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Har du hört sången från himlen?
Det finns väl ingen tid på året då kyrkans sånger och psalmer känns så viktiga och 
efterlängtade som när vi går in i advents- och jultid. 
Säkert finns det olika anledningar till varför vi skulle känna det fattigt och tomt utan 
de sånger vi sjunger i kyrkan den här tiden.
Men det speciella med sångerna i kyrkan är ju budskapet. 
Även om människor har formulerat texterna är budskapet givet av Gud.
Vi skulle kunna säga att det är sånger från himlen. 
Och så var det ju verkligen den fösta julnatten, när några herdar fick höra sången 
från himlen, framförd av en änglakör.
Budskapet änglarna berättade var att världens Frälsare var född och så sjöng de 
om att vi skall ära Gud och hans vilja är fred på jorden.
Ära i höjden åt Gud  - och på jorden fred - åt dem han har utvalt.
I dag hörs lovsången till Guds ära över hela jorden, såväl i stora katedraler som i 
enkla kapell och kyrkor eller hem och bönehus.
Även vi får vara med i denna lovsång och vi får vara med i arbetet för den fred som 
Gud vill skall råda bland oss människor.
Den kan bara bli verklighet om vi ger rum för fredsfursten Jesus Kristus. Hans bud-
skap är att vi skall leva i fred och försoning med Gud och med varandra.
Du som läser dessa rader, känn dig varmt välkommen till de gudstjänster och 
samlingar som presenteras i denna tidning. 
Låt advents- och jultiden få djup och innehåll genom att vara med i kyrkan och 
sjunga sångerna från himlen och lyssna till budskapet om Guds kärlek, som möter 
oss genom barnet som föddes i Betlehem. 
Advents- och julbudskapet får fylla oss med tacksamhet och glädje,
och vi kan låna ord från Margareta Melin för  att uttrycka det:
”Vi tackar Dig Gud i Advent, för det fina som en gång hänt,
att Du som var stor ville bli, en vanlig mänska som vi.”
Med dessa rader vill jag önska Er alla 
en fin Adventstid och en God Jul!

Med vänlig hälsning

Valter Skaghammar

Församlingsboken
Avlidna
Molly Vogler 
Född 14/2 -20, avled 22/8 -06. Begravningsgudstjänst hölls i 
Stenhammarkyrkan den 8/9 -06.
Margit Widell. 
Född 29/6 -13, avled 20/9 -06. Begravningsgudstjänst hölls i 
Hoppets kapell den 6/10 -06.
”Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren”  Rom 14

Nya medlemmar
Alexandra och Markus Edström
Fröjdegårdsvägen 69,
531 56 LIDKÖPING Tel. 0510 – 30 31 90
De hälsades välkomna till församlingen den 10 sept. -06.

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
Ungdomspastor Alexandra Edström    073 - 906 21 60    
   alexadress@yahoo.com
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 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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Min bästa julsång....

14 3

Ingrid Carlsson: 
Det måste bli Adams julsång, “O helga natt”. 
Jag har vuxitt upp med den. Den sjöngs på 
varje julotta i vår kyrka i Skövde när jag var 
liten. 

Valter Svensson:
”O helga natt” utan tvekan! Det är den vack-
raste julsång jag vet. Jag sjunger den varje 
år i Kållandsö Pingstkyrka, 
- Då är det jul!

Lovisa Smedman:
”När kommer tomten” (heter nog egentli-
gen ”Önskelistan”) är min favoritjulsång. 
Man kan få tips, om vad man kan önska 
sig, av den sången.

Barnkören Roling Stones
Varje måndag kl. 17.30-18.30 träffas 8-10 barn och sjunger och spelar. Det 
är Stenhammarkyrkans barnkör Roling Stones som övar tillsammans med 
sin ledare Anna Smedman. Barnen är från 4 år och uppåt och det är fullt 
ös hela tiden. Just nu övar de för fullt till första advent då de ska göra sin 
första medverkan i gudstjänsten och det blir även terminsslut för gruppen. 
Sångerna varvas med lekar och rörelse. När jag hälsade på dem lekte de 
en lek med Ahlgrens bilar som en liten paus – den var väldigt uppskattad. 

Det är mycket glädje, småprat och lite bus bland barnen, härligt!
Som ”gäst” under övningen fascineras man av hur snabbt barnen lär sig 
nya sånger som Anna plockar fram. Dessutom finns det tid till att lyssna 
på vad som hänt på dagis under dagen eller något annat viktigt som nå-
got barn bara måste berätta, även om det handlar om något helt annat än 
sången.

Fler barn är hjärtligt välkomna! Det är som Anna säger: ”ju fler desto roli-
gare…”Vid frågor ring expeditionen.   Ulrika Jahnstedt
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Musiken i Stenhammarkyrkan.
Det finns ett rikt musikliv i Stenhammarkyrkan. Det finns körer för olika åld-
rar och inriktningar, det finns organister och pianister som spelar till sång-
erna på gudstjänsterna och dessutom ackompanjerar en bred och kunnig 
skara av solister, - både sång och instrumenta-lister. För att inte tala om 
musikkåren som drivs tillsammans med Lidköpings missionskyrka. I musik-
kåren spelas både bleck- och träblåsinstrument.
Ett axplock ur utbudet:
Stenhammarkören är en blandad kör som bildades 1988 med att 100 år 
efter uruppförandet återuppföra Gunnar Wennerbergs juloratorium. Initia-
tivtagare var Stig-Roland Rask som ledde kören under de tio första åren. 
Han lyckades uppbåda nära ett hundratal sjungsugna körsångare från olika 
sammanhang i Lidköping med omnejd. Stig-Roland lämnade över dirigent-
pinnen definitivt till Mikael Dalemo i samband med ett projekt med Stevie 
Wonder-musik tillsammans med Bohuslän Big Band 1999.
Kören arbetar i projektform. Det innebär att de repeterar inför en konsertse-
rie. Det brukar bli en till två projekt per år. Stenhammar-kören har varierat 
repertoaren under åren. Allt från Bach till Beatles. Flera projekt har genom-
förts med kända solister och musiker. 
Efter ett längre uppehåll är det återigen dags att starta upp verksamheten 
igen. I januari inleds ett projekt med temat Eurovision Song Contest under 
ledning av Rebecca Malmborg. Konserter är planerade till oktober 2007.

Dagbok vecka .. 
Lörd.14 okt En solig höstdag! Hilma var på 
konfa på förmiddagen vilket gav mig tillfälle 
att ta en fika med min goa vän Sanna. Vi 
hade som vanligt väldigt mycket att prata 
om så vi fortsatte vårt umgänge med att 
fixa lunch till våra familjer ”mysigt” På 
kvällen var vi bjudna på 80-års kalas. Hans 
bonusmamma fyllde år och vi firade henne 
på restaurang Italia, en alldeles underbar 
kväll i goda vänners lag.

Sönd. 15 okt Efter frukosten åkte jag till Lidaforsgården för att sjunga. Det 
var en trevlig tillställning med utställare, hattmode visning och god soppa.
Kvällen tillbringade jag med att prata i telefonen (inte så ovanligt) med 
några av mina bästa vänner.

Månd. 16 okt Skoldag. Läser kulturturism och marknadsföring ”jätte” roligt 
faktiskt! På eftermiddagen tog jag en långpromenad. Pluggade hela kväl-
len. Ulla kom med soppa (gulle henne)

Tisd. 17 okt Engelska tenta hela förmiddagen ”pust”  Tog en jogging tur på 
kvällen ett bra sätt att rensa hjärnan på. Slutade dagen med att lösa kors-
ord

Onsd. 18 okt Började en ny kurs i skolan idag, kommunikation och säljande 
teamwork, känns spännande. På kvällen var jag på en alldeles underbar 
konsert med Patrik Isaksson kommer att leva på den länge, länge…

Torsd. 19 okt Ännu en givande skoldag. Jag lär mig nya saker varje dag, 
häftig känsla! Joggingtur på kvällen och ett telefonsamtal med Frida som 
jobbar på Cypern som entertainer åt fritidsresor denna månad ut. sen 
bär det av till Lanzarote över vintern. Oh vad jag längtar efter henne (mitt 
”lilla”barn) Som tur är kommer hon hem en sväng i början av november, då 
ska vi ha kramkalas!! 

Fred. 20 okt Idag har vi tränat på att guida i buss hjälp!! Roligt och en smu-
la tokigt faktiskt. På kvällen var Hans och jag bjudna på middag hos goda 
vänner. Det kändes riktigt lyxigt. Kan en veckas arbete avslutas bättre??
        Anita Klasson
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Stig-Roland Rask har numera övertagit det musikaliska ansvaret för Sten-
hammarkyrkans kör, som nu inte skall förväxlas med Stenhammarkören. 
Stenhammarkyrkans kör har utvecklats ur kyrkans församlingskör, som f.ö. 
under många år gick under namnet ”Sångarna”, - ett upp-lysande namn 
som ju verkligen talade om vad det var frågan om! 
Nuvarande konstellation har sina rötter i den s.k. ”Julnattskören”, en grupp 
ur Stenhammarkören som sedan 1990 sjunger varje julafton kl. 23.00. Kö-
ren är öppen för den som tycker om att sjunga såväl de traditionella kyrk-
liga julsångerna, som modernare tongångar med innehållsrika, tilltalande 
texter om existentiella frågor. 
Kören sjunger c.a 7 – 8 gånger per år i Stenhammarkyrkan, framför-allt i 
samband med de stora högtiderna, 1:a advent, jul, pingst m.m. men också 
på ekumeniska gudstjänster i kyrkor i nejden. 
Kållands- och Lidköping musikkårer har båda en historik som sträck-
er sig 45 år tillbaka i tiden. Musikkårerna startade var för sig i början 
på 60-talet. Initiativtagare till Kållands musikkår var Samuel Alteryd 
som 1961 åkte runt i bygden för att inspirera ungdomar till att börja 
spela hornmusik. Han lyckades samla ett tjugotal intresserade, och 
första framträdandet hölls på juniorernas luciafest i Gösslunda mis-
sionshus. Ledare blev Åke Rydell och övningarna hölls varje fredag 
kväll i lillesalen i Tolsjö missionshus. De båda musikkårerna utveckla-
de ett samarbete under åren och 1979 togs steget att gå samman till 
Lidköping-Kållands musikkår. Övningarna hålls numera i Lidköpings 
Missionskyrka i stort sett varje torsdagskväll. Musikkåren leds av 
Arne Bergvall och består idag av omkring 25 medlemmar. Den drivs 
som en ideell förening och är öppen för alla.
Något som f.ö. gäller även de båda körerna! 
Välkommen med!      Pelle Boman

Hejsan!
Oj, vad tiden går fort. Alla grupper är i full gång och snart är hösttermi-
nen slut.
Scoutgruppen har till allas glädje växt efter vår 
rekryterings kampanj, som var en del av Sveriges alla scoutkårers 
kampanj. Vi satte upp affischer, skickade hem ett brev till alla 10-12 
åringar som går på 

Stenhammarskolan och besökte år 4-6 i Gösslunda skola. Alla 10-14 
åringar är välkomna med (mån. 18.30-20.00 i Stenhammarkyrkan). 
Det har startat en tonårsscoutgrupp som träffas någon gång per må-
nad, hör av dig om du vill ha mer information. 
VaSJeGo! – Vad Skulle Jesus Gjort! Är också en grupp jag vill passa 
på att berätta om. Det har blivit en grupp tjejer som går i 6:an och 
uppåt som träffas en timme på fredagar. Vi sjunger, ber och pratar om 
sånt som hör livet till. Just nu övar vi för fullt inför Luciatåget som ska 
gå åt stapeln på julbasaren den 9 dec (se mer info om basaren här 
nedan). 
Jag vill önska er alla ett par härliga helger i jul och nyår! Välkomna 
med i våra SMU-grupper till våren.

/Alexandra Edström, ungdomspastor

LKU - Lidköpings Kristna Ungdomsråd anordnar en julfest 
för alla ungdomar. 16 dec kl 20.00 i Pingstkyrkan.
Det kostar 60:- och anmälan görs till pingstkyrkan.
Vi behöver hjälp av vuxna under kvällen, med bla servering, i köket och 
med disken. Meddela Alexandra Edström vad du kan hjälpa till med.
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ANSLAGSTAVLAN
Julnattsgudstjänst
Även detta år inbjuder vi till julnattsgudstjänst kl. 23.00 på 
julaftonen.Vi vet att många vill avsluta den dagen med att gå till 
kyrkan och lyssna till julbudskapet i både sånger och bibeltexter. 
Valter Skaghammar och Pelle Boman läser bibeltexter kring julens 
budskap och det blir körsång, under ledning av Stig-Roland Rask, 
då flera välkända och älskade julsånger finns på repertoaren. Låt 
julaftonen få en stämningsfull avslutning med  julnattsgudstjänst i 
Stenhammarkyrkan.

Missionshögtid på Annandag Jul
Under tiden Advent till trettondagshelgen aktualiseras missionsar-
betet i andra länder i Svenska Missionskyrkans församlingar. Det 
innebär också att det pågår en riksomfattande insamling för hjälp till 
samarbetskyrkor i olika delar av vår värld.
EN ENDA VÄRLD – EN ENDA KYRKA är temat detta år.
Arbetet i de båda Kongorepublikerna står särskilt i fokus eftersom 
det i år är 125 år sedan de första missionärerna anlände till det som 
i dag heter Kongo Kinshasa.
I Stenhammarkyrkan blir det Missionshögtid på Annandag Jul kl. 
11.00 med information  om samarbetet med kyrkor i andra länder 
och offerinsamling för det gemensamma missionsarbetet genom 
Svenska Missionskyrkan.
I denna gudstjänst medverkar församlingens missionskommitté 
tillsammans med pastor Valter Skaghammar och det blir sång och 
musik av Linda och Gunnel Svensson.

Sång- och musikgudstjänst 7 januari
När helgdagarna går mot sitt slut inbjuder vi till en sång- och musik-
gudstjänst i Stenhammarkyrkan söndagen den 7 januari kl. 16.00. 
Då medverkar Maria och Mattias Johansson från Skara samt som 
musiker Per-Ola Österberg från Götene.
Tanken är att detta får bli lite av en final på helgerna, och sången 
och musiken får sammanfatta budskapet som mött oss under de 
helgdagar som då ligger bakom.

Sånggruppen Ackord
Ackord är namnet på den kör som några av Stenhammarkyrkans seniorer 
bildade för några år sedan. De ansluter sig till frikyrkans strängmusiktradi-
tion, och med hjälp av dragspel och gitarrer framför de sångerna ur väckel-
serörelsens rika sångskatt.
Ackord medverkar då och då i Stenhammarkyrkans gudstjänster, men gör 
också uppskattade besök på t ex sjukhem och vårdinrättningar. 
De är även uppskattade gäster i kyrkor och kapell runt om i Lidköpingstrak-
ten. 

Psalm 217 ”Gud för dig är allting klart” är en psalm där man kan hitta förtrös-
tan. Den handlar om nåden och att vi får vara precis som vi är, att det finns 
någon som ser oss i mörkret och vi kan bara vara.
Slutligen psalm 218 ”Jag har ofta frågor Herre”, den var befriande när den 
kom på 70-talet. I frikyrkan blev det tillåtet att ställa frågor och att faktiskt 
tvivla. Det var nytt och befriande.

Som organist deltar man givetvis vid olika förrättningar som bröllop och 
begravningar. Gunnel kallar sig en ekumenisk organist eftersom hon både 
spelar i Stenhammarkyrkan (tillhör missionsförbundet) och i Sunnersbergs 
pastorat (tillhör Svenska kyrkan). Hon tycker det är roligt att hitta varandras 
traditioner och att det är en stor tillgång att jobba ekumeniskt. 

        Ulrika Jahnstedt



Program för Stenhammarkyrkan vintern 2006 - 2007
December
2 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet. 
  Valter Skaghammar och sånggrupp.

3 Söndag 11.00 Adventsgudstjänst. 
  Valter Skaghammar, Paula Evertsson. Blåsmusik
  Stenhammarkyrkans kör, barnkören Roling Stones, 
  Kyrkkaffe.
 
9 Lördag 16.00 – 19.00  SMU:s basar och luciafest. 
  Ca 18.00 Luciatåg.

10 Söndag 11.00 Gudstjänst med musik och nattvard.
  Lidköping – Kållands musikkår. Valter Skaghammar m.fl.

17 Söndag 11.00 Vi sjunger in julen. 
  Gunnel Svensson, Anna Smedman, Paula Evertsson.
  Barnkören Roling Stones. Café Skorpan.

24 Julafton 23.00 Julnattsgudstjänst. 
  Valter Skaghammar, Pelle Boman, 
  Stenhammarkyrkans kör ledd av Stig-Roland Rask.

26 Annandan 11.00 Missionshögtid. 
  Valter Skaghammar och missionskommittén.
  Sång och musik Linda och Gunnel Svensson. 
  Offer till mission i andra länder.

31 Nyårsafton17.00  Nyårsbön. 
  Alexandra Edström. 
  Sång och musik Lina och Valter Svensson.
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En organists arbete…
I Stenhammarkyrkan har vi flera organister som delar på gudstjänstarbetet. 
Jag har träffat Gunnel Svensson som varit organist i drygt 30 år och hon 
berättar om ”arbetet”.
Det är lätt att som åhörare i en gudstjänst tro att det är den som spelar som 
också valt vilka psalmer som ska spelas, men så är inte fallet. Det är mötes-
ledaren som väljer psalmer men det sker oftast tillsammans med organisten. 
Ibland är organisten med och planerar hela gudstjänsten. Psalmen ska vara 
en tråd i gudstjänsten. Den ska höra ihop med texter och predikan. Musiken 
är inget fristående, utan ska fungera förstärkande till det som sägs i ord. Det 
är även viktigt att vara med och leda sången så att det inte blir tyst. Gun-
nel försöker även få med både nya och gamla psalmer när hon spelar och 
gärna i samma gudstjänst eftersom det då blir ett mer varierat språk i tex-
terna. Ibland spelar organisten stycken till förbön eller eftertanke och då är 
det viktigt att musiken skapar stämning och att det verkligen ges möjlighet till 
stilla tankar och böner.
Jag frågade Gunnel om hennes favoritpsalmer och den listan kunde göras 
hur lång som helst… Psalm 288 ” Gud från ditt hus”, för den har en fräsch 
text. Slutstrofen i varje vers är en bön om enkla saker i vardagen; ”…Gud 
gör oss djärva”, ”…Gud gör oss fria”, ”…Gud gör oss kloka” och ”…Gud gör 
oss glada”. 

 
 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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Januari
4 Torsdag  15.00 Gemensam samling för RPG i Lidköping. 
   Medverkan av Conny Holm, Borås och 
   sånggruppen Ackord. Servering.

7 Söndag  16.00 Sång och musikgudstjänst. 
   Mattias och Maria Johansson, Skara samt 
   Per-Ola Österberg, Götene. Valter Skaghammar. 
   Servering.

14 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard. 
   Valter Skaghammar, Daniel Jansson.
   Sång och musik Ingrid och Ingmar Carlsson

17 Onsdag 19.00 Gudstjänst i ekumeniska böneveckan i Otterstads kyrka.
   Församlingarnas pastorer och präster m.fl.

18 Torsdag 18.30 SMU:s årsmöte. 
   Servering 

21 Söndag 11.00 Gudstjänst med samtalspredikan. 
   Valter Skaghammar, Anette Cederqvist, Marian Edvinsson, 
   Bertil Evertsson, Andreas Jahnstedt.  
   Musik av Samspelet. Sång Elin Cederqvist m.fl.  
   Café Skorpan

27 Lördag 15.00 Församlingens årsmöte. 
  Andakt, förhandlingar, servering, offerinsamling.

28 Söndag 11.00 Gudstjänst och årshögtid. 
  Bengt Wennman, Valter Skaghammar. 
  Stenhammarkyrkans kör. Solosång Britt-Marie Larsed. 
  Kyrkkaffe.

Februari
4 Söndag 11.00 Gudstjänst. 
  Dialogpredikan av Alexandra Edström och Valter
  Skaghammar. Sång och musik av ungdomar. 
  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
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BOKTIPSET!
Hon trodde att hon var fullständigt ointresserad av livsåskådningsfrågor i 
allmänhet och kristen tro i synnerhet. Men så en sommardag – på sin dot-
ters konfirmation – drabbades hon av Gud! Så här berättar hon: ”Äntligen 
blev det min tur. Och då tog det brutna brödet slut. Prästen var tvungen 
att gå till altaret och fylla på med mer bröd. Det blev en paus på 15-20 
sekunder. Det var tillräckligt, alldeles tillräckligt för den tajmingens  oöver-
träffade mästare som Gud är. Jag hörde ingen röst, jag såg ingen eldskrift 
på kapellets träväggar – Men jag fylldes av en total visshet.” Om detta sitt 
omtumlande möte med Gud berättar hon i boken  ”Drabbad av det ovän-
tade”. Elisabeth Sandlund var tidigare en skicklig ekonomijournalist på 
Svenska Dagbladet i 25 år. Sedan hösten 2000 är hon redaktionschef på 
Kyrkans Tidning. ” I yngre dagar tänkte jag ofta på varifrån jag kom och 
vart jag var på väg. Jag var övertygad om att jag kom från något bra och 
var på väg till något ännu bättre. Nu tänker jag annorlunda på den saken, 
dock utan att ha ändrat mig. Det är detta jag försöker att reda ut i Hotell 
Erfarenheten. Betraktelser och berättelser avlöser varandra.” Han som 
försöker reda ut detta heter Clas Hylinger. Han är det lilla formatets mäs-
tare och det är en sann njutning att läsa och ta del av hans lite småfiloso-
fiska och kluriga tankar.     Bertil Evertsson


