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Förväntan eller fördom
Jag åkte till Iran för ett tag sedan. De  esta jag pratade med innan undrade 
vad nu detta var för galenskap. Alla i väst  ”vet” ju att Iran är ett farligt 
land, befolkat av skränande islamistiska fundamentalister som hatar 
västerlänningar och framförallt gör processen kort med kristna bekännare. 
En europeisk frikyrkopastor i Iran skulle utan tvekan uppfattas som en 
provokatör och förmodligen stenas till döds redan på 3:e dagen… Så lät det. 
Faktiskt! Varför åkte jag ändå? För att jag ibland  nner ett irriterande nöje i 
att utmana såväl mina egna som andras fördomar?  Kanske inte enbart…

Det visade sig inte vara mer dramatiskt att resa till Iran än vad det är att 
åka till Danmark eller Tyskland. Förutom att Iran har en hisnande uråldrig 
historia, är storslaget vackert och att människorna är överraskande (för att 
inte säga chockerande)öppna, vänliga och gästfria. T o m poliserna var 
vänliga mot oss.  Jag insåg att även om jag ansett mig vara något sån är 
fördomsfri, så hade jag ändå inga andra referenspunkter än de jag fått av 
västerländsk media. Jag hade misstrott dem, javisst, men det var likväl 
de enda jag hade. Efter att jag under en tid på plats i landet pratat med, 
ätit tillsammans med, rest tillsammans med dessa människor, gästat deras 
hem, besökt deras sevärdigheter och även (i sanningens namn) betittat en 
och annan skam äck, var jag berövad allt. Det som återstod var nyfunna 
vänner som gärna och öppet diskuterade både politik och religion utan ett 
uns av misstänksamhet eller förakt mot mig. Sådant kostar på, även för en 
sådan ”fördomsfri” och ”modern” människa som jag ansett mig vara. Trots 
att jag betvivlat objektiviteten i nyhets ödet från väst, var det den bilden 
och ingen annan som format mina förväntningar innerst inne. Det var bara 
en gradskillnad mellan mig och mina förfasande vänner därhemma. Jag 
trodde jag visste, men jag visste inget. Och nu vet jag ännu mindre! Jag vet 
bara att jag förmodligen tagit miste. Om det så bara  nns ett uns av sanning 
i det som människor berättade för oss i Iran har jag under större delen av 
mitt liv blivit förd bakom ljuset. Så ”upplyst” var jag. Jag vill dit igen!

Jag har varit med om denna känslomässiga kullerbytta en gång förut. 

Ledare

Omslagsbild av Thorvald Berglund 
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Det var den gången jag personligen via Jesus sökte kontakt med Gud. 
Jag visste även då! Jag visste vad alla hade sagt innan. Jag hade hört 
misstron och vantron från alla agnostiker, ateister och religionshatare som 
fanns i min omgivning. Dessutom hade jag mött en redig hoper kristna 
människor som förstärkte bilden av kristen tro som något osympatiskt. Så 
även vid detta tillfälle när jag utan att fråga vare sig kyrkan eller dess 
motståndare om lov och utmanade mina egna och andras fördomar och 
tog direktkontakt med Gud, hade jag ju mina negativa förväntningar. Och 
vad skulle jag annars ha haft? Men också då kom förväntningarna på skam. 
Jesus motsvarade vare sig ateister, eller de kristna jag mött tidigare. Och 
kanske var det också det jag innerst inne hoppades på när jag gav mig 
i lag med honom. Jag ville att mina förväntningar i det avseendet skulle 
komma på skam. Jag ville att Gud skulle vara ren, god och rättvis och inte 
tycka illa om mig. Jag ville att han var min förlåtande vän som kom mig till 
räddning och inte var mitt problem.  Jag gjorde även den resan och mina 
vanföreställningar kom tack och lov på skam.

Av liknande skäl reste jag till Iran. För att jag hoppades att påståendena 
om ”ondskans axelmakt” inte skulle  skulle vara sanna. Jag ville att mina 
förväntningar skulle komma på skam! Det var just därför jag åkte. Jag ville att 
människorna där skulle vara glada att se mig, bjuda mig på mat och husrum, 
sjunga sina sånger för mig, inte hata mig. Jag vill inte tro, att vare sig Gud eller 
mina medmänniskor är ett hot! Och ibland, ibland blir det som man hoppas.

Det är naturligtvis två skilda saker det jag berättat, 
men en sak har det gemensamt. Ofta är skillnaden 
hår n mellan förväntan och fördom och därför måste 
man ibland göra en resa i endera riktningen. Om inte 
annat för att bli befriad från sina egen vantro. 

Tro mig!

Anders Blomberg
Pastor i Stenhammarkyrkan

 Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping och 
 Kållandsö Missionsförsamling som är församlingar inom Svenska 
 Missionskyrkan. Ansvarig utgivare: Valter Skaghammar
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  Att leva i förväntan
Den dagen för dryga 30 år sedan då Carl-Erik 
Sahlberg begav sig ut på  Stockholms gator 
för att hjälpa och stötta gatans människor, 
förväntade han sig inte något speciellt resultat, 
men han hade ett hopp om Gud kan hjälpa 
människor i nöd.
Idag är han director för arbetet i S:ta Clara 
kyrka i Stockholm, med vanligtvis 200 – 400 
gudstjänstdeltagare varje söndag och leder 
ett arbete som hjälper många människor till ett 
bättre liv. Och många är det som genom dessa 
år fått hjälp och funnit hopp och förväntan på 
livet igen. När man står mitt upp i en daglig 
gärning som gör skillnad för olika människor – 
hur ser då förväntan på livet ut?
När jag frågar Carl-Erik om detta så är hans 
första svar: Förväntan för mig är väntan på Jesu återkomst och att Guds 
eviga rike blir ett faktum. Det var den första associationen för honom. Och 
från den så förstår man vad det är som drivit arbetet bland prostituerade 
och utstötta till vad det är idag. 

För gemenskapen i Clara breder ut sig och 
det är människor från alla samhällsklasser 
som hittar sin plats och sin tro i denna kyrka. 
Bokstavligen så berör det hög som låg och 
Carl Eriks andra tanke går till den andliga 
öppenhet som råder i vårt samhälle idag. 
Vi är många som letar efter både kraftkällor 
till det vardagliga livet och som söker större 
värden för livet än karriär, familj och säkra 
investeringar för framtiden. Här hoppas han 
fortfarande att gemenskapen i Clara kan få 
vara en väg framåt för  er. Och inte enbart 
Clara, utan givetvis att Guds kyrka i alla dess 
former får vara en möjlighet för sökande 
människor.

Reportaget
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 Själv står han inför en ny fas i livet då han fyller 65 i år. Hur ska arbetet 
struktureras när både Carl-Erik och den diakon som arbetat vid hans sida i 
alla år, går i pension? Det är inte enkelt med fasväxlingar och det  nns alltid 
svårigheter när man  är mitt uppe i processen.  Men det  nns en förtröstan, 
som är en annan sida av förväntan, på att arbetet får nya uttryck, men 
fortfarande vara ett verktyg som förmedlar hopp och tilltro till människor 
som tappat just detta.
  När han får frågan om vad födelsedagen och den stundande julhelgen 
kommer att innebära så kommer hans dotter in i samtalet om vad han 
önskar sig. ”Ett par gråa byxor som passar mina kavajer typ den här” är 
Carl-Eriks svar, ”men gå inte köp några nya, den här kvalitén kostar många 
hundra, kolla i secondhandbutiken så  nns det säkert nåt som passar” 
För Carl-Erik Sahlberg så  nns det en enkelhet som går igen i hela hans 
person, födelsedagen kommer att  ras med vännerna i Clara förutom 
familjen, julen likaså. Under juldagarna så kommer det 4-500 människor till 
Claras öppna jul rande. Människor som är ensamma, familjer som  nner 
julens glädje i att vara tillsammans med andra och inte bara för sig själva, 
personer som har hittat en ny stor familj där alla får plats och har del i 
gemenskapen.
 Vad pensionen anbelangar så hoppas Carl-Erik på att under de första åren, 
dels  nnas med i styrelsen för Claras fortsatta arbete och dels intensi era 
arbetet med barnhemsverksamheten som han och hans hustru bedriver 
i Tanzanias hårt aidsdrabbade verklighet. Och när allt är moget så  yttar 
familjen ner till Tanzania för att bosätta sig där, missionären och hans 
afrikanska hustru  yttar hem igen. För att fortsätta leva i förväntan på Gud 
och Hans rikes utbredande på jorden. 
           
/Leif Jöngren

  Leif Jöngren
  Pastor i Kållandsö Missionskyrka
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”Vad förväntar du dig av 
2011?

– Att allt ska gå bra 
med tillökningen i 
vår familj.

”En bäbis!”

Sagt & tänkt

Johanna Toresdotter

Anci Odhe

Anders Enestig

- Jag ser fram emot en 
efterlängtad student, ett 
fantastiskt scoutläger 
”Jamboree 2011” .
Till hösten hoppas jag 
på ett härligt jobb 
som  orist.
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”mera tid hemma och
2 kg lättare”.

Lars-Eric Enestig

- Jag ser fram emot att åka 
till Rhodos med familjen 
och svärföräldrarna.Åsa Anevik

- Eftersom jag 
jobbar i skolans 
värld så ser jag 
fram emot att 
jobba i den nya 
läroplanen.

Carina Drotz

 
 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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  Meningen med livet? 

  Livet är en ständig kris, en hunger efter andlig spis 
  - och att vagt förnimma ett förlorat paradis
  Ola Magnell: Ur ”Livet är en cykeltur”.

”Hittar jag inget viktigare ämne så kan jag ju alltid prata om meningen med 
livet”, sa författaren Niklas Rådström i sitt Sommarprogram som avslutade 
hela serien i augusti, när han  era månader innan blev tillfrågad vad han 
skulle prata om. 
Det som är viktigt, och dit måste väl livets mening räknas, är 
en fråga som man inte kan närma sig utan ett ganska stort 
inslag av ironi och självdistans. 
”Monty Phyton och Killinggänget vässar tillsammans sina 
ironiska vapen och historiens samtliga stå-up-komiker 
formerar sig till samlad attack. Frågan om livets mening 
väcker såväl generat hummande som ironiskt löje. Det måste 
man närma sig med en rejäl dos ironi”.

För mig är hans sommarprogram en av fyra olika saker under sensommaren 
och hösten som fått mig att fundera över dessa ting. 
Det andra är Anders Blombergs predikan i Stenhammarkyrkan den 22 
augusti. Den kan Du f.ö. lyssna på nätet på www.stenhammarkyrkan.se. 
En tredje orsak var Ola Magnells nya platta som kom ut i år. Han skrev en 
del av låtarna efter en massiv hjärtinfarkt och han berör i en del av sina texter 
ämnen som livet, döden och evigheten. En strof från skivan kan Du läsa här 
ovan. Några andra följer senare i texten.

Det fjärde var 1:a programmet i SVT:s serie ”Sommarpratarna”, där fem 
personer samtalar utifrån deras respektive Sommarprogram. I detta program 
var det Annika Östberg, som tillbringat 28 år i amerikanskt fängelse, Paolo 
Roberto, Eva Gabrielsson som var författaren Stieg Larssons sambo, 
Magdalena Graaf och pastor Tomas Sjödin som samtalade djupt personligt 
om egna upplevelser av våld och hur man hanterar sorgen efter att ha förlorat 
ett barn eller en livskamrat. 
Det var intressant att höra dessa personers olika Gudsbilder. Annika Östberg 
har under sin fängelse vistelse upplevt att få en tro som hon uttrycker så 
här: 
”Ju mer jag tror på en högre makt, Gud eller vad man vill kalla det, ju mer 
tecken kan man se och ju klarare blir dom. Inte från det håll man förväntar 
sig, för han jobbar i sin egen takt, på sitt eget vis, - men tydligt blir det i 

Temat
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efterhand”. På frågan om hon haft möjlighet att säga förlåt svarade 
hon: ”Jag har sökt förlåtelse från min Gud som jag förstår honom och 
det har jag faktiskt fått känna, och det lyfte ton ifrån mig. Svårast är att 
förlåta sig själv”. Paolo Roberto som har en katolsk uppväxt och bakgrund 
replikerade: ”Men är inte det Gud? Är inte det kommunikationen med ditt 
eget hjärta? Om Gud har förlåtit dig, så har Du också gjort det”?

Livet är vårt fria val att älska och försmå,
                           och att acceptera att man inte kan förstå Ola Magnell

Magdalena Graaf frågade Tomas Sjödin om han som är pastor, och som 
har haft två barn som har gått bort, om han tvivlar nån gång på sin tro? Han 
svarade. ”Jaa, absolut! Av och till. Det är för mig inte ett tecken på svaghet. 
Trons väsen är inte tvärsäkerhet. En troende människa är inte en tvärsäker 
människa. Idag tror jag på Gud - neråt, som ett golv, som nånting att falla 
tillbaka på, mer än nånting att nå upp till”. 

                         Livet är att aldrig riktigt komma överens 
                   med att tiden här på jorden har en bortre gräns   Ola Magnell

Meningen med livet??? Livet väcker många frågor och funderingar. Jag har 
inte fått några de nitiva svar av dessa fyra olika inslag, och kanske är det 
så som både Blomberg och Rådström konstaterar, att det  nns inget givet 
svar som är allmängiltigt och som passar alla människor. 
Dessutom är det så som Niklas Rådström säger, att frågan blir lite lättare 
om man byter ut en preposition i frågan. Istället för att fråga om meningen 
med livet, kan man fråga sig om meningen i livet, eller vad som skänker 
mening åt livet. Där kan vi förhoppningsvis var och en hitta saker i livet som 
skänker mening för oss, - även om det skiljer sig mellan olika personer. 
Kanske hamnar vi i någon form av kärlek som meningsskapande? 
Det är i alla fall något som har återkommit i alla de fyra exemplen jag har 
återgivit här.

Livet är att ha en vän som man kan tala med om Gud,
och att känna evigheten mot sin nakna hud.
Ola Magnell från CD;n ”Rolös” 2010.

      Pelle Boman
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Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

December

3  fredag 19.00-24.00 Let Go. Ungdomskväll  
  

5  söndag 11.00  Gudstjänst  
   Andres Blomberg, Anette Cederqvist.
  Sång av Bitte Larsed

5  söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst ”Guds rike är nära” 
  Leif Jöngren

5  söndag 18.00 I Missionskyrkan i Lidköping
  Konsert med Lidköpings/Kållands Musikkår.
  
8  onsdag 18.30 Samtalskväll  
  Ing-Ulla Skoglund

11 lördag 15.00  Andakt på Tolsjöhemmet
    
 
12 söndag 18.00  ”Sång i juletid”  
  Gillstad-kören, Leif Jöngren
  En kväll med jultidens sånger och tankar
  Servering

12 söndag 16.00 Gudstjänst i Luciatid
  Anders Blomberg. Dalängsskolans Luciatåg.
  Lussekaffe

K Ö

K Ö

= Stenhammarkyrkan

= Kållandsö MissionskyrkaK Ö
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19 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anette Cederqvist, Anna Kämpe m fl. Sång av
  Valter o Lina Svensson.
  Vi ställer i ordning julkrubban

24 Julafton 23.00 Midnattsgudstjänst
  Anders Blomberg, Pelle Boman,
  Stig-Roland Rask och Andante (julsättningen)

26 Annand 11.00  Missionshögtid 
 Elin Cederqvist/Leif Jöngren
 Insamling till Mission i andra länder

26 Annand 11.00 Gudstjänst
  Kristina Färdeman, Anette Cederqvist.
  Sång av Lisa och David Björk.
  Insamling till Mission i andra länder 

31 Nyårsaft 16.00  Ekumenisk nyårsbön i Otterstad kyrka 
  Församlingarnas präster och pastorer
 
31 Nyårsaft 17.00 Nyårsbön 
  Karin och Anders Enestig m fl.

K Ö

K Ö

Faktauppgifter om Svenska Missonskyrkan i världen!
Vi samarbetar med kyrkor i följande länder och områden: 
Costa Rica, Demokratiska Republiken Kongo, Ecuador, Europa, Indien, 
Japan, Kina, Mellanöstern, Nicaragua, Pakistan, Republiken Kongo.

14 missionsarbetare och 10 praktikanter från Equmenia i tjänst i olika länder.
Budgeten för Missionskyrkans internationella arbete är på drygt 35 miljoner 
kr varav ca hälften går till de båda Kongo-länderna. 

Förhoppningen är att ca 16,5 miljoner kommer in i samband med
 Annandagsinsamlingen.



Januari

2  söndag 11.00 Gudstjänst ”I Jesu namn”  
  Leif Jöngren 
  
2  söndag 11.00  Nattvardsgudstjänst 
  Anders Blomberg m fl.
  
6  Trettond 15.00 Trettondagsfest 
  Vi gästas av Leif Larsson som berättar om
  Augusta Hägerman och tiderna runt missions-
  husets tillblivelse. Insamling till församl arbete.
  Servering

9  söndag 17.00 ”Från Advent till trettonhelg” 
  Familjen Svensson, Frida Tollesson,
  Ackord m fl m fl. Grötfest och en del annat

16  söndag 11.00  Gudstjänst ”Livets källa” 
  Leif Jöngren

16  söndag  11.00  Gudstjänst
 Anna-Karin Jonsson, Anette Cederqvist
 Sång av Agnes Rask

19 onsdag 19.00  Samling i Ekumeniska Böneveckan 
  Församlingshemmet i Otterstad 

K Ö
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K Ö

K Ö

Julbord
1-4 Adventshelgen
 Lördag – Söndag

Ring och boka

V ä l k o m m e n !
Tel 0510-101 75
0734-23 30 34

Gästgifweri Traneberg vid Läckö Golfbana

www.lackostrand.se

Boende - Konferens - Restaurang

Tel0510-10047



23 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg m fl.

26 ondag  19.00  SMU:s Årsmöte 

29 lördag  15.00 Församlingens Årsmöte 
  Förhandlingar och servering.

29 lördag 14.00 Församlingens Årsmöte 
  Sedvanliga förhandlingar.
  Servering
 
30 söndag 11.00  Gudstjänst Årshögtid
 Anders Blomberg, Valter Skaghammar
 Sång av kören Andante. Kyrkkaffe
 
30 söndag 11.00  Årshögtid 
  Leif Jöngren m fl.

K Ö
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V ä l k o m m e n  t i l l 

c a f é  v i d  V ä n e r n s  s t r a n d

Alla dagar maj – september
Spiken, Kållandsö, Lidköping

0510 -  107 70

K Ö

K Ö



Februari

4 fredag 19.00-24.00  Let Go. Ungdomskväll  
  

6 söndag 11.00 Gudstjänst ”Uppenbarelsens ljus”
 
 
6 söndag 11.00  Gudstjänst 
  Monica Göransson, Anette Cederqvist.
  Sång av Ingrid och Ingmar Carlsson

13 söndag 11.00  Gudstjänst ”Gud verkar nu” 
  Leif Jöngren

13 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
 Anders Blomberg & Valter Svensson

14

K Ö

K Ö

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 bentliga stenar. 
För frågor eller beställning 
kontakta Anders Blomberg, 
0510-17411, 0739-700 005
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Missionskyrkans arbete i världen
Svenska Missionskyrkans internationella arbete har fyra 
inriktningar. De speglar den helhetssyn som präglar 
Svenska Missionskyrkans internationella arbete. 

Fred och försoning förkroppsligas i Jesus Kristus. Arbetet för fred och 
försoning i Centralafrika är ett arbetsområde som Missionskyrkan prioriterar. 

Samhällsbyggande har genom historien framför allt handlat om utbild-
ning, sjuk- och hälsovård. En grundläggande skolverksamhet har skapat 
förutsättning för arbete och yrkesverksamhet. 
Hälsa är en annan viktig faktor för att människor ska kunna bygga ett 
fungerande samhälle. 

Evangelisation handlar idag dels om pionjärmission, det vill säga 
stöd till verksamhet i områden med svag kristen närvaro, och dels 
om församlingsgrundande. 

Församlingsutveckling är en följd av evangelisationen. Huvud-
uppgiften är idag främst att stödja utbildning och teologisk forskning 
för att den samarbetande kyrkan ska kunna bygga upp en egen 
pastors- och evangelistkår som leder kyrkans arbete.

Hur kan vi stödja detta arbete?
Under tiden från 1:a advent till Trettondag jul pågår i hela landet en 
särskild insamling för det globala arbetet i Svenska Missionskyrkan. 
I många församlingar finns traditionen   
att på Annandag Jul samlas till gudstjänst
med offerinsamling för missionsarbetet 
Så blir det även detta år i både 
Stenhammarkyrkan och 
Kållandsö Missionskyrka. 
(I  programdelen hittar du mer information.)

Ordet är Ditt
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Några frågor till Hannah och Ingemar Ivarsson

Eftersom vi har människor i vår närhet 
med erfarenhet från missionsarbete i de 
båda Kongo-länderna, Demokratiska 
Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)   
och Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville),
nämligen Hannah och Ingemar Ivarsson, 
har vi ställt några frågor till dem.

Vad är bakgrunden till Missionskyrkans arbete i Kongo?
På 1870-talet gick det en stor missionsvåg över Sverige som en frukt av 
väckelserörelser. Man började titta på länder som kunde vara aktuella för 
mission. De båda Kongo-länderna hade vid den här tidpunkten väldigt lite 
mission. Därför startade man mission 1881 i nuvarande Kongo-Kinshasa 
och 1909 i nuvarande Kongo-Brazzaville.En viktig del i missionsarbetet var 
att sprida evangeliet om Jesus. Men missionärerna arbetade också med 
sjukvård, utbildning och socialt arbete. Detta är än idag en viktig del för våra 
systerkyrkor som nu driver detta arbete vidare.

Ingemar vid Kongoflodens delta.
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Kan ni säga något om situationen i de två Kongo-länderna? 
Kongo-Brazzaville: 
I Brazzaville finns inte längre så många yttre spår av inbördeskriget (som 
slutade 1999). Många flervåningshus är under uppbyggnad och vägarna re-
pareras, byggnader har målats.
I år har Republiken Kongo firat 50-årsjubileum som självständig stat.
De bakomliggande konflikterna till inbördeskrigen är nu officiellt begravna. 
Parallellt med all byggaktivitet ökar tyvärr klyftorna mellan olika samhälls-
grupper och många saknar både el och vatten. I Brazzaville finns i dag fem 
missionsarbetare från Sverige samt fyra praktikanter från Equmenia.
Kongo-Kinshasa:
Det är Kongo-Kinshasa som vi har hört talas om på nyheterna det sista. 
Östra delen av landet har drabbats hårt av oroligheter och massvåldtäkter. 
Missionskyrkas arbete bedrivs i nedre Kongo-Kinshasa (området från Kins-
hasa och västerut mot Atlanten) det ligger inte alls i närheten av orolighe-
terna. Men naturligtvis påverkas hela landet av de konflikter som finns i östra 
Kongo. 
I Luozi finns idag en enda missionsarbetare.

Var var ni och vad arbetade ni främst med?
Hannah: Jag var SMU-volontär i Braz-
zaville och arbetade med barn och 
ungdomar på olika sätt i kyrkans arbete 
som bestod av söndagsskola körverk-
samhet, tonårsverksamhet, barnhems-
arbete, samt gatubarnsprojekt.
Ingemar: Jag har arbetat i båda Kongo-
länderna. De två första perioderna i 
dåvarande Zaire, nuvarande Kongo-
Kinshasa. Arbetade med vattenprojekt, 
sjukhusrenovering, katastrofhjälp och 
bilverkstad samt med diverse tekniska 
arbeten. Tredje perioden i Brazzaville 
arbetade jag med att starta upp en 
lärlingsutbildning för bilmekaniker, 
snickare och svetsare, samt en del 
hjälparbete efter krigen i Kongo-
Brazzaville.

Betongbildning av smörjgropen.
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Hur stor är den kyrka som Missionskyrkan samarbetar med i dag?
Systerkyrkan i Kongo-Brazzaville Eglise Evangélique du Congo (EEC) 
finns över hela Kongo-Brazzaville och är landets största kyrka med ca 120 
församlingar och 200 000 medlemmar. I Plateau-församlingen i Brazzaville 
kommer drygt 1 000 personer på gudstjänst varje söndag.
Systerkyrkan i Kongo-Kinshasa Communité Evangélique du Congo (CEC) 
och har ett 90-tal församlingar med ca 70 000 medlemmar.

Har ni kontakt med era vänner i Kongo fortfarande?
Ja,. Ingemar har bl.a. kontakt med sin f.d. kollega, Daniel Misilou, som 
arbetar i verkstaden på Mansimou i  Brazzaville. I våras hade vi besök av 
några vänner till från Luozi, Kongo-Kinshasa, vilket var fantastiskt roligt. Vi 
har även i övrigt kontakt med vänner och bekanta från båda länderna.

Vad ser ni för svårigheter för kyrkans arbete i Kongo-länderna?
Ekonomin är ett problem främst för systerkyrkan i Kongo Kinshasa. 
Fattigdomen har generellt sett varit mer utbredd där än i grannlandet. 
Även infrastruktur och kommunikationer är betydligt sämre där än i Kongo-
Brazzaville. 
Kyrkan i Kongo Brazzaville är en rikstäckande kyrka vilket innebär en större 
geografisk spridning med större avstånd och kommunikations- svårigheter. 
Krigen och de etniska konflikterna har varit påfrestande för kyrkan. 
HIV/AIDS är ett stort problem i båda länderna och även kyrkorna har 
drabbats av detta. Kyrkorna driver aktivt olika projekt för att motverka 
spridningen och öka kunskaperna om HIV/AIDS.

En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se
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Vilka glädjeämnen finns som motvikt till svårigheterna i dagens 
missionsarbete?
Båda kyrkorna växer och det finns en framtidstro. Kyrkorna betyder mycket 
för folket i båda länderna och har under lång tid stått för rättvisa och 
omtanke. Många kongoleser i båda länderna har, på ett eller annat sätt, 
haft kontakt med kyrkan.

Hur viktigt är det ekonomiska stödet från oss i Sverige för kyrkan i 
Kongo-länderna?
Det ekonomiska stödet från Sverige är av mycket stor betydelse och är  
fortfarande en betydande del av dessa kyrkors ekonomi. 
Framför allt går stödet till Kongo-Kinshasa. Kyrkan där klarar inte sin verk-
samhet idag utan bidrag från Sverige. 
Vårt engagemang för Kongo-länderna och de övriga länder som Missions-
kyrkan har samarbete med betyder väldigt mycket för många människor. 
Att veta att någon annan bryr sig om har stor betydelse.

Något annat ni vill ge som en hälsning inför offerinsamlingen på
Annandag Jul?
Ett internationellt engagemang är av stor betydelse. Det finns människor i 
vår närhet som har behov av vår hjälp. Men det är viktigt att inte glömma bort 
Afrika och andra länder längre bort som också har behov av vårt stöd och 
vår hjälp. I de båda Kongo-länderna bedriver Missionskyrkan ett långsiktigt 
arbete som vi alla kan få vara med och stödja. Demokratiska processer, 
utbildning av pastorer och HIV/AIDS-projekt är långsiktiga arbeten som 
kräver en närvaro och ett engagemang under en längre tid för att ge frukt. 
Det är många människor som är beroende av vårt engagemang för att 
deras framtid ska bli bättre. Glöm inte bort Kongo-länderna!

Vi tackar Hannah & Ingemar för dessa tankar.

                                                     Sammanställt av Valter Skaghammar



20

Här följer några tips på lämpliga julklappsböcker. Den nu 80-årige 
Martin Lönnebo är en mycket produktiv herre. Hans senaste bok heter 
”Hjärtats nycklar” och i den  rar han sin 80-årsdag i sällskap med 
alla dem han umgåtts med. I Storkågeträsk bjuder han på ett storstilat 
bondkalas med västerbottniska delikatesser. Det är ett virtuellt kalas, 
då slipper man nämligen all disk. Men här bjuds inte bara på mat och 
dryck. Här bjuds också på tolv nycklar till framtiden och ett gott liv! 
Från den första omedelbara nyckeln, LEENDET till den sista, den 
lockande gryningen, UNIO MYSTICA bjuder Martin in oss läsare till 
en värld där varken tid eller rum sätter någon gräns. ”Hjärtats nycklar” 
sammanfattar ett omfattande författarskap och Martin vill med sin bok 
visa oss en väg för fortsatt färd. Det är alltid en känsla av  tacksamhet 
och förnöjsamhet  som in nner sig när man  får slå följe med Martin 
Lönnebo. 

I detta sammanhang vill jag också nämna Martin Lönnebos och 
Tomas Sjödins brevväxling, som  nns att läsa i boken ”Väder, vind 
& livets allvar”. Här möter oss alla de allmänmänskliga frågorna 
utifrån deras livserfarenheter. Boken är djup personlig och ändå 
mycket allmängiltig. Den  nns också som ljudbok, perfekt att ha 
med i bilen under långa resor!

I tretton år har Tomas Sjödin skrivit krönikor i Göteborgsposten. 
85 krönikor är samlade i boken ”Jag lutar åt Gud”. Så här skriver 
Tomas om sin bok: ”Precis som tillvaron lutar, så lutar också de 
här texterna en aning. De sjunker inåt mot tillvarons centrum, som 
i min världsbild är Gud. Det har hela tiden varit viktigt för mig att 
understryka att det är i lutningens nedre ände Gud är att  nna”.

”Att älska livet mer än dess mening” är titeln på Owe Wikströms 
senaste bok. Det är en personligt hållen bok där författaren ger oss 
många praktiska förslag hur man kan gestalta ett andligt/kristet liv. 
Som vanligt i Owe Wikströms böcker så lyser hans ödmjuka inställning 
till livet och tron igenom.  Han bjuder in oss till ett  lågmält samtal. 

Boktipset
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Boken spänner över sju veckor med en text per dag där varje veckodag 
är kopplad till ett ord eller en symbol. Varje vecka har dessutom ett tema. 

Författaren rekommenderar oss att läsa boken lite nu och då och ta 
sig tid att fundera och re ektera.
För den av er som händelsevis inte läst hans tidigare böcker kommer 
här några av titlarna:

Långsamhetens lov – eller vådan av att åka moped genom Louvren
Ikonen i  ckan – om inre och yttre resor.
Sonjas godhet – med känsla i en självupptagen tid.
Till längtans försvar – eller vemodet i  nsk tango.

/Bertil Evertsson

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

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

  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
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SMU I STENHAMMARKYRKAN:

Tisdagar  TISDAGSKLUBBEN   kl. 15.30-17.00 för åk. 2-3
Onsdagar TONÅR   kl. 18.30-21.00 för åk. 7 och uppåt.
Torsdagar  SCOUT   kl.18.30-20.00 för åk. 4 och uppåt.

LET GO
En ungdomskväll för åk. 7 och uppåt. Kvällen består av ”Talkshow”, film, 
innebandy, pingis, prat, något band som spelar, ”Your Corner” (dvs. du 
äger scenen för 5 min.) m.m. Under kvällen finns också ”Hot Chili Café” 
öppet så du kan fika under kvällen. 
Vi har öppet fredag 17 sept. 8 okt. 12 nov & 3 dec.

MUGG-PRAT
Vi träffas och fikar, pratar, tjötar, funderar, diskuterar m.m och ber tillsam-
mans. Tiderna är kl. 18-20.00 (?) söndagar 5 sep. 3 okt.14 nov. & 5 dec. 
Varje kväll kommer att handla om ett speciellt ämne. 

Sportlovsläger i Kläppen
Även i år åker vi till Kläppen på skidresa tillsammans med Sunnersbergs 
församling.
Datum för lägret är lö. 12/2-on.16/2
Är du intresserad och vill veta mer så kan du kontakta Anette Cederqvist.

   Anette Cederqvist

Återkoppling
Vi på hälsningredaktionen får ganska ofta reaktioner och intressanta 
tankar från er läsare om det som skrivs i tidningen. Dessa tankar är alltid 
intressanta att höra och vi vill ge er läsare möjlighet att också ta del av dem. 
Vi gör det nu möjligt för er att regelbundet kommentera tidningens innehåll 
på denna plats i tidningen. Skriv till info@stenhammarkyrkan.se under 
ämnet - Återkoppling Hälsning.
Vi välkomnar dina synpunkter, re ektioner och tankar.



Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan
Pastor Anders Blomberg 106 22 blomberg@stenhammarkyrkan.se
Ordf. Valter Skaghammar 179 70 valter.skaghammar@spray.se
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.

Kållandsö Missionskyrka
Pastor Leif Jöngren 100 45 leif.jongren@skutan.eu
Ordf. Thorvald Berglund 103 65 thorvald.berglund@gmail.com
Kassör Jörgen Lundell 100 12 olge@spray.se
Bankgiro: 322-0068
Församlingsnummer 4747
Kållandsö SMU
Ordf. Birgitta Berglund 100 36
Scout Gunilla Ivarsson 107 47
Kassör Jörgen Lundell 100 12
Bankgiro: 322-0571

Adressuppgifter
Kållandsö Missionsförsamling
Missionskyrkan 531 99  Lidköping  
Expedition  103 83
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Skaragatan 44
Lidköping

0510 - 48 40 35

Mäklarhuset 
förmedlar din bostad

Susanne, Gustav, Daniel, Ann-Charlotte 

Välkommen! 
Esplanaden 24, 531 31 Lidköping 

www.maklarhuset.se 
Telefon: 0510 - 615 30

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping


