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

Lite smått och 
gott. 

Annonsering i NLT. 
Priserna för annonser i 
NLT har ökat kraftigt och 
styrelsen finner inte det 
försvarbart att längre 
annonsera som förut. 
Istället kommer vi från och 
med september enbart 
använda oss av 
predikoturer. Undantag kan 
förekomma vi speciella 
arrangemang.

Arbetsdag i våra kyrkor 
lördag den 13 november 
mellan kl 10.00 - 12.00.
OBS. Detta gäller både 
Stenhammarkyrkan och 
Missionskyrkan på 
Kållandsö. Man väljer 
givetvis själv vilken plats 
som passar bäst.

Coronarestriktioner som 
gäller är för tillfället:
Angivna platser gäller 
inomhus. Detta innebär att 
sällskap ska kunna hålla 
avstånd om minst 1 meter i 
sidled, framåt och bakåt 
från andra sällskap. Varje 
sällskap får uppgå till max 
8 personer. Den som 
ämnar sjunga måste hålla 
minst 2 meters avstånd till 
nästa annan person som 
inte ingår i eget sällskap.

Härmed kallas till
Årsmöte/Församlingsmöte.

Torsdag den 18 november kl 19.00 i
Stenhammarkyrkan.

Äntligen kan vi träffas igen. Restriktionerna verkar inte 
skärpas ytterligare och vi räknar med att kunna hålla 
ett väl behövligt församlingsmöte om ett par månader.

Den absolut viktigaste frågan som ska behandlas 
är pastor Helena Klar Fasts anställning. Efter som 
pandemin hindrade oss från att följa en stadgeenlig 
anställningsordning valde styrelsen att ge Helena en 
provanställning på 6 månader från och med augusti.
I november har de flesta haft möjlighet att både träffa 
och lyssna till Helena Klar Fast och därmed kan vi 
enligt gängse ordning fatta beslut om eventuell 
tillsvidareanställning.

På grund av pandemin kunde vi inte heller hålla 
ordinarie årsmöte som vanligt i januari. Därför 
måste vi också hålla ett formellt årsmöte för 2021 när 
vi träffas. Detta för att vi enligt alla reglelverk ska 
kunna göra revision och ge ansvarsfrihet för styrelse 
etc. Eftersom vi har ordinarie årsmöte för 2022 redan i 
januari önskar vi kunna gör formellt omval på samtliga 
förtroendevalda för den korta återstående tiden av 
innevarande år. Styrelsen vädjar därför till den som 
funderar på att avsäga sig ett förtroendeuppdrag att i 
så fall vänta med det till årsmötet januari.

En dagordning bifogas detta brev.
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Bön & 
Bibelsamtal 
Onsdagar 

16 - 18 Kyrkan öppen för 
enskild andakt. 

18 - 18.30 Bönesamling i 
kyrkan. 

Tredje onsdagen i varje 
månad 18 -19 
Bibelsamtal/Bibelstudie 

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

Nu samlas vi förhoppningsvis igen! 

Nu har vi äntligen åter fått öppna kyrkan för gudstjänster, men vi 
fortsätter att hålla avstånd och iaktta försiktighet. Vi kan samlas, 
lyssna till predikan, prata, sjunga och be tillsammans. Det är en 
underbar känsla. Det fyller mitt hjärta med glädje och 
upprymdhet. Det diakonala omsorgsarbetet är viktigt och 
fortsätter med samtal och (än så länge några få) hembesök. 
Scoutarbetet kommer igång igen. På onsdagarna är numera 
kyrkan öppen för enskild andakt mellan 16 – 18. Samtidigt är det 
möjligt att samtala med pastorn. Det går också att boka ett 
samtal med pastorn (ring eller skicka email). Också på onsdagar 
mellan 18 – 18:30 så är det bönesamling i kyrksalen. Tanken är 
en lågmäld samling där du kan sjunka ner i bänken och bara 
slappna av. Samlingen innehåller kort textläsning, tystnad, 
ljuständning och den som önskar kan delta i växelvis läsande av 
psaltarpsalmer som en slags meditativ bön. Den tredje onsdagen 
varje månad är det istället bibelsamtal/bibelstudie klockan 18 – 
19 i fikarummet.  

I min ungdom hölls en evangelisationskampanj med rubriken 
”Nytt liv”. Sedan kom en ungdomstidning som också kallades 
”Nytt liv”, om mitt minne inte spelar mig spratt. Nytt liv är något 
vi också kan kalla den fantastiska skörden av digitala 
gudstjänster och andakter som det senaste 
året sänts av oerhört många kyrkor, både 
på Youtube, Facebook, webben. Digitalt 
har kyrkan i Sverige nått ut på ett helt 
oväntat sätt, samtidigt som man pausade 
de offentliga samlingarna. 

”Han ger mig ny kraft och leder mig på 
rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i 
den mörkaste dal fruktar jag något 
ont, ty du är med mig…” Psaltaren 23 

Helena Klar Fast 

Ansvarsgrupperna ansvarar för att 
restriktionerna följs. 

Varannan bänkrad bör vara tom
I händelse av många besökare måste bakre salen vara öppen
Alla dörrar ska vara öppna
Sällskap om max 8 personer kan sitta tillsammans.
Handsprit ska finnas på kyrktorget.
Mingel före och efter gudstjänst sker utomhus.
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