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”…och bodde bland oss.”

”I begynnelsen var ordet”. Så lyder den första meningen i Johannes- 
evangeliet. Det är författat av en nittio år gammal Johannes omkring år 
hundra efter Kristus. Den gamle nittioåringen befi nner sig då på ön Patmos 
i Medelhavet dit han blivit förvisad av de romerska myndigheterna p g a sin 
aktivitet i den unga kyrkan.

Han skriver till en publik som i alla avseenden präglas av sin tid. Den 
romersk/grekiska kulturen med fi losofi ska storheter som Platon, Sokrates 
och Aristoteles, är väl införstådda med vad Johannes menar när han säger 
”ordet”.  På grekiska heter det ”logos” och betyder, förutom den bokstavliga 
lydelsen, någonting som beskrivas ungefär som ”livets mening”.

I den tidens tänkande är detta ”livets mening” någonting andligt, något icke 
fysiskt, något som absolut inte kan ha något med det kroppsliga eller det 
jordiska att göra. Man är också fullt införstådd med att detta överjordiska 
”livets mening” kan vara det samma som Gud. Vilket ju Johannes också 
påstår i nästa andetag.

För en människa under denna tid är det naturligt 
att, som Platon m fl , tänka sig att livets problem 
sitter i det fysiska, och att det rena och gudomliga
är andligt. (Vi kan se rester av detta tänkande 
även idag, då vi faktiskt betraktar fysiskt arbete 
som mindre värt än intellektuellt arbete!?)

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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Hälsning i ny tappning.
Från och med 2009 kommer Hälsning att ges ut tillsammans med Kål-
landsö Missionskyrka. I praktiken innebär detta att båda församlingarna har 
Hälsning som sin församlingstidning. Dessutom kommer denna tidning att 
ges ut till alla hushåll på Kållandsö också. Det betyder att vår upplaga ökar 
med ca 500 ex. 
För närvarande bekostas Hälsning nästan helt genom sponsorannonsering 
och vi tror att denna utökade utgåva kommer även den att betala sig med 
fl er sponsorer från Kållandsö.
Dessutom kommer innehållet genom artiklar och intervjuer att focusera mer 
på frågor kring tro och liv. Det första numret kommer att ha just ett tema om 
”tro.” Teologer och lekmän, lärda och olärda, alla som har en synpunkt kan
komma till tals. Så ta del av det nya numret i februari. Tyck till och kom 
med synpunkter så att vi tillsammans kan ge ut en församlingstidning med 
fortsatt hög kvalitet. 



14 3

Så här långt säger Johannes inget annat än vad varje människa på den 
tiden tänkte. Bomben slår ner först i vers 14. ”Ordet blev människa”, säger 
han, ”och bodde bland oss!” ( I 1917 års översättning: ”Ordet blev kött”) 
Han syftar på Jesus: Gud blir människa och delar våra mänskliga villkor. 

Den tanken är fullständigt hårresande för den tidens människor.  Eftersom 
man menar att livets problem alltid har en fysisk orsak, och att det gudom-
liga, det sanna och rena alltid är andligt, så är det helt otänkbart att Gud 
skulle sänka sig och ta gestalt i en fysisk människa.

Sanningen är tyvärr att jag förstår dem. Jag tror att vi även i vår tid har en 
tendens att vilja psykologisera, förandliga, söka svaren i något bortom vår 
fysiska verklighet när samma verklighet drar åt snarar runt oss. Det kanske 
inte bara är Platons fel, det kanske är djupt mänskligt att göra så. Man är 
ju inte mer än människa. Upplever man sig maktlös ser man sig själv ofta 
som orsaken till problemet, medan lösningen å andra sidan är hinsides och 
onåbar. 

På det sättet är julens evangelium en tröst åtminstone för mig. Min fysiska 
verklighet talar oftast sitt tydliga språk. Jag kan inte lyfta mig själv i håret 
och göra mig till något annat än just en människa. Men om Gud vill dela 
min tillvaro, och till och med låter sig födas i mänsklig gestalt för att av nåd 
frälsa denna min krassa verklighet, då vågar även jag tro att Gud vill mig 
väl.  ”Oss är en frälsare född”, det påståendet förefaller mig både logiskt 
och rimligt, och framförallt väldigt kärleksfullt. 

Sen får Platon säga vad han vill.

I detta nummer kan du läsa om hur olika, 
vardag som helg, kan vara beroende på 
var man föds på vår jord. Vi hoppas att 
du ska fi nna mycket intressant läsning
i detta nummer.

Anders Blomberg
Pastor Stenhammarkyrkan

Dagboken. Dan före dan , före dan , före dan....
Måndag
Vaknade av att det var ett konstigt oväsen i stallet. Det visade sig vara två av 
Nissarna som blivit osams om slädens skötsel och i vilket skick den befann sig i. 
Besiktigade den tillsammans med Rudolf, som ju har det yttersta ansvaret för att 
komma iväg på mina resor runt om i världen. Det fanns vissa brister så jag satte 
några pysslingar att ordna det. Slädens skick är väldigt viktigt i det här jobbet! Gick 
in och fi ck veckans första risgrynsgröt av mor.
Tisdag
Risgrynsgröt igen, naturligtvis. Sen lät jag mor ansa skägget. Det gäller att vara fi n 
inför den hektiska tid som står för dörren. Bestämde träff med Jenny Nyström för 
årets porträtt. Det har blivit en hel del av den saken vid det här laget. Läste en hel 
del av all de brev med önskelistor som alla barn har skickat mig. Tur att jag har så 
god hjälp av mina gårdstomtar, de gråa, med att läsa och sortera.
Onsdag 
Var ute i verkstan hela dagen för att se så att julklappsproduktionen var i gång för 
fullt. Det var lite kallt därinne, men så är det vid nordpolen så här års. Får säga till 
Nisse-liten att han lägger på lite mer ved. I morgon är ju den stora dagen då jag 
skall ut och se så barnen varit snälla under året.
Torsdag 
Dimma! Fattades bara det! Tur att Rudolf har putsat sin nos så att vi kan komma 
iväg ändå. Det är ofattbart hur folk missköter sina skorstenar. Man kommer att bli 
kolsvart innan jag är färdig i år. För att inte tala om så många nästan nya hus som 
inte har skorsten alls. Hur tänker dom att jag skall kunna leverera??! Det är nästan 
en fråga för arbetsmiljöverket! 
Fredag
Det verkar vara ett lovande år. Förutom en del barn som har kastat sten på bussar, 
ambulanser och brandbilar, så har de fl esta varit snälla. Däremot kan jag bli lite 
fundersam när jag ser alla de barn som fastnat framför TV;n eller datorn. Visst lär 
de sig en del, men man önskar ju att föräldrarna skulle ta större del och styra mer.
Lördag
Hade en diskussion med tomtemor om min föregångare; sankt Nikolaus som ju 
var biskop i Turkiet. Han blev helgonförklarad och blev barnens skyddshelgon. Det 
är ju inte det sämsta att ha honom som förebild! Däremot är ju julbocken, min förre 
konkurrent, inte samma förebild, kanske. Men han får ju mest stå under granen nu 
för tiden. Att dela ut klappar har jag ju nästan fått ensamrätt på.
Söndag
Tog kontakt med en kollega, kan man säga. Han fi rar sin födelsedag vid jul. 
Förmodligen den mest fi rade i hela världen. Påstår att han föddes i ett stall av en 
väldigt ung mor. Han hade lite förhoppningar i år om att slippa det där med guld, 
rökelse och myrra i år. Det fi nns väl inte några större likheter mellan oss, förutom 
att det sägs om oss båda att vi är väldigt snälla. – Och det skall man väl vara vid 
den här tiden. Så; en riktigt God jul önskar jag Dig!!!               Jultomten.



Min Jul. Shamuel 12 år Brazzaville.
Jag heter Samuel och är 12 år. Jag bor med min mamma och pappa i en by 
som ligger två mil utanför Brazzaville i Kongo. Byn är en samling hus som lig-
ger utefter en bygata med en jordväg som går rakt genom byn. Jag har fyra 
storasyskon och tre småsyskon. Mamma är mest hemma och sysslar med 
mina småsyskon och jordbruket. Pappa är snickare, så han är borta på veck-
orna ibland. Vi har ett tegelhus med plåttak. Pappa har byggt det själv.  
Julen hos oss börjar sent på julaftons kväll när vi gör oss i ordning för att gå till 
kyrkan. Oftast har det regnat på eftermiddagen. Det brukar ofta vara en riktig 
åskskur, så det är ganska lerigt på bygatan på kvällen. Men eftersom det ändå 
är över 30 grader så hinner det torka upp innan vi går till kyrkan. Det är ju tur 
för vi får alltid ha våra fi nkläder på julgudstjänsten. Det vore ju synd om de 
skulle bli leriga. 
Gudstjänsten börjar sent på kvällen och håller på hela natten tills det börjar 
ljusna. Kyrkan brukar vara fi nt smyckad med mycket ljus. En gång hade en far-
bror med sig något som han kallade julgran. Det var en stor ljusstake som hade 
ljus i fl era våningar så den såg faktiskt ut som ett träd. Den hissades upp i taket 
i kyrkan och lyste jättefi nt hela natten. Det är mycket sång och musik i kyrkan. 
Vi sjunger på Kikongo, men ibland när det har varit svenskar med så sjunger 
de samma sånger på 
svenska. Det låter väldigt 
kul. Konstigt att de har 
samma psalmer så långt 
bort. En gång, när vi var 
inne i Brazzaville innan jul, 
såg jag en tomte i ett 
skyltfönster. Han var vit och
hade röd dräkt och vitt 
skägg. Han skrattade hela 
tiden. Det stod Coca Cola 
på honom. Vi har inte
någon fest vid julen. Den 
stora festen har vi på 
nyårsdagen. Vi lägger lite 
pengar varje månad så vi 
kan kosta på oss en riktig 
fest. Då har vi slaktat några 
av våra djur. Min farbror är 
inte med i kyrkan så han 
dricker fl era öl.
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På besök i Kongo
Ända sedan söndagsskolan har jag hört det berättas om Kongo. I oktober reste 
jag till Brazzaville med ett gäng från Lidköpings missionskyrka och mina 
upplevelser där blev ett minne för livet! 
   Tack vare inslamlingen ”Kongos barn” kunde vi nu skicka ner 200.000 kr som 
skulle gå till skolmateriel till barnen på kyrkornas barnhem i Kongo Brazzaville.
   Dessutom träffade vi många underbara människor som berätta om sina liv och 
hur inbördeskrigen hade förändrat deras omgivning och deras liv. Trots att vi gick 
förbi hus som fortfarande hade skotthål i väggarna var det svårt att förstå vad 
dessa människor har gått igenom. 
   Brazzaville skulle kanske kunna beskrivas som misär och fattigdom, men det 
som jag upplevde starkast var deras värme, glädje och generositet. 
   De upplevelser som kom att betyda alla mest för mig var alla underbara barn! 
(Jag ville bara ta med mig alla hem!) Vi gav några barn en boll, och plötsligt var 
alla barn i kvarterets med oss och kastade boll. Tillslut blev min kompis Johanna 
och jag helt omringade av barn som kramade om oss. Tänk att så lite som en 
tennisboll kunde ge dem så mycket gjädje! 
   Alla mina upplevelser som jag fi ck med mig hem har gjort det omöjligt att inte 
återvända snart igen! 
   Vill du höra mer om min resa till Kongo? Söndag 28/12 11.00 är det Gudstjänst 
i Stenhammarkyrkan då Ingemar Ivarsson och jag kommer att berätta om Kongo 
Brazzaville. Välkomna!          Elin Cederqvist 

Foto: Carl-Anders Borg



Hejsan!
Detta är vårt barn- och ungdomsarbete i kyrkan:
Vardagsprat - en samling för småbarnsföräldrar på tisdagar 9.30-11.00 där 
vi pratar och stöttar varandra i föräldrarrollen.
Barnrutan - de fl esta söndagsgudstjänser 11.00 fi nns det en speciell stund 
för barnen.
Tisdagsklubben - en samling på tisdagar 15.30-17.00 för barn i åk. 1-3 
där vi har olika aktiviteter både inne och ute.
Tonår - ett härligt gäng med ungdomar träffas på onsdagar 18.30-21.00 för 
att fi ka, prata och göra kul saker ihop.
Tonårsöppet - varannan fredag 18.30-23.30 har kyrkan en öppen verk-
samhet för åk. 6-9. Här fi nns kioskförsäljning och olika aktiviteter.
VaSJeGo - en ungdomskör för de som gillar att sjunga. Vi övar på sönda-
gar 14.30-16.00.

VÄLKOMMEN ATT VARA MED!
Annette Cederqvist
Församlingspedagog Stenhammarkyrkan

Hej!
Jag heter Ander Enestig och är ny tonårsledare i kyrkan. Jag jobbar som 
slöjdlärare på Lidåkerskolan i Lidköping. I sommeras gifte jag mig med 
Karin Enestig och när Karin till jul avslutar sina studier i Linköping kommer 
vi att på heltid fl ytta tillbaka till Lidköping. Vi har precis köpt vårt första hus 
och renoverar för fullt för att få huset infl yttningsbart till jul. Jag gillar natu-
ren och båt och sjölivet är ett av mina största fritidsintressen vilket gjorde 
att jag har trivts väldigt bra med att växa upp ute på Kållandsö. När frågan 
dök upp om jag ville vara ledare för Tonår under höstterminen behövde jag 
inte fundera särskilt länga innan jag svarade ”ja” eftersom jag tycker det 
både är viktigt och väldigt roligt att 
jobba med barn och ungdomar. Nu har 
snart hela höstterminen gått och vi kan
 se tillbaka på en höst där vi fått dela 
mycket glädje och många tankar. 

Anders Enestig
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Min Jul. Samuel 12 år Lidköping
Jag heter Samuel och bor strax utanför Lidköping. Vi bor i ett tvåvåningshus. 
Jag har ett eget rum, och min syrra har också ett rum. Vi har varsin TV på 
rummet. Sen har vi ett rum ihop där vi har våra datorer och TV-spel. Jag fi ck 
en ny dator i julklapp förra året så nu kan syrran ha min gamla. 
Förra året var vi hemma hos oss på julafton, då var farmor och farfar hos 
oss, och mina fastrar och farbröder och kusiner. I år skall vi till farmor på jul-
dagen. De bor i Trollhättan. Farmor brukar göra kalkon på juldagen. så gör 
de i Amerika, säger hon. Farmor är jättebra på att laga mat. När vi är hos 
henne så brukar hon duka hela köksbordet fullt med mat. Sedan får vi sitta 
inne i storarummet och äta. Vi brukar äta tills vi får ont i magen.
I år skall vi fi ra jul hos mormor och Stig. De bor i stan. Vi brukar åka efter 
Kalle Anka. Först brukar vi fi ka, sen delar vi ut julklappar och sen äter vi 
julmiddag. Jag gillar inte risgrynsgröten som mormor gör men skinka och 
köttbullar är gott. Det brukade alltid vara pappa som var tomte när jag var 
liten. Men nu får syrran och jag dela ut julklapparna. 
Jag hoppas att jag får en Iphone i år. Min gamla Nokia har jag haft i snart två 
år. Jag behöver ny skridskor också, och en ny klubba.

Mamma och pappa åker på midnattsmässa vid halv elvatiden, så vi brukar 
få vara uppe jättelänge. Då får man ju tid att greja med julklapparna. Om jag 
får en Iphone så kommer jag att lägga in massor med mp3-låtar på den.
Jag önskar att det skall bli snö på julen i år. Jag fi ck nya skidor för två år sen 
och har bara använt dom när vi var i Sälen förra året.
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BOKRUTAN.
Då och då så här års är det skönt att krypa upp i läsfåtöljen med en god 
bok. Här kommer några förslag på böcker som ger dig vidgade horisonter 
och livslust!
Det fi nns ibland en känsla som drabbar oss – när vi måste skiljas från nå-
gon, när vi längtar hem, när vi minns fl ydda tider eller märker hur fort allt har 
gått eller när vi annars blir djupt gripna eller tacksamma – vi kallar det ve-
mod. I boken ”Till längtans försvar” med underrubriken ”eller vemodet i fi nsk 
tango”, så menar författaren Owe Wikström att det fi nns ett vemod inbyggt i 
själva livet. Sett i ett större sammanhang hänger detta vemod samman med  
den känsla av hemlöshet och förvirring vi ibland kan känna inför existentiella 
frågor. Dessa frågeställningar gör att upplevelsen av vemod gränsar till and-
ligt sökande. Hur förhåller sig längtan till religion? Varför berörs så många i 
vår tid av det heliga trots att de säger sig inte tro? ”Till längtans försvar” är 
på samma sätt som Owe Wikströms tidigare böcker skriven med en mängd 
exempel ur vardagen. Här varvas jazz, bärplockning, gudstjänster och 
julsånger med vetenskapens profi ler och moderna ikoner som Woody Allen 
och Da Vinci-koden.
I tidigare bokrutor har jag skrivit om Owe Wikströms böcker: ”Lång-
samhetens lov”, ”Ikonen i fi ckan” och ”Sonjas godhet”. Gå in på 
www.stenhammarkyrkan .se och klicka sedan på fl iken bokrutan så hittar du 
även dessa böcker.
Ingen har lärt oss så mycket om det italienska köket som Bo Hagström. 
Med sina kulinariska resor i TV-programmet ”Solens mat” har han väckt vårt 
intresse för god mat och härliga miljöer. I boken ”Solens öar” tar Bo Hag-
ström med oss till sina italienska favoritöar. Så här säger han i förordet.”Jag 
ger dig mina allra bästa öar. Det är en resa ut i det blå med den salta 
havsbrisen i ansiktet och solen i ögonen. Men framför allt är det en resa till 
öarnas läckra och nyttiga medelhavsmat; en spännande blandning av sol 
och hav, sött och salt.”
Finns det något mer spännande  och fascinerande än rymden? Visst är det 
fantastiskt att titta upp på alla stjärnor en fi n natt! Och solen som kan värma 
så skönt en sommardag, det är ju faktist en vanlig stjärna. Men hur kan den 
brinna där långt borta utan luft? Och hur långt borta är den egentligen? I 
boken ”Ut i rymden med Mulle Meck ” så får vi följa med på en spännande 
resa tillsammans med professor Wilma von Winkelhock och hunden Buffa, 
när de utforskar och förklarar, frågar och funderar över rymdens många 
mysterier och häpnadsväckande fakta. De där knepiga molijoxorden får vi 
också förklarade!  Bertil Evertsson

 
 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

Vad önskat du dig i julklapp ?

Elsa Enestig 15 år
”En iPod-sladd, DVD.boxar, 
lite musik, sen vet jag inte 
om det är så mycket mer

William Lilja 7 år
”Star Wars… jag 
vet inte nåt mer.”

Janeric Jahnstedt 59 år, ekonom
”Det var inte lätt, det kom så plötsligt…bandy-
årskort till Villa (fru Ullas förslag).

Anders Marklund, 45 år, pastor
” En GPS som går att använda 
både i bilen och på sjön.”
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Program för Stenhammarkyrkan

December
7 Söndag 11.00 Gudstjänst. 
  Anders Blomberg, Svante Cederqvist, 
  Lidköping/Kållands musikkår. 
  Café Skorpan

14 Söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, Ate Kajan. 
  Sång

21 Söndag 11.00 En liten Gudstjänst kring krubban
   Paula Evertsson, kören Vasjego. Café skorpan.

24 Julafton 23.00 Julnattsgudstjänst
  Anders Blomberg, Stig-Roland Rask 
  Julkören.

28 Söndag 11.00 Missionsgudstjänst
  Bengt Hellqvist & Elin Cederqvist. 
  Rapporter från Lettland & Kongo. 
  Sång av Cilla & Marianne Rask. 
  Insamling till mission i andra länder. 
  Kyrkkaffe.

31 Nyårsafton 17.00 Nyårsbön
  Anders Blomberg, Cecilia Màrton & Jan-Erik Andersson

  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

Göran Skytte fyllde Otterstad kyrka.

Det var intressant att se att ett arrangemang en lördagseftermiddag kunde samla så 
många människor att Otterstad Kyrka på Kållandsö fylldes till sista plats. 
Oavsett hur man upplevde eftermiddagen kan man säkert hålla med om en sak: 
Göran Skytte lämnar ingen oberörd!
Han personliga berättelse; om vägen från en barnatro till radikal vänsterintellektuell 
under slutet av 60-talet, om karriären som reporter med förgudad stjärnstatus fram 
till vändningen och sammanbrottet på 90-talet då den kristna tron blev allt mer cen-
tral i hans liv, allt detta fångade oss.
Göran Skytte delade många tankar och erfarenheter kring sin tro och defi nierade 
begreppet ”omvändelse” på ett sätt som, jag tror gjorde det tillgängligt för de fl esta 
lyssnande oavsett kyrkobakgrund. Han betonade också det logiska i att omfattas av 
en kristen tro i vår tid och noterade att trots den massmediala tystnaden är kyrkan 
fortfarande den gemenskap i samhället som samlar mest människor. Och den tren-
den är inte vikande, menade han.
Skytte tog Otterstad kyrka med storm denna eftermiddag. I näst intill bokstavlig me-
ning fyllde han kyrkorummet med sitt kroppsspråk och sitt intensiva sätt under drygt 
en och en halv timme.
Tidigare i livet, berättade han, trodde han sig på äldre dagar sitta och njuta av goda 
dagar vid Medelhavet. I dag är det uppenbart att så inte blev fallet. I stället blev 
detta erfarna ”skjutjärn” i stället en ”kolportör” som reser runt i hela Sverige och 
berättar om vad sin kristna tro betyder och om vem Jesus är. ”Guds vägar är verk-
ligen oförutsägbara”, var en av hans sista kommentarer. Vi som var med och hörde 
denne ytterst intensive författare, journalist, TV-profi l, förkunnare mm. mm… kunde 
bara hålla med.           Anders Blomberg
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Februari

1 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Janeric Jahnstedt. 
  Kören Andante. 
  Söndagmiddag. OBS: Anmälan om mat till Inger Jonsson 
  eller kyrkans exp 174 11, 174 12 senast onsd 28/1. 
  Kostnad 120:-/pers. Barn under 18 år gratis.

8 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Lars-Anders Ek 
  Sångruppen Ackord.

15 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anna Kämpe 
  Sång av Valter Svensson

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

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

Januari

4 Söndag 18.00 Konsert i Sunnersbergs Kyrka
  Stig-Roland Rask & Kören Andante.

11 Söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, Hakon Alteryd. 
  Sång av Linda Meurlinge.

18 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist.  
  Sång av Lars Olsson

25 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Daniel Jansson. 
  Sång av Bitte Larsed

31 Lördag 15.00 Församlingens Årsmöte 
  Förhandlingar. Kyrkkafför

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 mot-
svarar därför ett pris utan 
mellanhänder.
Detta gäller såväl nya grav-
stenar som kompletteringar 
av befi ntliga stenar. 
För frågor eller beställning 
kontakta Anders Blomberg, 
0510-174 11, 0739-700 005

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


