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En kyrka där varje människa är unik och möts med respekt och omsorg 

Vi ser fram emot… 

- att kunna fira 
utomhusgudstjänst vid 
hembygdsgården i 
Sunnersberg den 21/6 
kl.15.00 

- en församlingsresa som 
verksamhetsrådet 
planerar för oss till 
hösten! 

Glöm inte… 

…att det då och då dyker 
upp en predikan på vår 
hemsida!  

… kören Andante har 
publicerat två nya sånger 
på hemsidan: 
opensongs.se 

…vår församlings 
ekonomi. Du som har 
möjlighet, ge gärna en 
gåva! 

Bankgiro: 226-6625 

Kontonummer: 
Sparbanken Lidköping, 
8314-7, 03 521 754-6 

Swish: 123 108 50 91 

Glöm inte heller att följa 
oss på Facebook!

När det inte är som 
vanligt 

Styrelsen har beslutat att 
ställa in alla gudstjänster 

och sammankomster i maj 
månad. Däremot följer vi  
folkhälsomyndigheternas 

rekommendationer så 
därför kan detta komma att 

ändras. 

Men allt är inte inställt. Ur 
denna situationen uppstod ”Promenadbön”. Viljan att ses, dela 

gemenskap och be tillsammans finns bland oss. På tisdagar klockan 
19.00 träffas de som vill utanför Stenhammarkyrkan. Sedan går vi 

en liten promenad och ber någonstans utomhus. Samlingen tar 
ungefär en timma. På grund av att vi vill undvika att träffas 
inomhus har vi valt att ställa i om det regnar. Du är varmt 

välkommen!

Om du är på Kållandsö kan du ta del av Svenska kyrkans 
pilgrimsvandring som utgår från Otterstad kyrka på tisdagar 

klockan 16.00. För mer information, se https://
www.svenskakyrkan.se/sunnersberg

Bön på ön den 14/5 klockan 19.00 är inte heller inställt men platsen 
är flyttad från Lilla kapellet till Otterstad kyrka för att man ska 

kunna sitta mer utspritt.

Vi återkommer med ny information när vi återupptar 
verksamheten igen. Se hemsida, Facebook och annons i NLT.

___________________

Behöver du hjälp med något praktiskt? 
Hör gärna av dig om du behöver hjälp att handla eller något annat 

praktiskt. Linnéa kommer gärna till undsättning! 
070 177 31 77.

___________________

Kållandsö- Stenhammar Missionsförsamling, Brynåsavägen 7, 531 56 
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