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Nyhetsbrev mars 2020

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

Missa inte…
15/3 11.00 Gudstjänst i
Stenhammarkyrkan med
Sophia Sahrin Granevik
och Lidköping-Kållands
musikkår!
19/3 19.00 Bön på Ön
på Udden
29/3 11.00 Vi välkomnar
Per Olausson tillbaka till
predikstolen i
Stenhammarkyrkan kl
11.00!

Vill du åka?
Vill du åka som
vår församlings
ombud på
kyrkokonferensen i
Malmö den 21-23
maj? Kontakta
Linnéa!

Nästa
styrelsemöte…
Församlingens styrelse
möts den 25/3. Finns det
något du önskar att de
diskuterar? Kontakta
Thorvald Berglund.

Nu kommer våren!
Vi har en härlig tid framför oss. Varje dag får vi några minuter extra ljus
på kvällarna, man hör fågelkvitter och solen värmer i ansiktet. En liten
present att ta emot med tacksamhet.
I vår kyrka rullar verksamheten på som vanligt. Nu i mars väntar två
intressanta predikantbesök av Sophia Sahrin Granevik, präst i svenska
kyrkan kommer till Stenhammarkyrkan den 15/3. Då kommer även
Lidköping-Kållands musikkår att medverka!
Per Olausson besöker oss den 29/3.
Kören Andante är i färd med att spela in och filma ytterligare ett par
låtar till hemsidan opensongs.se. Har du inte varit inne på hemsidan så
har du några njutningsfulla minuter framför dig! Senare i vår kommer
det finnas tillfälle att höra Andante på deras vårkonsert. Mer info
kommer!
I Lettlandslokalen är det fullt upp med
sortering och packning av kläder och
andra saker som ska till familjerna i
Lettland. Just nu tas hygienartiklar
alldeles särskilt varmt emot. Öppet för
inlämning på styrmansgatan 12 mellan
17-20 på måndagar!
Verksamhetsrådet letar idéer till en
eventuellt kommande församlingsdag.
Har du någon idé? Kontakta Linnéa!
Glöm nu inte att njuta av solen de
dagar den är framme. Och kanske
kan du en grå vårdag vara någon
annan människas solglimt på något
sätt?
Glöm inte att följa oss på facebook!
Passa på att swisha en gåva till
församlingens arbete! Swish: 123 108 50
91
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