvarig utgivare: Janeric Jahnstedt
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Idrottsprofi ler om.... vad har idrotten betytt för dig?
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Conny Larsson,  48 år
Gott kamratskap. God hälsa. Det 
har inneburit en bra ledarutbildning. 
Det är en förmån att få jobba med 
barn och ungdomar och att fritids-
intresset har blivit mitt arbete.

SMU:s SIDA 

Vi hoppas att ni har haft ett trevligt jullov och att ni är redo för ännu en termin 
med mycket skoj och bus. Det vi har att erbjuda under våren är:

Barnkören: I barnkören samlas alla som gillar att sjunga, umgås och 
Alla åldrar ha kul. Som ni förstår så sjungs det en hel del men vi   
 sysslar även med drama och vi har hunnit titta lite på olika  
 rytminstrument. Vi träffas på torsdagar 18:00.
 Du är välkommen lördagen den 25 mars och lyssna till 
 barnkören. Mer information fi nns i programbladet.

Scout: I scout träffas vi som tycker det är kul att umgås och lära  
Årskurs 4 oss lite mer om naturen, vi spelar även spel eller lagar 
och uppåt mat tillsammans. Varje år åker vi även till ett scoutläger i 
 början av sommaren. Vi träffas på tisdagar 18:30.

Tonår: I Tonår träffas ett gäng som vill prova på roliga saker.
Årskurs 6 Vi har till exempel varit och klättrat klättervägg, åkt på en
och uppåt  badresa, vi har spelar pingis, tittat på fi lm och haft lan. 
 Vi träffas på onsdagar 18:30.

Tonårsöppet:  Tonårsöppet är ett ställe dit du och dina kompisar kan gå  
Årskurs 6-9 och spela spel, titta på fi lm eller bara sitta och hänga.
 Vi har öppet på fredagar, jämna veckor 19:00 - 23.30.

Söndagsskolan: I söndagsskolan träffas vi för att prata om det som står
Alla åldrar i Bibeln. Söndagsskolan träffas i samband med de 
 gudstjänster som är på söndag förmiddag i kyrkan.  
 
Nu så hoppas vi att det är något av detta som verkar intressant och vi 
som arbetar med grupperna hoppas att vi kommer att få se dig i kyrkan 
tillsammans med alla andra barn och ungdomar.
Med vänliga hälsningar,           SMU genom Joakim Berg

Anders Rask,  46 år
Nästan allt! Bandy är en åretrunt sport 
för mig. Jag har ett nästan fanatiskt 
intresse och har bl.a. ansvar för 
”Nattabandyn” i Kållands BK. Men 
främst är jag numera verksam som 
ungdomsledare för P-11 laget som är 
det som betyder mest för mig. Att se 
hur barnen utvecklas är fantastiskt!

Claes Malmqvist,  52 år
Kamratskapet och alla kontakter jag har via bandyn 
betyder väldigt mycket för mig. Jag kan ”prata bandy” 
med massor av folk runt om i hela Sverige. VM silvret -79 
är också stort. Största tjusningen är ändå att ha fått vara 
med som ungdomsledare, framförallt för Villas 17-årslag 
som vann SM-guld, att få träna dessa grabbar som bara 
ville bli bättre! Bandyn gav mig också möjlighet till att 
utbilda mig till förskollärare under Örebrotiden.

Jonathan Rask,  21 år
Jag har alla mina kompisar i idrotten, och 
mest i bandyn. Jag började spela i Kålland i 
6-års åldern och har de bästa minnena från 
bandygrytan i Tolsjö när det var is där. Men 
självklart är SM-gulden i Villas 17- och 19 
årslag väldigt stort. Bandyn har även hjälpt 
mig att få jobb i Trollhättan. Nu tänker jag 
satsa i Gripen några år så får vi se…



Motivationen bland barn och
ledare går inte att ta miste 
på. Många går till fots fl era 
kilometer till träningar och 
andra får åka fl era bussar 
för att ta sig dit.

Huvudansvarig och projekt-
ledare för arbetet på plats i 
Kongo är Doris Diatoulou. 
Han har tagit på sig ett stort
ansvar att organisera och 
hålla ihop all verksamhet. 
När jag frågar honom om 
han verkligen tror att fotbollsskolorna kan ha någon betydelse för freden i 
landet säger han:
- Absolut! Vår fotbollsskola bidrar redan till freden tack vare att vi har skolan 
i olika delar av Brazzaville. Det fi nns både barn och ledare som tidigare inte 
vågat besöka andra stadsdelar därför att man varit rädd för varandra. Men när 
vi möts för att spela fotboll, lära känna varandra och samtala om människosyn 
och värderingar förändras attityderna.

Ett projekt där huvudsaken är fotboll

Under några år har ett kyrka-idrott arbete vuxit fram inom Svenska Missions-
kyrkan i syfte att bygga broar till idrottsrörelsen och stödja ungdomar i deras 
idrott. En del av detta arbete är det fotbollsprojekt som Svenska Missionskyr-
kan startat i Kongo Brazzaville tillsammans med Gothia Cup och allsvenska 
fotbollsklubben BK Häcken.

Huvudtanken är att låta barn och ungdomar i detta fattiga och krigshärjade 
land få möjlighet att spela fotboll, få del av goda kristna värderingar och att 
verksamheten ska kunna bidra till fred och försoning i landet.

I drygt två år har nu fotbollsskolan varit igång. I november 2004 invigdes 
Centre Gothia Cup, en nybyggd fotbollsanläggning med klubbhus och några 
planer. Där samlas ca 300 ungdomar fl era gånger varje vecka för att träna 
och spela matcher. Dessutom fi nns det också fotbollsskolor i två andra stads-
delar med ca 100 barn i varje. Tillsammans deltar idag alltså drygt 500 barn 
och ungdomar i verksamheten och ännu fl er står på kö att få vara med, men 
resurserna räcker inte till för att ta emot alla.
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Fredag:
I dag jobbar jag till 13.00. Match mot VSK ikväll, vi har bjudit in kunder och leve-
rantörer till matchen i kväll till en så kallad “ Byggarträff “. Efter lunchen så åker 
man hem och vilar, laddar lite granna för det som komma skall i kväll. Nere på 
isstadion kl. 16.30 undebart att möta ett gäng lagkompisar som ser ut att vara 100 
% laddade för uppgiften. Matchen börjar i ett rasande tempo och det är vi som ser 
ut att vara det starkaste laget. Även denna match slutar med en underbar seger, 
denna gång 7-2 Heja Villa. Alla runt laget är naturligtvis mycket nöjda med denna 
tillställning. När man kommer hem tar man det bara lugnt och njuter av en fi lm, 
slappar och känner att man kan gå och lägga sig och få sova ut i morgon bitti.
Lördag: 
Vaknar 08.30, skönt. Idag skall Karin och jag fram till stan och köpa lite julklappar 
och även gran kommer att införskaffas. Barnen har mormor och morfar lovat att 
ta hand. Framme på stan hinner vi även med en fi ka och det skall sägas att det 
var inte i går man gjorde detta. När vi väl är klara med alla inköp så bär det av till 
Råda för lunch hos mormor och morfar. Känns underbart att slippa och ställa sig 
och laga mat idag. Efter lunchen så är det hemfärd. Barnen är uppe i varv och 
granen skall in så fort som möjligt. Vi hjälps åt att klä denna underbara gran och 
genast känns det som att julen är på ingång. När allt detta är klart är det dags att 
ge sig av till jobbet för julfest. På jobbet så äts det god mat och vi har fl era olika 
sorters lekar i blandade lag, även lite julklappar hinner att delas ut. Med tanke på 
att det är match i morgon så ger man sig av från denna tillställning framåt 22 tiden.
Söndag: 
Klockan ringer 06.30, det är bara att stiga upp och se glad ut. Nu gäller det att få 
liv i sonen som skall matcha klockan 08.00. Sune och jag äter frukost och små-
pratar lite, döttrarna och hustrun får sova så ostört som möjligt. Ner till isstadion 
och möta alla dessa underbara barn som är pigga och glada fast klockan bara är 
07.20. Idag är det en match för det lag som Per Bergstrand och jag ansvarar för. 
Vi vinner med 5-4 och alla är glada och nöjda, även de som förlorar skiner med 
hela ansiktet och de gillar verkligen det de håller på med. Hemma igen 10.30, 
dags för en andra frukost. Sen är det dags att åka ner till handbollen och kolla på 
Emma som är målvakt i Linnes 93 lag. Tjejerna har gjort enorma framsteg under 
de två senaste åren och det är fantastiskt roligt att se dom spela. Därefter sam-
ling p[ isstadion igen för avfärd mot Vetlanda, vi åker från Lidköping 11.45. Det är 
många trötta kroppar som stiger på bussen. På resan ner ser vi på fi lm, en del so-
ver och andra lyssnar på musik. Väl framme i Vetlanda så är det dags att försöka 
få igång kroppen igen. Fantastiska förhållanden -8 grader och stjärnklar himmel. 
Matchen börjar inget vidare för vår egen del, underläge med 0-2 efter 30 minuter. 
När klockan står på 45 min så har vi lyckats att komma ikapp till 2-2. Under halv-
tidsvilan så pratar vi oss samman om hur vi skall lyckas vända detta till seger. När 
90 minuter är spelade står vi som segrare med 6-2. Efter 3 täta matcher så har vi 
fi xat 6 poäng och är klara för elitseriespel efter nyår, kan det bli bättre. Hemresa 
och i säng 23.30 trött men lycklig och allt känns bara bra.
Bandyhälsningar Jörgen Gustafsson, (nr 12) 

Fotbollsanläggningen Centre Gothia Cup
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Veckan som gick .... hos Jörgen Gustafsson 12/12 - 18/12
Måndag:   
Vaknar 05.45. Upp och duscha, på jobbet 06.20.
Den vanliga rutinen med att låsa upp göra 
iordning, plocka fram kassan och ta en kopp 
kaffe med arbetskamraterna före start 06.45. 
I dag träffar jag Benders representant 
P-O Davidsson för att spåna igenom vad som 
komma skall inför våren, när det gäller tak och 
markstensinköp inför säsongen -06. Efter 
arbetet så hämtar jag sonen Sune på fritids. 
Döttrarna Emma och Vera cyklar numera 
själva hem efter skolans slut. Efter hemkomst 
gäller det att packa bandybagar för Sune och mig själv. Sune har match i knattese-
rien nere på lilla uterinken på isstadion och jag själv har träning. Efter träningen är 
det dags för möte med Villas styrelse. Hemma ca. 20.30. En kopp te och smörgås 
med hustrun framför tv:n, det smakar alltid lika bra. I säng klockan 22.30 God natt.
Tisdag:
Lite snabbare till jobbet idag, det är ju lussefi ka. Dagen rullar på som vanligt med 
täta kundkontakter. I dag samlas vi för lunch med ett gäng som träffas varje vecka. 
Mötesplatsen är idag Stadt för att avnjuta ett mycket gott julbord. Passar ypperligt 
med tanke på att frugan är i Göteborg och läser. Efter arbetet är det hem och läsa 
läxor med barnen. Farmor kommer in och är barnvakt under tiden jag själv tränar 
på kvällen. Kommer hem efter träning och äter kvällsmat ihop med frugan och dis-
kuterar det som hänt under dagen. Rejält trötta båda två somnar vi så sött kl. 22.
Onsdag:  
Upp 05.45. Ner till jobbet öppna och sälja byggmaterial så det ryker. I dag slutar 
jag kl. 13.00, det är match mot Boltic i Karlstad. Framme ca 17.00, alla ser sugna 
ut på att vinna denna viktiga match för vår del. Bästa tänkbara start, vi leder med 
hela 7-0 i paus, är detta möjligt. Matchen slutar med vinst 8-2 och alla är glada och 
nöjda. Efter matchen är det mat på Boltics kansli och senare hemfärd med Pappa i 
bil som varit uppe och sett matchen. Hemma och i säng ca. 23.30. Sov gott.
Torsdag: 
Tror inte det är sant när klockan ringer. Det känns som man är överkörd av en 
ångvält. In i duschen och ner till jobbet. En dag som denna är det lätt att jobba när 
man är bandyspelare i Lidköping, många positiva och glada männniskor när Villa 
vinner. Efter arbetet är det dags att återigen åka ner till isstadion med sonen för 
träning. Jag är själv med som ungdomsledare för Villas P9 lag. Det var ju tänkt att 
man enbart skulle ägna sig åt denna typ av bandyspel i vinter, men så blev ju inte 
fallet. När denna träning är slut är det bara att byta omklädningsrum och byta om 
för ytterligare ett träningspass med Villa. Allt känns bra inom dessa fyra väggar 
och alla ser fram mot nästa match mot VSK, nu är vi på gång. Hemma 20.00, äta 
och lägga barnen, se lite på TV och språka med frugan om hur dagen har varit för 
henne och bara ta det lite lugnt innan man kryper till kojs framåt 23-tiden.

Drygt 20 ledare och tränare gör ett 
uppoffrande arbete. Dessutom 
hjälper två svenska ungdomar till 
som volontärer och i år är en av 
dem Sofi a Kaasgaard från Lidköping. 
Som volontär betyder man mycket 
som stöd, uppmuntran och 
förebild för både andra ledare och 
barn. Samtidigt får man själv en 
livserfarenhet som man har nytta av 
hela livet. Fotboll har blivit ett 
redskap i arbetet för mission, fred 
och utveckling i landet. 

Även Paulus var idrottsintresserad och i Nya testamentet kan vi läsa att han 
många gånger använde idrotten som ett redskap för att förklara vad kristen 
tro innebär och för att visa på den livshållning och den kärlek som kan över-
vinna ondska och själviskhet och ge fred och framtidshopp.

Därför har detta fotbollsprojekt både blivit en huvudsak och hjärtesak för 
många i Kongo, men också i Sverige. Församlingar och SMU-föreningar har 
samlat in pengar och material, bl.a. i samband med läger.

Det är också glädjande att samarbetet mellan Svenska Missionskyrkan och 
Gothia Cup på fl era platser har lett till en lokal samverkan mellan fotbollsför-
eningar och missionsförsamlingar. Man har t.ex. gjort en gemensam insats för 
Kongos barn och ibland även börjat samarbeta med idrottskonfi rmation
för de egna ungdomarnas skull. 
 Tomas Hammar

Tomas Hammar, från Göteborg, har deltidstjänst som idrottspastor i Svenska 
Missionskyrkan, med uppgift att utveckla kontakterna mellan kyrkan och 
idrotten i hela landet.

Fotbollen är huvudsaken
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Varmt tack från Lettland!

Nu har kläderna till Lettland, som 
vi samlat in i Stenhammar, kommit 
fram!

Efter 18 timmars färjetur från 
Stockholm till Riga, i Lettland och 
ytterligare 16 mils resa österut 
kom vi till Jekabpils med de 
vinterkläder, skor, täcken och 
fi ltar som samlats in i 
Stenhammarkyrkan. 

Vi togs emot med stor glädje och tacksamhet av den lilla Baptist-
församlingen. De hade ordnat ett större garage där vi monterade hyllor 
och klädstänger för att kunna plocka upp och exponera en del av det vi 
haft med. 

Församlingen ska nu fördela dessa kläder till hjälpbehövande i Jekabpils. 
De är mycket tacksamma för att vi ger dom möjlighet att hjälpa andra som 
har det svårt.

På bilden ovan hälsar de till alla givare och hoppas på ett fortsatt gott 
samarbete. 
 
 Hälsningar genom Elisabeth och Per-Olof Bergman,
  Rigmor och Bengt Hellquist

Församlingen i Jekabpils hälsar till 
Stenhammar och tackar för alla hjälp.

Framme i Riga. Kläder etc, som kommer att fördelas till 
behövande familjer.

ANSLAGSTAVLAN

Sånggudstjänst med Bo och Tina Frid.
Sångarparet Bo och Tina Frid gästar Stenhammarkyrkan söndagen den 
7 maj kl. 18.00.
Det blir en sånggudstjänst i vårens tid, med en blandad repertoar. Bo 
och Tina, som bor i Korsberga utanför Hjo, är välkända från olika fram-
trädanden runtom i landet och genom medverkan i radio och TV. ”Sånger 
från hjärtat” är temat för kvällen, där även pianisten Curt Lindholm, 
kyrkomusiker från Skövde, medverkar 

Barnkördag med musikalen ”Fia med knuff”
Lördagen den 25 mars blir det en barnkördag i Lidköpings Missionskyrka. 
Rolling Stones och andra barnkörer har en kördag tillsammans med Jakob 
Skarrie. De kommer att öva in musikalen ”Fia med knuff” och på kväl-
len den 25 mars kl. 18.00 blir det en konsert då man framför musikalen i 
Lidköpings Missionskyrka. Den kommer vid ett senare tillfälle att framföras 

i Stenhammarkyrkan.

Kroppen är själens boning ….

Kroppen är rätt bra konstruerad men ska ju skötas också. Många av oss har 
sannolikt börjat infria nyårslöften för att minska på kroppens omfång eller må 
bättre. Några som i många år har sett  fördelarna av att hålla kroppen i gång 
är ett glatt gäng kvinnor/damer/tjejer som varje torsdag samlas för att ha 
gympa ihop. Det är inte bara kroppen som får sitt, det blir även en del 
skrattgympa!

Bitten Ljungström och Inger 
Alteryd är ledare för gympan och 
har varit det i nästan 20 år. Båda 
har fortsatt för att det är så roligt. 
Och roligt har de som är med på 
gympan. Några har varit med sen 
starten och några har kommit till. 
Gympan i kyrkans regi är 
opretentiös och på lagom nivå. 
Inga speglar eller trikåer här inte…
Om du är sugen på att röra dig så fi nns det platser kvar, torsdagar kl 19.00 i
Stenhammarskolans gymnastiksal. 

Anna Cederqvist



Program för Stenhammarkyrkan våren 2006

Februari

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

12 Söndag  11.00 Gudstjänst med nattvard. 
  Valter Skaghammar, Ingemar Ivarsson.
  Sång Elizabeth Skaghammar.

19 Söndag 11.00 Gudstjänst. 
  Bengt Kindbom Per-Olov Bergman. 
  Sånggruppen Ackord. 
  Café Skorpan.

21 Tisdag 15.00 Trivselträff med Frälsningsarmen i Lidköping.
  Mikael och Marianne Ljungholm m.fl .  
  Servering.

26 Söndag 11.00 Gudstjänst för alla åldrar. 
  SMU-grupperna, Joakim Berg, 
  Valter Skaghammar. Sång av ungdomar.
  Café Skorpan.

 
 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
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Maj
7 Söndag 18.00  Sånggudstjänst i vårens tid
  Tina och Bo Frid. Pianist Curt Lindholm.  
  I samverkan med studieförbundet Bilda.

14 Söndag 15.00 Utfl ykt, gudstjänst vid Munkängarna på Kinnekulle. 
  Samling 15.00 vid parkeringen. 
  Bilar avgår från Stenhammarkyrkan 14.30.
  Söndagsskolan, barnkören Roling Stones, blåsargruppen  
  Samspelet. Valter Skaghammar m.fl . Medtag fi kakorg.  
  Vid regn i Stenhammarkyrkan.

20 Lördag 11.00 Konfi rmationsgudstjänst i Kyrkans gård, Lockörn.
 13.00 Konfi rmationsgudstjänst i Kyrkans gård, Lockörn.

21 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard.
  Richard Burén, Valter Skaghammar, Joakim Berg, 
  Gemensam kör.

28 Söndag 10.00 Gudstjänst. 
   Olle Sandstedt, Pelle Boman. Sång av ungdomar.

Juni
4 Söndag 10.00 Gudstjänst. 
   Valter Skaghammar, Andreas Jahnstedt.
   Sång Anna Smedman och Marianne Rask. Café Skorpan.

11 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Stadsträdgården.
   Präster, pastorer, sångare och musiker från kyrkorna i   
   Lidköping. Medtag kaffekorg. Vid regn i Missionskyrkan.  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
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Mars

4 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet. Sånggruppen Ackord.

5 Söndag 11.00 Gudstjänst. 
  Valter Skaghammar, Per-Olov Karlsson.
  Sång Gunnar Erstorp.
  Café Skorpan.

12 Söndag 11.00 Gudstjänst. 
  Bengt Wennman, Valter Skaghammar.
  Församlingskören. 
  Kyrklunch och samtal som avslutas ca 14.00.

19 Söndag 18.00  Möjligheternas mässa. 
  Ekumenisk gudstjänst med lovsång, förbön och nattvard.  
  Mikael Kjell, Valter Skaghammar m.fl .

21 Tisdag 15.00 Trivselträff.  ”Att komma som krigsbarn till Sverige” 
  Terttu Millton från Götene berättar. 
  Sångggruppen Ackord. 
  Servering.

25 Lördag 18.00 Musikalen ”Fia med knuff.” 
  i Lidköpings Missionskyrka  
  Barnkörer från Lidköping under ledning av Jakob Skarrie. 

26 Söndag 11.00 Gudstjänst. 
  Anders Blomberg, Bengt Hellquist. 
  Sång och musik Ingrid och Ingmar Carlsson.
  Utgångskollekt till Missionskyrkan i Sverige. 
  Café Skorpan.

April

2 Söndag 16.00 Musikcafé. 
  Daniel Gunnarsson, Andreas Edström. 
  Servering, Cafévärd Svante Cederqvist.

9 Söndag 11.00 Gudstjänst för alla åldrar. 
  Joakim Berg och ungdomar. Barnkören Roling Stones.  
  Kyrkkaffe.

11 Tisdag 19.00 Ekumenisk passionsgudstjänst, Strö kyrka.
  Valter Skaghammar, Mikael Kjell. 

12 Onsdag 19.00 Ekumenisk Passionsgudstjänst, Stenhammarkyrkan.
  Cecilia Gunnarsson, Valter Skaghammar. 
  Kyrkokören In Chorus. Servering.

14 Långfredag 11.00 Gudstjänst med nattvard. 
  Valter Skaghammar. Ulla Cederqvist. 
  Sång Britt-Marie Larsed

16 Påskdagen 11.00 Påskgudstjänst. 
  Paula Evertsson, Valter Skaghammar.  
  Församlingskören. 

18 Tisdag 15.00 Trivselträff.  
  Dagens gäst. 
  Servering.

23 Söndag  11.00 Gudstjänst. Valter Skaghammar, Bertil Evertsson. 
  Musikkåren. 
  Café Skorpan.

25 Tisdag 19.00 Församlingsmöte. Servering

29 Lördag  8.30 Arbetsdag vid kyrkan. 
  Vårstädning både ute och inne.
 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet.  Sånggruppen Ackord.

30 Söndag 11.00 Gudstjänst. Torvald Nolebring, Marita Erstorp.
  Sång och musik Molly Livrell och Sven-Inge Anderberg. 
  Café Skorpan.
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