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

Den fortsatt inställda situationen 

De flesta av oss trodde nog att Covid19 skulle varit över vid det här 
laget. Det har ju visat sig att sådant inte är fallet…

Styrelsen har därför återigen beslutat att hålla fortsatt inställda 
gudstjänster hela september ut, om inte folkhälsomyndigheten 

kommer med nya rekommendationer innan dess. 
Detta för att skydda och ta ansvar för våra församlingsmedlemmars 
hälsa och välbefinnande. Vi anser att det är en risk att ses i nuläget, 

även om vi bara skulle vara femtio i kyrksalen. 

Styrelsen har också beslutat att flytta fram den planerade 
församlingsdagen i oktober till nästa höst. 

Församlingsmöte är också svårt att kalla till i dessa tider. Det 
kommer därför också att skjutas på framtiden. 

Anders och Linnéa har skrivit nya arbetsavtal som gäller fram till 
och med den 31/1 2021. Men rekryteringsarbetet efter en ny pastor 
och församlingsföreståndare pågår förstås fortfarande. Annonsen 

angående tjänsten kommer att återkomma i september.

Har du någon kontakt eller ett namn som skulle vara intressant för 
rekryteringsgruppen att undersöka? Tveka inte att maila 

linnea@stenhammarkyrkan.se 

Du vet väl att… 

…Anders Blomberg 
predikar enligt 
programmet i Hälsning 
och lägger upp ljudfilen 
på vår hemsida vid dessa 
aktuella söndagar. 

Om du behöver hjälp 
med något så finns våra 
anställda till för dig! Tveka 
inte att ringa! 070 177 31 
77  

Boktips! 

Sofia Camnerin, 
biträdande kyrkoledare i 
Equmeniakyrkan, släppte 
en ny bok i år. ”När larmet 
tystnar hörs tonen” är en 
fin och tänkvärd bok om 
Guds närvaro i sorg, 
ovisshet och tider av oro. 
En bok att hitta tröst i!  

Jonas Gardells bok om 
sin mamma ”Till minne av 
en villkorslös kärlek”, är en 
varm, komisk och 
träffsäker roman om en 
mamma som gjorde sitt 
bästa att vara människa 
och som levde med en 
stark och övertygande 
gudstro. Om du vill läsa 
en släkthistoria som bland  
får det att bränna bakom 
ögonlocken så är det här 
boken för dig. 
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Grupper som har 
ansvar i aug/sep: 

Viktigt att vi inte 
glömmer våra 
ansvarsområden 
inomhus, men framförallt 
utomhus just nu!  

vecka 35: grupp: 2 

vecka 36: grupp: 3 

vecka 37: grupp: 4 

vecka 38: grupp: 5 

vecka 39: grupp: 6 

vecka 40: grupp: 1 

Info från 
Equmenia 
Kållandsö … 

Scouts hösttermin startar 
den 8/9! Samtliga åldrar 
startar 17.45-19.00. 
Under hösten kommer de 
att vara utomhus så 
mycket det går. 
Välkommen att vara med! 

Lettlandslokalen… 

Lettlandslokalen öppnar 
igen för inlämning den 
7/9 mellan 17-20 

Du hittar den på 
Styrmansgatan 12

Kållandsö-Stenhammar
Missionsförsamling

Ekonomin 

Några tips på hur du kan bidra till vår församlings ekonomi i 
dessa tider!

- Swisha valfri gåva till: 123 108 50 91
- Sätt in en summa på bankgiro nummer: 226-6625, eller 

kontonummer Sparbanken Lidköping, 8314-7, 03 521 754-6
- Sälj en grej på blocket och skänk pengarna till församlingen

- Kom förbi kyrkan, säg hej till Linnéa och lämna 
kontanter i en bössa

- Ring Linnéa och be henne komma hem till dig med ett 
inbetalningskort

Det finns många sätt att ge på. Det viktiga är att vi gör det på 
något av de möjliga sätt som finns för att vår församling ska 
kunna fortsätta att verka även när pandemin är över. Tack!

Digital kyrkokonferens 

I år har equmeniakyrkan beslutat att ha en digital 
kyrkokonferens på grund av den rådande situationen. Den 

kommer att pågå mellan den 18-27/9. Det här innebär att vi är 
betydligt fler som kommer att ha möjlighet att delta! Under ett 
par tillfällen kommer det vara möjligt att komma till kyrkan och 

se delar av konferensen på storbild. Mer info kommer!

Promenadbön  
 

Promenadbön har startat igen efter sommaruppehåll. Klockan 
19.00 på tisdagar samlas vi utanför Stenhammarkyrkan. 

Vi träffas regelbundet varje vecka.
Om du inte vill/kan promenera men vill delta i gemenskapen så 
är du välkommen ändå, då kan de som inte vill gå sitta utanför 
kyrkan och samtala en stund så ansluter de som promenerar 

efter en ungefärlig timma. 
Hoppas vi ses!

Ekumeniska kvällsandakter i Otterstad 
kyrka  

Under våren och sommaren har det varit ekumeniska 
kvällsandakter varannan torsdag klockan 19.00 i Otterstad 

kyrka på Kållandsö. Detta är datumen för de samlingarna i höst: 
10/9, 8/10, 5/11, 10/12.  

Den 5/11 kommer Anders Blomberg och Linnéa Smedman att 
medverka. Här finns det gott om plats att sprida ut sig!

Varmt välkommen!
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