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Att ta vara på livet
Livet är Guds gåva till oss – vad vi gör av livet är vår gåva till Gud. 
Hoppas att du känner glädje över ditt liv just nu, även om det inte alltid är 
ljusa dagar. 
Det är så viktigt vilken inställning vi har, om vi främst ser svårigheter och 
problem eller möjligheter och glädjeämnen i livet.
Sören Jansson heter en man som uttrycker sin syn på livet med följande 
ord i en psalm:
”Glad att få leva att bara få fi nnas i denna Guds sällsamma värld.
Glad att få känna hur livet fungerar, se ängarnas blommande fl ärd.
Glad att få gå under regntunga skyar och lyssna till lärkornas drill.
Glad att få sjunga i livets sekunder, ty glädjen hör mänskorna till.”
Man kan tro att skriver man så, har man aldrig mött några svårigheter 
utan livet är lätt och enkelt, men Sören är rullstolsbunden, och trots sitt 
handikapp uttrycker han denna glädje över livet.
Att ta vara på livet det är att glädjas över Guds gåvor och vårda och känna 
ansvar för allt det Gud gett oss att förvalta.
Gud har gett oss förtroendet att vara hans medarbetare för att livet skall 
fungera. Vårt ansvar gäller allt det vi har omkring oss men först och främst 
vårt eget liv. Hur skall vi hitta rätt väg i livet?
Jo, Gud ger oss vägledning genom Bibeln för att livet skall fungera.
Där erbjuder han oss livsgemenskap med sig själv genom tron på Jesus 
Kristus. 
 ”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag 
skall skänka er vila”  detta är Jesus egna ord till oss. 
Att ta vara på den inbjudan är att ta vara på livet.
Så vill jag önska er alla en fi n sommar
och Guds rika välsignelse i framtiden!

Valter Skaghammar

Församlingsboken

Ny medlem
Ann-Marie Järkeborn,  Majorsallén 64 C, 531 39 Lidköping,
hälsades välkommen till församlingen vid gudstjänsten den 18/3 2007.

__________________________________________________________

Under semestertid, då det som regel inte fi nns någon på kyrkans 
expedition, kan någon av följande personer kontaktas i ärenden som 
gäller församlingen:
Ordförande: Janeric Jahnstedt, 152 32 eller 0706 - 88 81 93 eller 
Vice församlingsföreståndare: Bengt Hellquist, 171 44.

Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan
Pastor Valter Skaghammar 179 70 valter.skaghammar@spray.se
Ordf. Janeric Jahnstedt 152 32 janeric.jahnstedt@telia.com
Kassör Johny Paulsson 191 54 johny@stenhammarkyrkan.se
Postgiro: 91 76 53 - 8 
Bankgiro: 226 - 08 91
Församlingsnummer 4746

Kontaktpersoner SMU
Ungdomspastor Alexandra Edström  073 - 906 21 60    
   alexandra@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 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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En person som du beundrar
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Aron Erstorp 24 år.
Det får nog bli min far, Gunnar. Han är lantbru-
kare och jag beundrar hans kunskap och intresse 
för naturen. Dessutom är han väldigt kulturintres-
serad, musik ,litteratur m.m. Dessa skilda, dubbla 
engagemang tycker jag är fascinerande.

Hugo Karlsson 7 år.
Zlatan! Jag tycker att låten med honom är jättebra. 
Den har jag på CD. Sen är hans lag bra också, Inter. 
De har blåa tröjor, de är jättesnygga. Han spelar i 
landslaget också.

Bengt Hellqvist, 70 år.
Min fru, Rigmor. Hon ger sig aldrig 
utan hänger i. 

Vårterminen har gått fort. 
Det har varit en hel del aktiviteter och vi har haft mycket roligt. 
Vid ett fl ertal tillfällen har vi lyssnat till barnkören Rolling Stones och nya 
ungdomskören VasJeGo, vilket alltid är lika inspirerande. Vid två tillfällen 
under våren har det varit ”Öppethus”-kvällar i kyrkan. Det har varit trev-
liga samlingar där alla åldrar mötts, ätit kvällsmat och haft olika aktiviteter. 
Verksamheten för åldern 7-9 år har varit nedlagd under en tid. Till hösten 
kommer vi att hälsa dessa åldrar välkomna till en eftermiddagsaktivitet en 
gång i veckan.
Stenhammarkyrkan har ett litet men härligt gäng ledare som gör en fan-
tastisk insats. Tack för ert engagemang och den tid ni satsar. Är det någon 
mer som vill vara med och ha trevligt tillsammans med barn och ungdomar, 
så säg bara till mig eller Alexandra. Du behövs!
Tack också till er föräldrar som ger oss förtroendet att ha era barn och ung-
domar med i våra aktiviteter.
 
Nu står sommaren för dörren och det innebär läger för många SMU-ung-
domar. Det blir inga scouter som åker på läger men tonåringarna åker till 
Bobergsgården 30 juli-4 augusti.  
Det blir ungdomssamlingar på Skogshyddan på onsdagar, kl. 18-20, un-
der veckorna 26-31. Det hela avslutas med en karneval på Skogshyddan, 
onsdag i v.34.
Vi  startar vår verksamhet i höst med en ”Öppethus”-kväll, onsdagen den 
12 september.
Gud ger oss livet att vårda. Han älskar sin skapelse. Du och jag är en del 
av den. Därför är varje människa unik och värd att bli sedd, älskad och 
respekterad.  

Njut av sommar och ledighet.

Hälsningar Maria Rask
Ordf. i SMU

Inga Landahl, BVC-sköterska
- Jag beundrar barn i allmänhet. De är alltid 
intressanta att träffa och lära känna. De är 
stora personligheter redan tidigt.



4 13

Konfi rmationsläsning 2006 - 2007
Årets konfi rmationsläsning lider mot sitt slut och jag har fått i uppdrag att 
skriva lite om hur det har varit. 

Här i Stenhammarkyrkan har vi en ekumenisk konfi rmationsgrupp med 
drygt 20 konfi rmander tillsammans med Sunnersbergs församling. Vi har 
träffats ungefär varannan lördag förmiddag. I höstas var vi i Stenhammar-
kyrkan och nu i vår har vi varit på Kyrkans gård. 

När man läser under konfi rmationstiden, får man
lära sig mer om Bibeln och kristen tro, samtala 
om livets frågor, lära känna nya vänner och åka 
på roliga läger. 

I höstas var vi på läger på Flämslätts stiftsgård tillsammans med två andra 
konfi rmandgrupper. Där var det spännande storsamlingar med talkshow, 
roliga lekar och tävlingar, bra undervisning, god mat och bus på nätterna. 

Bilderna ni ser här är från ett mindre läger i 
Kyrkskolan ute i Sunnersberg. Där berättades 
det om den första påsken och vad som hände vid 
Jesus uppståndelse. 

Vi spelade brännboll, gick en tipspromenad och hade 
kul. På kvällen såg vi fi lmen ”The Passion of  Christ” 
och gick efter den upp till kyrkan under tystnad för att 
avsluta dagen där med en andakt. På söndagen kom 
föräldrarna för att fi ra gudstjänst tillsammans med 
oss i kyrkan och som avslutning var det kyrkkaffe.   
                Alexandra Edström

En klubb för mig mellan 7-9 år! 
Vi startar till hösten. 

Mer information kommer i augusti 
via brev från oss i Stenhammarkyrkan. 

Kram på er! 
Alexandra Edström

Tack för många fi na år i Stenhammarkyrkan!
Som alltid när man ser bakåt förstår man inte vart tiden tar vä-
gen.
12 år har gått sedan jag började min tjänst i Stenhammarkyrkan.
Nu är det dags att säga ETT STORT TACK FÖR DESSA ÅR.
Det har varit år som har berikat mitt liv genom en god gemen-
skap och stimulerande arbetsuppgifter. Jag känner stor tacksam-
het för dessa år och för mötet med er alla, både i Stenhammark-
yrkan och i bygden där vi mötts i olika sammanhang.
Vill också uttrycka tacksamhet och glädje över samarbetet med 
andra kyrkor, och då inte minst med Sv. Kyrkan i Sunnersbergs 
församling, som betytt mycket för mig under dessa år.

Ett stort Tack till Er alla! 
Valter Skaghammar
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BOKRUTAN
”Universums ödmjuke tjänare” heter en nyutkommen biografi  om Martin 
Lönnebo. Detta är Martin Lönnebos varma och lågmälda berättelse om sitt 
liv. Här berättar han för journalisten Thomas Lerner om sitt materiellt fat-
tiga, men i övrigt rika barndomshem i Storkågeträsk i Västerbotten. Martin 
berättar vidare om sitt engagemang för naturen och miljön och sorgen 
över hur vi människor behandlar Moder jord. Han ger oss också glimtar 
av inspirerande möten han haft under sina år som präst och biskop. Vi 
får följa med  till platsen där Frälsarkransen föddes och ta del av Martins 
ökenvandring. Han delar med sig av sina erfarenheter av att leva med ett 
handikappat barn och om den Gudstro som burit honom genom livets alla 
skeden. 
”Bibelns pärlor, möt berättelserna med Frälsarkransen”. Genom rad-
bandet Frälsarkransens 18 pärlor öppnar Martin Lönnebo Bibeln för den 
ovane bibelläsaren. En pedagogisk utformad bibelkod vägleder läsaren 
genom bibelläsningen och ger nycklar in i texten. Efter en beskrivning av 
radbandet och dess pärlor följer meditationer i åtta stationer/veckor. För 
samtliga veckor och veckodagar fi nns bibeltexter att använda och fördjupa 
sig i.
Biskopen i Linköping, Martin Lind, har skrivit en presentation om en av 
1900-talets mest framstående teologer, Dietrich Bonhoeffer, ”Dietrich 
Bonhoeffer: tankar om en 1900-talsmartyr”. Dietrich Bonhoeffer tog 
tidigt ställning mot den nazistiska ideologin. När den tyska kyrkan offi ciellt 
underordnade sig Hitlerregimen var han med och byggde upp ett nätverk 
för regimkritiska präster. Han deltog också aktivt i 20-juliattentatet mot 
Hitler. 1943 arresterades Bonhoeffer och satt sedan fängslad ända fram till 
avrättningen den 9 april 1945.
Under sin tid i fängelset skrev Bonhoeffer åtskilliga brev. Dessa brev har 
samlats i boken ”Motstånd och underkastelse”.
                                 Bertil Evertsson

Handplockade, vägsaltfria importbilar från hela Europa. 
Du specifi cerar – jag levererar!
Parkåsa Bil & Maskin AB
Svante Cederqvist
070-356 10 36
svante@parkasa.se

Stenhammarkyrkan inbjuder till nästa års 
ekumeniska konfi rmationsläsning!

Du som är född 1993 eller tidigare är välkommen med!
Hör av dig till SMU-expeditionen vid frågor och anmälan

Årets ekumeniska konfi rmandgrupp.

Deltagare har varit:
Mattias Svensson, Erik Åström, Simon Cederqvist, Patrik Magnusson, Erik 
Rask, Hilma Klasson, Erik Nilsson, Fredrik Nordling, Adam Persson, An-
dreas Rask, Fabian Jonsson (fadder), Harald Svensson, Daniel Larsson, 
Adam Lindberg, Daniel Karlsson, Andreas Ingemarsson, Pontus Wede-
brandt, Rickard Larsson, Samuel Leding, Jacob Vendel, Erik Håkansson, 
Maja Rask, Jessica Lennartsson, Mikael Johansson.
Konfi rmandlärare har varit: 
Alexandra Edström, Valter Skaghammar, Richard Burén
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10 april
Det har regnat på morgonen och jag ser vårens första sädesärla. Skyndar till 
jobbet, efter att ha packat för skogsutfl ykt. Eleverna i min 5-6:a tycker om att 
gå i skogen. Väl framme vid lägerplatsen, ser vi att långa tallar och granar 
fallit för vinden. Förändringen ger oss mycket att prata om, samtidigt som 
elevernas fantasi ger inspiration till många bra aktiviteter. Tänk om skolan le-
gat nära skogen. Jag och en jämngammal lärarkollega avslutar dagen med 
ett långt samtal kring dagens skola.

11 april
Min lediga dag, men ändå fi nns det mycket skolarbete att göra. På skolan 
har vi fått pengar från Folkhälsorådet, för tema Kost-motion-välbefi nnande 
och vi tänkte avsluta med något festligt. Kinnekulle Gourmets kockar kan 
laga mat utomhus till 160 barn. Senare läser jag och skriver i elevernas 
planeringsböcker. 

12 april
Upp 6.15 för att arbeta. Morgonmöte 8.05. Vi fi ck lösa bristen på en vikarie 
- internt, som det ofta är. Första lektionen används till mycket prat omkring 
ansvar, ordning och reda. Det är verkligen roligt att träffa eleverna. Trots 
många år i jobbet, där jag också haft många andra arbetsuppgifter så är jag 
tillbaka i klasslärarjobbet, för det är det roligaste och mest meningsfulla för 
mig. Hemma dricker Gunnar och jag kaffe ute och fågelsången är mäktig. 
Avslutar kvällen med skolarbete. 

13 april
Åter igen en tidig morgon, men morgonstund har verkligen guld i mun. 
Fågelsången är andäktig och frukosten blir en njutning. Kommer till skolan 
i god tid för att hinna kopiera alla papper, som eleverna ska ha med hem. 
De skall ha kakförsäljning på torget några lördagar, för att få in pengar till en 
Göteborgsresa.

14 april
Idag skall vi ha några vänner på middag. Jag har planerat matsedeln sedan 
en tid tillbaka och gläder mig åt matlagning och dukning. Tänk bara blom-
morna på bordet! Nu fi nns det både vitsippor och svalört att plocka, som i sig 
är en särskild njutning. Våren är fantastisk och jag mår så bra av den. Det 
blev en härlig kväll i glada vänners lag. Jag gick till sängs sent och kände 
mig så nöjd.                Birgitta Florberger

Pastorsbyte i Stenhammarkyrkan
Hösten 1995 tillträdde Valter Skaghammar tjänsten som pastor i Stenham-
markyrkans missionsförsamling. Efter 12 år i denna uppgift har han nu sagt 
upp sin tjänst. Han kommer att vikariera, från mitten av augusti och ett år 
framåt, i Mariestads missionsförsamling. 
Valter och Elizabeth kommer att bo kvar i Lidköping, även i fortsättningen.
   

Tack Valter Skaghammar!
Vi i Stenhammarkyrkan, och många vänner till oss, vill säga ett stort och 
innerligt TACK till dej, för vad du har betytt för oss i församling/SMU och i 
bygden. Du har med din personlighet och dina gåvor betytt mycket under 
dina år som anställd i församlingen. Det är roligt att Ni kommer att bo kvar 
så vi fortfarande får ha er i vår gemenskap.
I samband med gudstjänsten den12 augusti kl. 10.00 ordnas kyrklunch då 
vi får möjlighet att säga ett tack till Valter för hans tid i Stenhammarkyrkan.
Vi önskar Dej och Elizabeth Guds välsignelse och allt gott i framtiden.

Ny pastor redan tillsatt
Det är redan klart att Anders Blomberg, från slutet av augusti, går in i 
tjänsten som pastor i Stenhammarkyrkan efter Valter Skaghammar.
Anders med familj är bosatt på Kållandsö och känner både församlingen 
och bygden väl.  
I gudstjänsten den 2 september kl. 10.00 kommer Anders att installeras i 
pastorstjänsten och vid kyrkkaffet får vi tillfälle att hälsa honom välkommen.
Vi hälsar redan nu Anders välkommen in i uppgiften och kommer att pre-
sentera honom närmare i nästa nummer av Hälsning. 

 Janeric Jahnstedt  Maria Rask
 Församlingens ordförande SMU:s ordförande
 



Veckan som gått...vecka 15
Påskdagen 8 april
Har sovit längre än vanligt, skönt! Vi kom i säng 
sent efter att ha fi rat påskafton med nära vänner. 
Tänk vad ett år går fort! För ett år sedan hade vi 
bröllop för vår dotter i Strö kyrka. Idag kommer 
snön tillbaka och gömmer mina nyplanterade 
penséer. Tur att de klarar kyla! 

9 april
Åker till Strö kyrka på gudstjänst. Vi ger taxarna 
mat, förde skall med i bilen, då vi skall till Gunnars syster Inger,
direkt efter kyrkan. De heter Aston och Cooper. Inger 
älskar dem och har god hand med dem. Hon bor på ett gruppboende nära 
Stenhammarskyrkan sedan tre år tillbaka. Trivsamt och bra! Efter snabb-
lunch hemma går vi en promenad på Brynåsa, där Gösslunda skola har 
skolskog. Jag måste kontrollera att vi kan gå med skolbarnen till vår läger-
plats nästa dag. 

Program för Stenhammarkyrkan 
sommaren 2007

Maj
25 – 27    Ekumenisk pingstkonferens i Pingstkyrkan Lidköping
  Gudstjänsttider se annonsering i NLT.

27 Söndag 10.00 Gudstjänst  Valter Skaghammar, Bertil Evertsson.
  Sång Lena Kjell.  Café Skorpan. 

Juni
3 Söndag 10.00 Gudstjänst
   Alexandra Edström, Valter Skaghammar.
  Sång Valter Svensson.  Café Skorpan

10 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Stadsträdgården
  Vid regn i Missionskyrkan. Medtag kaffekorg.

17 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
  Valter Skaghammar, Bengt Hellquist
  Sång Linda Svensson.

24 Söndag 15.00 Ekumenisk gudstjänst, hembygdsgården Sunnersberg
  Cecilia Gunnarsson, Marian Edvinsson m.fl .
  Medtag kaffekorg. Vid regn i Sunnersbergs kyrka.

10 7

  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

ANSLAGSTAVLAN

UNGDOMSSAMLINGAR på SKOGSHYDDAN

På onsdagar i veckorna 26-31 är det ungdomssamlingar med olika 
program på Skogshyddan kl 18-20.
LKU (Lidköpings Kristna Ungdomsråd) står som arrangörer. Det 
fi nns möjlighet att köpa fi ka i caféet.

Bösshamnsmöte
Den goda traditionen med en friluftsgudstjänst i Bösshamn hos 
Sven-Erik och Marie Karlsson fortsätter vi även detta år.  Anders 
Blomberg kommer att medverka med predikan och för sången svarar 
sånggruppen Ackord. Glöm inte ta med kaffekorgen.
Skulle det vara olämpligt väder är gudstjänsten i Stenhammarkyrkan.
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Juli
1 Söndag  10.00 Gudstjänst
  Alexandra Edström, Emmanuel Bratt. 
  Sång av Elin Kihlström.
  Café Skorpan

Söndagarna 8, 15, 22, 29 Ingen gudstjänst i Stenhammarkyrkan.
Vi rekommenderar besök i någon annan kyrka.

25 Onsdag 18.00 – 20.00 Ungdomskväll vid Skogshyddan
  Stenhammarkyrkan ansvarar.

28 Lördag  16.00 Andakt på Tolsjöhemmet 
  Sånggruppen Ackord.

Augusti
5 Söndag  Friluftsgudstjänst i Bösshamn
  Anders Blomberg, Per-Olof Bergman.
  Sånggruppen Ackord. Medtag kaffekorg. 
  Vid regn i Stenhammarkyrkan.

12 Söndag 10.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar, Janeric Jahnstedt.
  Sång av Stenhammarkyrkans kör samt Gunnar Erstorp 
  och Britt-Marie Larsed. 
  Kyrklunch då Valter Skaghammar avtackas. 

19 Söndag 10.00 Gudstjänst vid Skogshyddan med dop och nattvard

26 Söndag 10.00 Gudstjänst
  Alexandra Edström. Sång och gudstjänstledning
  Valter Svensson. Café Skorpan. 

September
1 Lördag  Församlingsdag på Mössebergsgården, Falköping
  Särskild information fi nns i kyrkan.

2 Söndag 10.00 Samlingsgudstjänst inför hösten
  Installation av pastor Anders Blomberg.    
  Distriktskonsulent Lars Widéll,  
  Alexandra Edström, Janeric Jahnstedt.
  Stenhammarkyrkans kör.  Kyrkkaffe.

9 Söndag 16.00 Musikcafé
  Sånggruppen Saffran från Gillstad
  Cafévärd Svante Cederqvist. 
  Servering.

12 Onsdag 17.30 Öppet hus-kväll för alla åldrar
  Kvällsmat, aktiviteter, andakt.

16 Söndag 10.00 Gudstjänst
  Roland Bergman, Marian Edvinsson.
  Sång Marianne Rask och Anna Smedman.  
  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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