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

Om 
restriktionerna 
lättar  kommer vi 
att hålla 
gudstjänster snart. 

Så här har vi i alla fall 
planerat: 

Söndag 13 juni kl. 10.00 
Gudstjänst i 
Stenhammarkyrkan  
Anders Blomberg, sång 
Camilla Gustavsson

Söndag 20 juni kl. 10.00 
Gudstjänst i 
Stenhammarkyrkan 
Helena Klar Fast, sång 
Gunnar Erstorp

Söndag 4 juli kl.10.00 
Gemensam 
friluftsgudstjänst på 
Udden Niclas Wiktorell, 
medtag stol och egen 
fikakorg, vid regn inställt. 
För fullständigt program, se 
vår hemsida eller tidningen 
Hälsning. 

Tidningen Hälsning …. 

…kommer ut i slutet juni. 
Där kommer mer 
information samt även 
planerat program för resten 
av perioden.

Pastor Helena Klahr Fast har tackat ja till tjänsten 
som församlingsföreståndare i vår församling. Eftersom 
rekryteringen pga pandemin inte kunnat göras 
stadgeenligt kommer hon att erhålla en 6 månaders 
provanställning som börjar i augusti. Men vi får tillfälle 
att lyssna till och träffa Helena redan den 20:e juni då hon 
medverkar i Stenhammarkyrkans gudstjänst. (Förutsatt att 
restriktionerna lättar)

Anders Blomberg kommer under samma period arbeta 
75% i syfte att tillsammans med Helena starta upp 
verksamheten igen samt att snabbt hjälpa Helena att 
introduceras i sin nya tjänst.

Bönevandringarna har startat igen. Samling 
Stenhammarkyrkan tisdagar kl 19.00. Vandringarna pågår 
fram till sista tisdagen i juni.

Församlingsmöte kommer att hållas så snart som 
möjligt. Förhoppningsvis i slutet av september.
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Grupper som har 
ansvar i juni: 

vecka 22: grupp: 5 

vecka 23: grupp: 6 

vecka 24: grupp: 1 

vecka 25: grupp: 2 

vecka 25: grupp: 3 

Ge en gåva till 
din församling… 

Det finns många sätt att 
ge ekonomiska bidrag till 
vår församling, här är 
några alternativ: 

Bankgiro: 226-6625 

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

Swish: 123 108 50 91 

Kållandsö-Stenhammar
Missionsförsamling

Restriktioner lättar förhoppningsvis i juni! 

Beslut om detta kommer att tas av myndigheterna inom 
de närmaste veckorna, men mycket pekar på att det blir 
lättnader. För vår del gäller i så fall följande: 

Inomhus: 
• Maximalt 50 personer får besöka en gudstjänst samtidigt om 

den hålls inomhus. Detta innebär att vaktmästarna kommer 
räkna antalet personer som går in i kyrkan. Om antalet 
besökare når 50 personer kan fler tyvärr inte släppas in.

• För att undvika trängsel bör  ingen uppehålla sig i kapprum 
och kyrktorg utan så snart som möjligt sätta sig på anvisad 
plats i kyrksalen.

• Det samma gäller vi gudstjänstens slut, då vi får lämna lokalen 
i omgångar. Mingel och efterprat får sedan ske utomhus. 
Toaletter får självklart besökas.

• Tills vidare kommer vi heller inte servera något kyrkkaffe.

Utomhus: 
• Vid utomhusgudstjänster, vilket främst gäller sommarens 

samlingar på Kållandsö samt den ekumeniska 
midsommargudstjänsten, får maximalt 100 personer delta.

OBS: Eftersom inget ännu är helt säkert, följ 
annonsering i NLT  och info på vår hemsida: 
www.stenhammarkyrkan.se 

Vi hoppas och ber att vi ska kunna träffas snart igen! 

Ansvarsgrupperna ansvarar för att 
restriktionerna följs. 

• Alla dörrar ska stå öppna så att ingen behöver röra vid 
dörrhandtag.

• Besökande ska informeras om att sätta sig på markerade 
platser.

• Antalet besökande ska räknas av en vaktmästare som hälsar 
välkommen vi dörren.

• Skyllt med information om restriktionerna ska ställas utanför 
huvudingången.

• Handsprit ska finnas tillgänglig på kyrktorget och vid ingång 
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