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Vinden rasat ut

En god vän till mig berättade att han en dag satt i sitt kök och just skulle 
koka sig en kopp kaffe, och bara njuta av livet lite, då det helt plötsligt en 
åskby drog upp. I ett ögonblick förvandlades hans trädgård till ett inferno 
av storm och hagel. Ett stort träd blåste ner, tegelpannor for i marken, lösa 
trädgårdsmöbler, blomkrukor, och andra saker, virvlade runt i ett vildsint 
kaos och förvandlades på sekunder från vackra nyttosaker till kringpritt 
skräp.
När stormen bedarrat gick min vän ut för att ta sig an förödelsen. Han 
konstaterade att uppröjningen skulle ta tid. Stormen hade varit skoningslös. 
Han sågade, staplade, sopade, släpade och slet i flera timmar, och tittade 
sedan ut över sin trädgård. Det återstod mycket, och förmodligen skulle det 
aldrig bli sig likt mer. Han torkade svetten ur pannan och tänkte: ”Nu är jag i 
alla fall värd en kopp kaffe.”
Medan han satt på trappan, betraktade det arbete han gjort, vilade och 
drack sitt kaffe, då kom en bekant. Bekanten tittade sig rund om kring i förö-
delsen med stora ögon och sa sedan förebrående: ”Det var hemskt vad här 
ser ut! Hur kan du då bara sitta här och dricka kaffe?”
Ibland när jag själv känner mig trött av livets kaosvindar, eller möter en 
människa som ser sliten ut, så tänker jag ofta på den här berättelsen. Hur 
lätt är det inte att se på vad som fattas, vad som återstår eller vad som 
kunde bli bättre i en människas liv. Både i sitt eget och andras. Jag tror att 
en viktig anledning till att människor väljer att följa Jesus är 
att han inte har det betraktelsesättet. Han betraktar oss 
inte utifrån vad som fattas oss, utan utifrån Guds löfte 
om det som redan faktiskt är gjort för oss. Frälsningens 
löfte.

Gud, hjälp mig att se både mig själv och min nästa med 
dessa ögon.                                Anders Blomberg

Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan
Pastor Anders Blomberg 106 22 blomberg@stenhammarkyrkan.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
Ungdomsledare Annette Cederqvist  070 - 790 86 77  
   annette@stenhammarkyrkan.se
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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Nu blir det av!

Den 18 Oktober kl. 15.00 kommer Göran Skytte till 
Otterstad Kyrka. Han kommer där att hålla ett 
föredrag över temat: ”Omvänd”, vilket också är 
titeln på hans senaste bok. 
I  ”Hälsning” nr 1 för i år kan man läsa en liten 
biografi om Göran. 
Vill man veta ännu mera så har han en egen 
hemsida: www.goranskytte.se  
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Hejsan!

Tidigare i våras kom det fram en kille till mig och frågade om jag svalt en 
fotboll. Jag tror inte han själv förstod frågan då men på sin mammas upp-
maning frågade han snällt. 
Om den här killen hade ställt samma fråga idag hade det ju inte varit någon 
tvekan, det ser ju faktiskt ut som om jag svalt en fotboll! 
Och med denna fotboll kommer jag vara föräldraledig under kommande 
läsår. Det betyder att några nya ledare kommer synas i Stenhammarkyr-
kans SMU grupper. 
Ledare till ungdomskören VaSJeGo! blir Elin Cederquist och några kompi-
sar till henne. Elin är 18 år och går sista året på gymnasiet, hon får presen-
tera sig själv lite närmare i kommande nummer av hälsning. 

I Tonår blir det också en ny ledare. Det är Anders Enestig, 26 år. Härstam-
mar från Kållandsö men bor nu mera i Lidköping, också han får presentera 
sig själv lite närmare i kommande nummer av hälsning. 

Sen har vi Annette Cederquist som kommer synas lite varstans både i SMU 
och i församlingen. Hon kommer gå in och vicka på 50 % av min tjänst. 

Jag önskar de nya ledarna lycka till och Guds välsignelse… Eller ska jag 
önska SMU och församlingen lycka till med de nya ledarna? Ja, vi får väl 
se när höstens program kommer igång … skämt å sido, jag tror det kom-
mer bli jättebra! 
Tills vi möts igen.

Alexandra Edström
Ungdomspastor Stenhammarkyrkan
0510-174 12
alexandra@stenhammarkyrkan.se

Vad tänker du på när du hör 
ordet missionsarbete?

Ingemar Ivarsson
Det handlar väl mycket om evangelisation, men 
efter åtta år i Kongoländerna så betyder det också 
mycket socialt och humanitärt arbete som ofta är 
mycket komplext. Det har betytt många kontakter 
med nya människor och kulturer och har format mitt 
liv ganska mycket.

Anders Bridholm
Jag tycker att den insats personer 
engagerade i arbete med att hjälpa 
andra människor är beundransvärd.

Rigmor Hellqvist
Lettland, det är det jag och min man 
jobbar för. En slags ”praktisk” mission.

Elisabeth Bergman
Förr var det bara Afrika man tänkte på, men med 
tiden vidgades det och nu tänker jag ju på Lett-
land som jag är engagerad i. Men mission behö-
ver inte bara vara utomlands, man kan bedriva 
mission även inom landet.
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Kläder och skor är framme i Lettland

Efter 17 tim till sjöss kör vi av M/S Regina Baltica i Riga den 8 juli 2008. Vi 
sätter direkt fart mot Tukums, 65 km   v Riga där hjälporganisationen ”Paka-
pieni” har sitt säte. De jobbar över hela Lettland med att hjälpa fattiga 
människor.  Föreståndare 
för Pakapieni är Dana och 
Viljams (Bill) Shultz som 
tog emot med svensk 
flagga.

Efter att ha lastat av 
merparten av vår last där 
åkte vi till ett mödrahem 
som Pakapieni driver för 
ensamstående mödrar 
mellan 13 – 40 år. 
På hemmet får mammorna 
stanna tills babyn är sex 
månader. Plats finns för 6 
mammor. Under vistelsen försöker man ordna för en hygglig fortsättning på 
deras situation.

Pakapieni hade gett oss förslag på tre nya familjer som Stenhammarkyrkan 
kommer att stödja ekonomiskt till att börja med under ett år.
Bill blev vår vägvisare och 
vi besökte familjerna 
den 9 juli där det till en 
familj inte fanns mer än 
en åkerteg att köra på

Familj 1 består av en 
ensamstående mamma 
(39) med 7 barn mellan 2 
och 17 år. 
Mormor ingår också i 
familjen

DAGBOK  från vår Sverigevistelse
Anita och Ilze från Lettland berättar om några dagar under deras besök i 
Sverige.
Vi begav oss till Sverige den 25 juni. Det var vår första båtresa och det var 
väldigt spännande.
På fredagen den 27:e spelade vi olika spel. Mest gillade Ilze kubb.
Den 28:e åkte vi till Liseberg. Vi hade en rolig och spännande dag då vi 
kunde prova på alla möjliga attraktioner. 
Den 29:e åkte vi och spelade minigolf i Spiken. Vi gillade det väldigt mycket.
Den 1:a juli cyklade vi till stan och sedan var vi och plockade jordgubbar, de 
var riktigt goda.
Den 2: juli gick vi på  torgmarknaden  Där köpte vi presenter till våra systrar.
Eftersom vi gillade minigolf så mycket så åkte vi och spelade det vid cam-
pingplatsen den 3:e juli. Ilze var bäst och hon var riktigt glad för det.
Dagen var riktigt varm, därför bestämde vi oss för att bada i sjön. Där såg vi 
en orm.
Vattnet var riktigt kallt, men det var inte i vägen för att ta ett dopp.
På fredagen hade vi grillkväll där ungdomar från kyrkan kom. Vi hade det 
roligt tillsammans då vi spelade olika spel och bara tog det lugnt. Vi gillade 
den kvällen och hela den tiden vi fick vara i Sverige. Det var en rolig och 
händelserik resa. Det var så trevligt att alla människor vi mötte var glada och 
trevliga.
Vi uppskattar möjligheten att hälsa på i Sverige och vi ska bevara i oss 
dessa positiva tankar och intrycken från Sverige.

Anita och Ilze
(som var Lettlandsgäster 
hos Rigmor och Bengt 
under tio dagar)
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Samtalskvällar med medita-
tion och bön

Tisdagar, jämna veckor mellan kl. 
19.00 – 21.00. Start den 16 september.
Anders Blomberg och Mirjam Hellström 
ansvarar för dessa samlingar där vi 
läser och samtalar omkring prästen 
Olle Karlssons bok ”Kristendom för 
ateister”. 
Vi tar också gott om tid till bön, förbön 
och tyst meditation.

Familj 2 består av 11 
personer, far, (37) mor 
(35) och 9 barn mellan 
3 – 17 år.   

Denna familj hade 
mycket svåra 
bostadsförhållanden 2 
rok på ca 60 kvm och 
från detta kök (nedan) 
skulle hela familjen 
utspisas

Stenhammarkyrkan vill erbjuda en kurs i livsåskådning 
och kristen tro
Vi kommer att ha fyra samlingar under hösten och fyra i vår.
Samlingarna kommer att innehålla föredrag & gruppsamtal. 

Tanken är att den som deltar ska kunna slå sig ner dessa kvällar utan att 
behöva tänka på matlagning och andra bestyr. 
Därför:
•  bjuder vi på kvällsmat och fika. 
•  finns också barnvakt med aktiviteter för de minsta under hela kvällen.

Följande datum är inplanerade för hösten 24/9, 8/10, 22/10, 5/11 (varan-
nan onsdag) mellan kl. 18.00 – 20.30
Vårens datum är ännu inte fastlagda. 

Välkommen en spännande studiecirkel, där man får analysera, ifråga-
sätta, och samtala om tro och tvivel.

Info, frågor och anmälan:
Stenhammarkyrkan
Anders Blomberg eller Annette Cederqvist. 
Tfn: 174 11, 174 12
info@stenhammarkyrkan.se 
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Nettan
En kort presentation...
Som vikarierande för Alexandra bör jag nog presentera mig även om många 
i församlingen kanske känner till mig. Jag heter Annette Cederqvist och ska 
arbeta ca 50 % med undoms- och församlingsarbetet under detta året. Jag 
är gift, har tre tonårsbarn och bor i Stenhammar.Tidigare har jag arbetat på 
Gymnasiesärskolan som lärare i Bild och Drama, men har nu tjänstledigt ett 
år och då passade det bra att hjälpa till i församlingen med vissa ledarupp-
gifter. Bl.a kommer jag att lägga mycket tid på Tonårsöppet och Tonår. Det är 
två stora bitar som vi ska fortsätta att arbeta med. Jag kommer även att fin-
nas med i Tisdagsklubben och ni kommer troligen att se mig lite här och där. 

Precis som tidigare behöver vi hjälp på Tonårsöppet. Varannan fredagkväll  
öppnar vi kyrkan för en massa härliga ungdomar och där behövs vuxna som  
hjälp vid försäljning, men även som vuxensällskap. 
Vilken dag kan du hjälpa till?

Tonårsöppet är följande datum: 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11 och 
5/12. Boka gärna upp dig redan nu så vet vi att det kommer att fungera. 
Vi önskar Alexandra och Markus lycka till när de blir föräldrar och jag ser 
fram emot att träffa er i olika sammanhang.

Hälsningar Annette

Familj 3 var en 
ensamstående 
mamma (42) med 
fem barn 
mellan  8 – 19 år.

Vi hade till respektive 
familj plockat ihop 
kläder som 
förhoppningsvis 
skulle passa.

Vi har från en familj
fått ett tackbrev där 
mamman tackar för 
alla fina kläder och skor, täcken och sängkläder.

”Känslan av att någon älskar mig och tänker på oss, att speciellt för oss fått 
tag på kläder och skor ger värme i hjärtat och får en att känna sig lycklig. ”

Det tacket sänder vi vidare till alla er som skänkt kläder och skor och möjlig-
gjort att många fler än de familjer vi besökte kan  få uppleva denna lycka. I 
Kyrkan finns en mer detaljerad information och bildarkiv som Du kan efter-
fråga om Du vill ha mer information om kyrkans Lettlandshjälp.

Vill Du bli stödjare, använd Plus Giro konto 917653-8 Stenhammarkyrkan, 
eller bifogade inbetalningskort
och ange , ”Lettlands barn” .

Med hälsning från Lettlandskommittén
Elisabeth,  Per-Olof, Rigmor och Bengt

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

 
 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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Program för Stenhammarkyrkan

September

14 Söndag 11.00 Upptaktsgudstjänst .
  Anders Blomberg, Olle Larsson, Anna Smedman m fl. 
  Nattvard. Kyrkkaffe.

16 Tisdag 15.00 Trivselträff med Kerstin Edin. 
  Servering

21 Söndag 18.00 Gudstjänst. 
  Leif Jöngren, Andreas Jahnstedt. 
  Sång av Agnes Rask

28 Söndag 11.00 Gudstjänst. 
  Anders Blomberg, Kören Andante. 
  Café skorpan

30 Tisdag 19.00 Konsert med den ryska kören ”Ecclesiastes”. 
  Kollekt till barnhemsarbete i Ryssland.

  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

6 Lördag Församlingsdag Bäcken Mariestad 
 Samkväm, Samtal och sen festkväll!! Se kommande info.
 (7 Söndag RAST & VILA!)

December

7 Söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst. 
  Anders Blomberg, Ate Kajan. 
  Solosång

Gravvård – ett sätt att stödja vårt arbete.
Stenhammarkyrkan har lyckats få ett avtal med ett lokalt stenhuggeri, som innebär 
att förtjänsten av varje gravvård vi förmedlar går till kyrkans verksamhet. Priset 
som kunden betalar är tillverkarens pris och motsvarar därför ett pris utan mellan-
händer.
Detta gäller såväl nya gravstenar som kompletteringar av befintliga stenar. 
För frågor eller beställning kontakta Anders Blomberg, 0510-174 11, 0739-700 005
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November

Alla helgons dag
1 Lördag 11.00 Nattvardsgudstjänst.
  Anders Blomberg, Stina Jansson, 
  sång av Gunnar Erstorp.

2 Söndag 18.00 Musikgudstjänst.
  Anders Blomberg, Anne Olsson m. fl.

9 Söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst i Kållandsö Missionskyrka.
  (På Kållandsö) 
  Anders Blomberg, Doris Andersson, sång av 
  Anita Classon, Marianne Rask, Ingrid o Ingmar Karlsson.

15 Lördag 15.00 Andakt på Tolsjöhemmet.

16 Söndag 11.00 Gudstjänst.
  Anders Blomberg Kören Andante Café Skorpan

18 Tisdag 15.00 Trivselträff med Stefan Ström, Bankeryd.
  Tema: Pelle Karlssons sånger. Severing

23 Söndag  11.00 Gudstjänst. 
  Alexandra Edström Sång av Frida Bergman
 18.00 Höstkonsert med Lidköping/Kållands Musikkår.
  I Liköpings Missionskyrka
1 Advent
30 Söndag 11.00 Adventsgudstjänst. 
  Anders Blomberg, Bertil Evertsson, Kören Andante,
   Kyrkkaffe.

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning, bokslut, deklarationer
Samarbetar med S. Alfredsson Revision AB
Tel: 0510/15232, mobil: 070/688 81 93

Oktober

4 Lördag  15.00 Andakt på Tolsjöhemmet. 
  Sånggruppen Ackord & Anders Blomberg

5 Söndag  11.00 Gudstjänst.
  Anders Blomberg, Valter Svensson m. fl.

12 Söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst med Kållandsö Mfs.
  (I Stenhammarskyrkan) 
  Leif Jöngren, Ingemar Ivarsson, 
  Lidköping/Kållands Musikkår. Kyrkkaffe

18 Lördag 15.00 Göran Skytte i Otterstad kyrka. 
  (Se mer information på sidan 15)

19 Söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Stenhammarkyrkan. 
  Nattvard.

21 Tisdag 15.00 Trivselträff. 
  Önskesånger med Sånggruppen Ackord.

26 Söndag 11.00 Lovsångsgudstjänst 
  Anders Blomberg, Anna Smedman m. fl. 
  Café Skorpan.


