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Att känna sig hemma
Alla har vi säkert platser vi känner lite extra för, kanske hembygden, platser 
som påminner oss om barndomens upplevelser. 
För den som inte längre bor där man växt upp, finns ofta återseendets och 
igenkännandets glädje när man gör besök i det som en gång var hembygd.
Om man inte känner sig hemma någonstans är det lätt att bli rotlös och 
sakna trygghet i livet. 
Det är inte bara den geografiska hemkänslan vi människor behöver utan 
också den fasta punkt som blir en grund att bygga sitt liv på.
Vi är många som upplevt att tron på Jesus Kristus innebär att komma hem, 
därför att alla är vi skapade att höra samman med den Gud, som gett oss 
livet som en gåva. 
Paulus skriver om vad det innebär att vara en kristen med följande ord: 
”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar..... utan har ert 
hem hos Gud.” Ef 2:19. 
Det finns en liten sång skriven av Göte Strandsjö som uttrycker den hem-
känsla som finns hos Gud:

Som när ett barn kommer hem om kvällen
och möts av en vänlig famn
så var det för mig att komma till Gud
jag kände att där hörde jag hemma. 

När man känner sig hemma hos Gud då känner man också att man hör 
samman med människor som möts för att fira gudstjänst.
Genom denna tidning vill vi hälsa dig välkommen till 
sommarens gudstjänster med förhoppning om att du 
skall känna dig hemma i Stenhammarkyrkans 
gemenskap. Vill önska dig en skön sommar med 
många fina upplevelser i Guds underbara skapelse.

Valter Skaghammar

Församlingsinformation
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 Bengt Hellquist, 171 44.  

Församlingsboken
Utflyttade: Peter och Helena Liljegren har begärt flyttningsbetyg till Lidkö-
pings missionsförsamling. Tack för tiden i Stenhammarkyrkan.
Ny medlem: Ulrika Graneheim, Furuhällsvägen 74, har hälsats välkommen 
till församlingen vid gudstjänsten den 23 april.

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. Maria Rask 207 80
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 , 8 - 14 MAJ... hos Richard Burén

Måndag: Kom hem på natten från en vecka i Taizé 
med vår ungdomsgrupp. Trött men glad över att 
vara hemma igen hos fru och barn. Vi hade en fin 
dag ihop, utan jobb och dagis.

Tisdag: Lämnade barnen 7:50 under ovanligt 
högljudda protester. På eftermiddagen fick jag 
lämna jobbet tidigare och hämta mina barn som 
var sjuka. Vilket kanske förklarade deras motvilja 
på morgonen. 

Onsdag: Hemma med sjuka barn. För att vara sjuka var de ganska pigga. 
Hursomhelst fint att vara hemma med dem, då jag varit borta så länge.

Torsdag: Träffade Valter och Jocke för att finslipa planeringen inför konfir-
mationshelgen 20-21/5, hann även med Barn- och ungdomsplanering, ett 
vigselsamtal samt sammanträde med Rackeby-Skalunda sockenråd.

Fredag: Hade en lugn dag på kontoret (=inte massa planeringsmöten), 
hämtade gossarna 15:30, åkte till Skogshyddan och fikade. Väl hemma vän-
tade vi in husmodern, som varit i Skåne över dan. Sen blev det fredagsmys 
(= glass med så mycket strössel som man bara kan skaka ur den stackars 
burken).

Lördag: Träffade konfirmanderna som skall konfirmeras nästa lördag. 
Tänkte kanske att de skulle vara lite mer motiverade att öva redovisning o 
dyl. Men de skärper väl sig på lördag…

Söndag: Vi gick på gudstjänst på EFS. Sen fick vi besök hela dagen av 
goda vänner som också har två gossar. Till sommarn skall vi åka till Ungern 
tillsammans. Planerade inför detta och åt efterrätten i eftermiddagssolen. 

Vänliga hälsningar

Richard Burén
(komminister i Sunnersbergs församling)

Stenhammarsbor om ...
Mitt smultronställe
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Jonas Larsson, Ordf i Gösslunda hembygds-
förening 
Ett av mina smultronställen är vid Sandvik i 
Skalunda, och att där få sitta en sommarkväll 
och se ut över Dalbosjön. Vattnets skiftningar 
ger tillsammans med Hindens rev och Parkud-
den liv och perspektiv åt den vackra landskaps-
bilden.

Marianne Edvinsson, Lärare
Att få gå i Kakelöse backe när Liljekonval-
jerna blommar på försommaren, men också 
att åka till Rinnaren (eller Rônnar`n, som det 
heter i folkmun) vid Gärdeviken och bada en 
fin sommardag.

Susanne Hemberg, Förskollärare 
“Mitt smultronställe här runt Lidköping får bli 
en promenad längs med Vänerns strand. 
Min familj och vår hund Nellie brukar pro-
menera från Villabadet förbi Furuhäll och 
vidare bort mot Sjölunda. Denna promenad 
utmed Kinnevikens strand skiftar utseende 
beroende på väder och årstider, så den ena 
promenaden är aldrig den andra lik. För mig 
ger kontakten med vattnet och att få se långt 
bort mot horisonten en härlig känsla. Pro-
menaden är också ett bra sätt att varva ner 
efter en hektisk dag”.



Från sex bönehus till en kyrka
Under andra halvan av 1800-talet drog väckelsen fram över landet. Det innebar 
stora förändringar av det religiösa uttrycket. Delar av väckelserörelsen stannan-
de inom svenska kyrkan som en förnyande kraft, medan en annan gren ledde 
till bildandet av små församlingar och i sin förlängning till att ett antal missions-
hus byggdes. Kållandsbygden var själklart inget undantag.
Först ut i våra trakter var Gösslunda missionshus som byggdes i korsningen 
vid Gösslunda skola. Tomten skänktes av makarna Blixt och lokalen invigdes 
hösten 1895. Inspirerade av gösslundaborna satte man sommaren därpå igång 
med att bygga missionshuset i Gärdeviken. Det hade blivit för trångt att hålla 
möten i stugorna och man tyckte det var nödvändigt att bygga en gemensam 
lokal. Arbetet leddes av en man vid namn Karl Isaksson och hela bygden en-
gagerade sig i projektet. Både tomtplats och frivilliga dagsverken skänktes till 
församlingen och man behövde inte alls tillhöra ”läsarna” för att vara beredd att 
skänka pengar och virke till det nya missionshuset.
När August Lindberg höll invigningstalet i Gärdeviken på Alla Helgons Dag 1896 
återstod bara ett mindre belopp att betala. Det engagemang som bygdens folk 
visade ledde till att man ganska snart var skuldfri. På samma sätt gick det till 
när Skalunda Missionshus byggdes. Där kunde man redan 1894 - ett år efter att 
församlingen bildats - inviga sitt missionshus, bl a beroende på att en av med-
lemmarna, Bengtsson i Pantegården, hade satsat stora delar av sina resurser.
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SMU just NU
 
Lägersommar
Nu är sommaren snart här. Det känns att vintern har lämnat oss och släppt 
fram solen och värmen. Vi i SMU har länge sett fram emot sommaren, för 
då kommer de läger som vi har längtat efter hela året. I år är det speciellt vi 
två läger som vi ser fram emot.

Först har vi vårt scoutläger som är från 17 till 21 juni.
Det kommer att vara på Stigen, som ligger ca 4 mil nordväst om Trollhät-
tan. Årets läger kommer att heta ”Nyckelvattnet” och temat är ”Mötesplats”. 
Vår lägerchef heter Jacob Wahll och kommer från Gillstad/Järpås. De som 
kommer vara ansvariga för undervisningen under lägret är Linda från Gö-
tene, Kjell från Loo, Henrik från Vänersborg och Joakim från Stenhammar. 
När vi är på lägret kommer vi att ha många aktiviteter som bad, matlagning, 
bus och lek, spårning, äta godis, surra, tälja, studera bibeln och lite sömn. 
Vi ledare vet att vi kommer vara helt slut när vi kommer hem, men vi vet 
även att vi har haft fem dagar som har betytt mycket för våra scouter.

Vårt andra läger är ett tonårsläger den 31 juli till 6 augusti. 
Lägret kommer vara på Bobergsgården utanför Falkenberg. På ett tonårs-
läger är undervisning och andakter en viktig del. Förutom undervisningen 
kommer vi att bada, äta gott, slappa, sporta, umgås och ha otroligt kul. 
Årets lägerchef heter Henrik Wernvik och jobbar på distriktet. Det kommer 
inte vara någon speciell grupp som sysslar med undervisning utan olika 
ledare kommer att ha så kallade seminarier som tonåringarna kan välja 
bland. Förra året var en stor hit och vi hoppas att vi kan toppa det i år.

Även om du inte ska med på något av våra läger så får vi önska dig en 
trevlig sommar och hoppas att du finns med i någon SMU-grupp till hösten. 

      Med vänliga hälsningar SMU 
      genom Joakim Berg

1901 invigdes Ullersbro missionshus som från början bestod av ett hus som 
medlemmen August Klasson skänkt och som man flyttat till tomten. Bara några 
år senare gick man vidare och gjorde en ganska omfattande tillbyggnad. Tolsjö 
missionsförsamling – eller Sunnerbergs fria missionsförening som den hette 
från början - bildades redan 1893, men det dröjde ända till 1911 innan man 
satte spaden i jorden till det som skulle bli Tolsjö missionshus. 

Missionshuset i Gärdeviken under byggnad 1896
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Man tyckte att stugorna hos August i Hansagården, Karlssons i Snickargården, 
Johan och Stina i Sunnervalla m fl hade blivit för trånga för husmöten. Mis-
sionshuset fick sedan stå omålat i tio år innan man fick råd att måla det, vilket 
säger en hel del om de omständigheter under vilka dessa kapell kom till. Rack-
eby Missionshus var sist i raden på kållandsbygden och tillkom inte förrän en bit 
in på 1930-talet. 
1971 avvecklade verksamheten i Gösslunda och Skalunda i samband med att 
församlingarna slogs samman med Tolsjö. Skalunda såldes för att byggas om 
till bostadshus, medan Gösslunda kom att fungera några år som ”motionshus”, 
dvs provisorisk gymnastiksal för skolan, innan det revs. Efter drygt 80 år av 
verksamhet avvecklades även Gärdeviken och Ullersbro, sedan församlingen 
1977 gått samman i Norra Kållands Missionsförsamling. Båda lokalerna har 
byggts om till privatbostäder.
På 1980-talet upphörde verksamheten i Rackeby och huset används idag som 
ateljé och studio, och till sist såldes även Tolsjö i samband med att Stenham-
markyrkan invigdes 1984. 

Nya tider – nya villkor
Med våra mått mätt låg naturligtvis de gamla missionshusen tätt, vilket blev tyd-
ligt när kållandsbygden från krigsslutet fram till 1960-talet förändras ganska ra-
dikalt. Jordbrukets modernisering och den fortsatta urbaniseringen ledde till att 
befolkningen nära nog halveras under loppet av några decennier. Detta i kombi-
nation med att kommunikationerna utvecklas och bilen blir var mans egendom 
väckte frågan om ett samgående mellan församlingarna. Dessa diskussioner 
ledde fram till att man under 1970-talet går samman med ambitionen att suc-
cessivt göra sig av med de gamla missionshusen och istället bygga en gemen-
sam och mer ändamålsenlig kyrka i det expanderande Stenhammarsområdet.
Stenhammarkyrkan är idag 22 år gammal. Den har ambitionen att vara en mo-
dern missionskyrka som är öppen mot sin omgivning. Med stolthet minns för-
samlingen sina rötter och sin historia, men blicken är ändå i första hand riktad 
framåt mot nya decenniers utmaningar.           Stig-Roland Rask

RPG i Stenhammarkyrkan
RPG 
– betyder Riksförbundet pensionärsgemenskap
– vill värna om hela människan utifrån kristna värderingar.
– är ett öppet förbund oberoende av politisk eller religiös uppfattning
– har ca 500 grupper i hela landet
I Stenhammarkyrkan finns en RPG-grupp som ansvarar för våra trivselträf-
far m.m. Du som vill vara med eller vill vet mer kan kontakta RPG-gruppens 
ordförande Samuel Rask, tel. 180 64.

Kyrkosamverkan i Kållandsbygden
Med anledning av det nära sammarbete som finns mellan Svenska kyrkan i 
Sunnersbergs församling och Stenhammarkyrkans missionsförsamling har 
pastor Valter Skaghammar ställt några frågor till kyrkoherde Mikael Kjell 
kring det ekumeniska samarbetet.
 
Hur har samarbetet mellan församlingarna växt fram?
När jag kom till bygden 1990 fanns redan ett samarbete med en del ge-
mensamma gudstjänster. 1991 började Roland Bergman och Leif Nordlan-
der det ekumeniska konfirmandarbetet. Detta ledde till ett fördjupat samtal 
och en större gemenskap mellan våra församlingar, som också resulterat i 
en större samverkan även på andra områden.
 
Vilka konkreta samarbetsprojekt fungerar i dag?
Det ekumeniska konfirmandarbetet fortsätter liksom gemensamma guds-
tjänster, där vi bl.a. utökat med att regelbundet inbjuda till ”Möjligheternas 
mässa” en gudstjänst med lovsång förbön och nattvard. Vi erbjuder sko-
lorna jul- och påskvandringar, med många frivilliga engagerade från båda 
församlingarna. Vi inbjuder till Alpha- och Betakurser tillsammans och för 
ungdomarna har vi tillsammans ordnat ”Tonårsöppet” varannan fredag i 
Stenhammarkyrkan, i samverkan med skolan och kommunen. 
 
På vad sätt kan vi som kyrkor berika varandra i vårt arbete?
Jag tror att vi kan lära oss av varandras olika traditioner och att allt arbete 
för kristen enhet är utvecklande och berikar oss. Genom vår samverkan får 
vi även ett bättre utnyttjande av våra resurser, för att kunna tjäna männis-
kor i vår bygd.
 
Hur ser du på det ekumeniska arbetet inför framtiden?
Mycket talar för att det ekumeniska arbetet kommer att var en viktig del 
av våra församlingars liv och arbete även i framtiden. Vart de samtal om 
kyrkosamverkan som pågår på riksplanet leder vet vi inte än, men mycket 
talar för att det blir ett fördjupat samarbete i framtiden, där vi inte döljer det 
som skiljer oss åt men ändå fokuserar på det som förenar oss.
Vi har alla ett ansvar för att förverkliga Jesu bön om enhet för dem som tror 
på honom.

Tack Mikael för dina synpunkter
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Fia med knuff
Är ni med? – Vi är med!
Självklart rycks man med av den härliga musiken i musikalen ”Fia med 
knuff”. Den framfördes av barnkörerna Roling stones och Corallerna med 
vänner den 25 mars i Lidköpings missionskyrka. Särskilt inbjuden gäst var 
Jacob Skarrie, musikalens skapare, som med stor entusiasm var med och 
gav framförandet sin extra glans.
Jacob har skrivit många musikaler, bl a ”Blommor och skratt”. Den har de 
båda körerna gjort tillsammans i ett tidigare projekt. ”Fia med knuff” skrev 
han utifrån vardagliga händelser somm alla barn (och vuxna) kan känna 
igen sig i. Ett fiaspel med alla färger och intriger gav honom inspiration. 
Under spelets gång fick vi se fyra lag som i sina färger spelade fia med 
eller mot (?) varandra. Många hade saker att säga och några tog också 
ensamma ton.
Körerna samlades en hel dag för att träna tillsammans med Jacob Skarrie 
och hela kompet som kommit för att spela. Alla tillsammans bidrog till att 
föreställningen blev en fartfylld, rolig, tänkvärd och musikalisk kick för dess 
åhörare. 
Har du lust att se ”Fia med knuff” igen? Eller missade du musikalen? Var 
lugn – den 27 augusti framförs den i Stenhammarkyrkan kl. 10.00. Missa 
inte det!       Anna Smedman

Tack Joakim!
Vi vill säga ett stort TACK till dig, Jocke, för dina två år som ungdomsledare 
i Stenhammarkyrkan. I samtal med ungdomar har du gett av dig själv och 
din tro. Tack för dina insatser i både SMU och församling. Du har även glatt 
oss med din sång- och musikmedverkan i olika sammanhang.
Vi önskar dig Guds välsignelse och lycka till i framtiden.

Välkommen Alexandra!
Vi vill här hälsa vår nya ungdomspastor Alexandra Edström varmt välkom-
men till församling och SMU. Det är med stor glädje som vi går in i höstens 
arbete tillsammans med Alexandra i vårt arbetslag.
Vi känner att du kommer att passa in i vår verksamhet och hoppas att du 
och Marcus ska känna er väl hemmastadda i vår kyrka och bygd.
   Stenhammarkyrkans missionsförsamling och SMU 
   genom Janeric Jahnstedt och Maria Rask

Ekumenisk konfirmationshögtid
Helgen den 20 – 21 maj var det avslutning på konfirmationsläsningen för 
den ekumeniska gruppen från Sunnersbergs församling och Stenhammar-
kyrkan.
På lördagen var det konfirmationsgudstjänster i Kyrkans gård-Lockörn, 
med redovisning och förbön för konfirmanderna och på söndagen var det 
högtidsgudstjänst med nattvard i Stenhammarkyrkan.
Ledare för gruppen har varit: Richard Burén, Valter Skaghammar och Joa-
kim Berg.
Gruppen har bestått av följande konfirmander: Elin Andersson, Erika An-
dersson, Tom Broberg, Frida Burenius, Filip Dagby, Martin Djup, Robert 
Fäger, Frida Gustafsson, Fabian Jonsson, Julia Jonsson, Victor Jonsson, 
Ewa Kobilinski, Hannah Landén, Albin Larsson, Tom Lidmer, John Lund-
qvist, Kajsa Magnusson, Henrik Nordström, Patrik Sjögren, Alexander 
Sundberg, Hannes Svanström, Hampus Svensson, Petrus Wellner, Olivia 
Åhman, Christopher Åhs, Frida Åström.

Konfirmation
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Program för Stenhammarkyrkan sommaren 2006

Juni
4 Söndag 10.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar, Andreas Jahnstedt.
  Kören ledd av Stig-Roland Rask. 
  Kyrkaffe med avtackning av Joakim Berg.

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

17 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet
  Marita och Gunnar Erstorp.

18 Söndag  10.00 Gudstjänst med nattvard
  Valter Skaghammar, Ingemar Ivarsson
  Sång och musik Ingrid och Ingmar Carlsson.

25 Söndag 15.00 Ekumenisk gudstjänst, Sunnersbergs Hembygdsgård
  Mikael Kjell, Valter Skaghammar, 
  sånggruppen Ackord.
  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

Bild AW-foto

ANSLAGSTAVLAN

Musikal, Fia med knuff
Missa inte barnmusikalen Fia med knuff som framförs söndagen 
den 27:e augusti av barnkörerna Rolling Stones från Stenhammar-
kyrkan och Corallerna från Missionskyrkan i Lidköping.

Tillsammansläger den 1-3 september på Stenungsögården
Stenungsögården är en härlig läger- och kursgård vid havet strax 
utanför Stenungsund. Vi startar på fredagskvällen och avslutar med 
middag på söndag. Särskild information fi nns att få i kyrkan.

BOKTIPSET!

De lyckades hålla sig kvar  i ghettot in i det sista, sedan fl ydde de, rev av 
sig judestjärnan och ”försvann” – under det att tyskarna, efter att satt eld 
på allt utom kyrkan, bombade resterna till grus. Nina och hennes bror och 
mamma var bland de absolut sista som lämnade Warszawas ghetto le-
vande. Vid fl era tillfällen var Nina ytterst nära att bli dödad när de tyska sol-
daterna genomsökte ghettot, men märkligt nog klarade hon sig. Ett avsnitt 
ur boken: ” Nina klarade sig nästa dag. Hela familjen klarade sig. De som 
hade gröna biljetter fi ck gå till höger, tillbaka mot fabriken. De som hade 
orange fi ck gå till vänster, mot Treblinka. Den ordningen rådde åtminstone i 
början av dagen. Sedan märkte tyskarna att de inte hade fyllt vagnarna, så 
hela slutet av fabrikens led fi ck gå till vänster, oberoende av vilken färg de 
hade på sina biljetter”. Under tiden i ghettot studerade hon och kunde efter 
kriget kvittera ut en studentexamen. I sanning en bedrift! Nina gifte sig med 
Jerzy Einhorn och kom som fl ykting till Sverige och blev en framstående 
läkare och forskare inom gynekologisk onkologi. Hon gick bort 2002. Ninas 
dotter, Lena Einhorn, berättar om detta dramatiska skeende i sin mors liv i 
boken ”Ninas resa – en överlevnadsberättelse”. Ninas resa fi nns också 
som fi lm och såsmåningom kommer den på TV.
”Västerut – Natur mellan Vinga och Vättern” är en hyllning i bild och text 
till natur och människor i västra Sverige. Fotografi erna är tagna av Tore 
Hagman och Jan Töve, två av Sveriges skickligaste fotografer. Roger Ols-
son och Stefan Edman har skrivit texterna med en spännande blandning 
av fakta och upplevelser.      Bertil Evertsson

  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 Söndag 10.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Marian Edvinsson
  Sång Marianne Rask
  Café Skorpan

9, 16 och 23 juli Ingen gudstjänst i Stenhammarkyrkan.
  Vi rekommenderar besök i någon annan kyrka.

30 Söndag 20.00 Sång och musik i sommarkvällen
  Nicklas och Christina Zettervall
  Mötesvärd: Andreas Jahnstedt

Augusti
6 Söndag 10.00 Gudstjänst
  Ann-Carin Jonsson, Mötesledning och sång Karin Enestig 
  och Angelina Dernsjö
  Café Skorpan

12 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet
  Valter Skaghammar och sånggrupp

13 Söndag 15.00 Friluftsgudstjänst i Bösshamn
  Valter Skaghammar m.fl.
  Sånggruppen Ackord och Valter Svensson
  Medtag kaffekorg. Vid regn i Stenhammarkyrkan

20 Söndag 11.00 Gudstjänst vid Skogshyddan med dop och nattvard
  Karl-Olof Hultby, Anders Marklund, Valter Skaghammar
  Sång av Cilla Lundberg-Hekor

27 Söndag 10.00 Musikalen: Fia med knuff
  Barnkörerna Roling Stones och Corallerna med ledare 
  Café Skorpan

September

1 – 3    Tillsammansläger på Stenungsögården
   (Särskild information finns i kyrkan)

10 Söndag 10.00 Gudstjänst med installation av Alexandra Edström 
  som ungdomspastor
  Distriktkonsulent Ulla Brattö, Valter Skaghammar, 
  Janeric Jahnstedt m fl
  Kören under ledning av Stig-Roland Rask
  Kyrkkaffe, Alexandra välkomnas till Stenhammarkyrkan

16 Lördag  9.00 Loppmarknad och auktion i Tolsjö bygdegård

17 Söndag   Ingen gudstjänst denna söndag - (Kyrkan är vallokal)

19 Tisdag 15.00 Trivselträff
  Sång – Musik – Lyrik med ”Lisas töser” från Gråbo.
  Servering.

ALPHA-kurs
Vad är meningen med livet? 
Vad har kristen tro att tillföra nutidsmänniskan?
Om du är intresserad av dessa frågor då är Alphakurs något för dig.
Alphakursen är en grundkurs i kristen tro. 
Vi delar måltidsgemenskap, lyssnar till en föreläsning och samtalar i  
mindre grupper om livet och tron. 
I början av hösten räknar vi med att starta en Alphakurs. 
Mer information kommer senare.
Har du frågor, hör av dig till Valter Skaghammar på kyrkans exp. 174 11.
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