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Att behövas
”Pappa varför finns vi?” Jag minns att vår yngste son för många år sedan, 
jag tror han var i 5-årsåldern, ställde den frågan till mig. Som pastor borde 
man ju ha ett bra svar på en så viktig fråga, men jag hann aldrig ge något 
svar förrän 5-åringen själv kom med svaret: ”Det klart - vem skulle annars 
vattna blommorna”.  
Vi behövs på många sätt du och jag.
Vi behövs för att vårda den skapelse Gud har gett oss och vi behövs för 
att berika och hjälpa varandra som medmänniskor.
”Ingen lever för sig själv” skriver Paulus i ett av sina brev i Bibeln.
I varje fall har Gud aldrig menat att vi skall leva för oss själva.
Livet är relationer i hem och samhälle i kyrka och församling.
Att vara beroende av andra är inget fult utan det är som det skall vara.  
Ibland kanske vi tror att det finaste är att alltid klara sig på egen hand och 
leva för sig själv. Men så är det inte. Gud har byggt in gemenskap och 
samhörighet i sin skapelse och den gemenskapen bygger på det 
ömsesidiga beroende. 
Det hör till det grundläggande i livet att se och erkänna: 
Jag behöver Gud och tron på honom och Gud behöver mig för att hans vilja 
skall kunna ske i världen, och likaså att jag behöver mina medmänniskor för 
att mitt liv skall bli helt och jag behövs för att berika andra människors liv. 
Att leva i detta ömsesidiga beroende, både i förhållande till Gud och med-
människor, gör vårt liv meningsfullt. Nu har vi lämnat ännu en sommar 
bakom oss och det innebär att vi går in i en ny arbetsperiod i Stenhammar-
kyrkan. Genom denna tidning inbjuder vi till gudstjänster och andra  sam-
lingar för alla åldrar. Vi vill vara till för dig och det gäller inte minst när du 
möter svårigheter och livet känns tungt. Känn dig 
välkommen i kyrkans gemenskap och glöm inte att du 
är värdefull och att du behövs som medmänniska.

Valter Skaghammar

Församlingsboken

Vigsel
Hannah Olsson och Ingemar Ivarsson vigdes i Vinslövs kyrka, lördagen 
den 6 augusti 2005. Vigselförrättare var pastor Valter Skaghammar. 

Barnvälsignelse
Vid gudstjänsten den 28 augusti bars Christoffer Larsson fram till välsignel-
se. Christoffer är född den 18 maj och är son till Lisbeth och Olle Larsson.

Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan
Pastor Valter Skaghammar 179 70 valter.skaghammar@spray.se
Ordf. Janeric Jahnstedt 152 32 janeric.jahnstedt@alfa.telenordia.se
Kassör Erling Svensson 160 51 erling.svensson@home.se
Postgiro: 91 76 53 - 8 
Bankgiro: 226 - 08 91
Församlingsnummer 4746

Kontaktpersoner SMU
Ungdomsledare Joakim Berg 199 69,  0730 - 48 36 31 
  joakim.berg@stenhammarkyrkan.se
Ordf. Olle Larsson 200 12
Kassör Johny Paulsson 191 54 
Postgiro SMU: 1 22 07 - 7 
Bankgiro SMU: 892 - 16 29 

Adressuppgifter 
Stenhammarkyrkans missionsförsamling
Brynåsavägen 7, 531 56   LIDKÖPING
Expedition 174 11 Fax: 174 12
SMU 174 12 Ungdomsvåning, kök 171 75
info@stenhammarkyrkan.se www.stenhammarkyrkan.se

Kom ihåg att ange församlingsnummer 4746 vid insättning på missions- och 
nybyggarkontona.

Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping som är en försam-
ling inom Svenska Missionskyrkan.
Ansvarig utgivare: Janeric Jahnstedt
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Veckan som gick .... hos Karin Utbo
Måndag:  
Vaknar till väckarklockan för fösta gången på länge. På kontoret träffar jag en chef 
från ett stort livsmedelsföretag för att planera ett utvecklingsuppdrag. Lunchar med 
Lena Rask ute i solskenet. Väl hemma verkar grabbarna nöjda med skolstarten. 
Medan Björn kör en sädkärra till stan åker jag till trampolinklubben. Kul men jobbigt!

Tisdag:
Pratar länge med en chef från en kommun i Sörmland. Det här uppdraget är nog 
det svåraste jag någonsin haft. Mycket konfliktfyllt på alla sätt med grupperingar 
som inte på något sätt har kunnat närma sig varandra. Vi pratar länge om hur man 
kan tänkas gå vidare. Hämtar sedan Ivar i skolan för ett läkarbesök. På eftermid-
dagen träffar jag en grupp sjuksköterskor i en Västgötakommun. De skall bilda en 
ny gemensam organisation med de distriktssköterskorna. De olika grupperna har 
gjort försök att pratat ihop sig men blivit osams varje gång. Det blir en skön kväll i 
sensommarkvällen.

Onsdag:
På plats hos sjuksköterskorna pratar jag om förändringsarbete och hur man kan 
reagera och agera i sådana situationer. Med många bra diskussioner har gruppen 
till slut enats om en organisation som alla kan ställa sig bakom. Tar en sväng förbi 
Martina Rask och sedan hem igen. Grabbarna är hungriga och jag börjar fixa mat, 
men när Ivars Cellofröken ringer glömmer jag tiden och maten bränner vid. Barnen 
är vana så kommentaren blir bara att det smakar lite annorlunda… Kvällen avslutas 
med en MC-tur. 

Torsdag:
Återvänder på morgonen till sjuksköterskorna, stämningen är fortfarande kon-
struktiv. Vi arbetar vidare med mer detaljerade frågor som flera blir mer personligt 
berörda av. Diskussionerna blir livliga och vi arbetar med en tydlig struktur för att 
klarar av att håll fokus. Vi är alla jättetrötta när vi skiljs åt men det har åstadkommits 
en plan för framtiden som utgår från gemensamma överenskommelser. På kvällen 
kommer Björns syster och förbi. Det blir en tidig kväll då den första arbetsveckan 
börjar tar ut sin rätt.

Fredag:
Grabbarna åker med till skolan strax före 8 och jag vidare till kontoret där jag har ett 
coachingsamtal med en chef från ett större vårdföretag. Efter detta ringer jag min 
kollega i Stockholm som jag driver en gemensam verksamhet tillsammans med. 
Vi har mycket att prata om; logga, hemsida och kundmöten. Sedan till tandläkaren 
- det är inte så kul. Lunchar med min kollega. Är hemmavid fyratiden och då är jag 
trött. Maten blir bra i dag och vi sitter resten av kvällen framför TV:n för att hämta 
energi inför helgens bestyr.     Karin Utbo

Stenhammarsbor om ...
Bästa sommarminnet 2005
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Tore Alström, 70+ 
”Svenska Hurtigrutten” – en endagskryss-
ning med M/S Saga Lejon i ”den vackraste 
av världar” nämligen S:t Annas skärgård.
Särskilt minnesvärt var besöket på den lilla 
ön Gärsholmen, där Capella Ecumenica 
ligger. Detta är Hilding Bielhammars livs-
verk, ett skapande av en ekumenisk kyrka 
mitt i skärgården och en avbild av S:t Annas 
gamla kyrka.

Gabriella Lönnroth, 8 år
Jag har fångat mört i mormor och morfars 
sommarstuga, och klappat änder och deras 
ungar. I Turkiet red jag på en kamel också…

Joakim Berg, 22 år
När pappa och jag bilade i Schweiz. 
Det var härligt att bara vara han och 
jag. Tonårslägret på Bogergsgården 
var annars en riktig höjdare!

Iris Wiknander,50+
Resan till Budapest med min son 
Conny. Vi var borta i fem dagar, 
men det viktigaste var att i tre dagar 
få titta på Formula 1 tävlingar. Det 
var häftigt, liksom värmen (37 gra-
der). Staden såg vi endast genom 
taxifönstret!



Tonårsläger
25-31 juli var det ett till läger på Bobergsgården utanför Falkenberg. Dit 
kom det ungefär 120 ungdomar och ledare för att ha kul och umgås med 
varandra och Gud. Under dagarna var det olika aktiviteter, hemgrupperna 
där deltagarna får tid med sina ledare och pratar om vad som har hänt på 
lägret hittills och om alla mår bra, i tvärgupperna var det blandat mellan de 
olika orterna och denna grupp var som ett lag som fick tävla mot de andra 
grupperna i olika lekar. Undervisningen på lägret var uppdelat i så kallade 
”seminarier” där seminariehållarna ger en kort presentation om vad de   
 kommer prata om och efter det är  
 det upp till var och en att fundera på  
 vad som verkade mest intressant 
 och när man har kommit fram till 
 vad man vill lyssna på så är det   
 bara att gå dit. De personer som jag  
 har pratat med har alla sagt att det  
 har varit ett jättekul läger och att 
 ser fram mot nästa år då vi förhopp-
 ningsvis får med oss fler ifrån 
 Lidköpingstrakten.  Joakim Berg

Stenhammar – Kongo Tur och Retur
I början av 90-talet gjorde Ingemar Ivarsson det som vi andra inte vå-
gar. Han hyrde ut huset, åkte till dåvarande Zaire för att hjälpa till med bl 
a brunnsborrning, utan att kunna språket men med ett tekniskt kunnande 
som skulle visa sig komma väl till pass. Efter diverse strapatser hamnade 
Ingemar mitt i inbördeskriget – utan biljett hem…

Mission i andra länder är en del av Svenska Missionskyrkans arbete. SMK 
har för närvarande anknytning till Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville), 
Demokratiska Republiken Kongo (fd Zaire), Ecuador, Indien och Japan. 
Stenhammarkyrkan har ägnat tid och kraft åt projekt i båda Kongo-länder-
na, där församlingen har haft en ”egen” missionär.  

Längtan ut till Afrika har Ingemar burit länge. Mission i allmänhet och 
Afrika i synnerhet var intressant redan som tonåring. När han sedan fick 
chansen var det bara att ta den, även om det var svårt att fatta beslutet, 
att säga upp sig från ett fast jobb, att inte kunna språket och att lämna 
allt.  Det skulle komma att krävas mycket tålamod och uppfinningsrikedom 
för att klara vardagen i ett land där både kultur och ekonomisk standard 
var totalt annorlunda. Det gällde att inte bli frustrerad när det kan behövas 
52 stämplar och 5 timmars väntan för att få ut ett paket på flygplatsen… 
Ingemar lyckades trots alla hinder på vägen borra brunnar åt befolkningen 
i Luozi (by på 5 000 invånare) i fd Zaire samt att fungera som alltiallo med 
att reparera bilar, bygga sjukhus mm. Mitt i detta arbete bröt inbördeskriget 
ut och eftersom Ingemar då var ensamstående fick han fly sist och var en 
av de första att återvända in i landet igen. Brunnsborrningen fick stå tillbaka 
för det akuta hjälparbetet.

Ingemar åkte hem 1992, men 1994 var det dags igen. Efter Missionärs-
arbetarlinjen på Teologiska Seminariet i Lidingö (SMF) avskildes Ingemar 
som missionär med destination till dåvarande Zaire. På uppdrag av SMKs 
systerkyrka i Zaire rustade Ingemar upp en bilverkstad med ekonomisk 
hjälp från Sverige. År 2001 åkte Ingemar för tredje gången ut, då till Braz-
zaville för att bygga upp en bilverkstad och ett snickeri som blivit förstörda 
under inbördeskriget. 

Scoutläger 
I början av sommaren 14-19 juni förflyttades ett större antal människor till 
Missveden som ligger utanför Hjo. Anledningen var att årets scoutläger 
skulle anordnas där. Scouter i alla åldrar kom för att vara med på lägret. 
Alla var glada och fulla av förväntningar. Inga sura miner syntes när alla 
jobbade på att få upp patrullens tält och kök. Det tog inte lång tid innan allt 
stod klart och lägret kunde sätta igång. Sedan fortsatte veckan med olika 
aktiviteter så som bibelundervisning, 
matlagning, bad, täljning, spårning, 
hinderbana och lägerbål med mycket bus 
och skratt. En av höjdpunkterna var när 
Günter och hans söta fru Gullan kom på 
besök från Tyskland för att uppträda med
sina djur. En annan trevlig sak kvälls-
andakterna som innehöll sång och 
bön. Andakterna var frivilliga och det 
märktes under lägret att mer och mer folk kom för att lugna ner sig och för 
att tända ljus innan det var tid för att borsta tänderna. Årets scoutläger blev 
en stor hit och jag hoppas att alla är lika förväntansfulla på nästa års läger.
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SMU:s SIDA 
Nu är det dags för en ny termin med SMU-grupperna. Det har varit en 
lång sommar och vi får hoppas att ledarna har hunnit vila sig för nu drar 
vi igång. Det har blivit lite ändringar i utbudet. Vi hoppas att ni hittar något 
som passar er.
Tonår 
Vi fortsätter som vanligt med olika utflykter och samlingar. En del av 
sakerna som vi brukar ha på en termin är filmnatt, spelkväll och en 
matlagningskväll. Men första gången som vi ses så ska vi träffas och prata 
om vad det är vi vill göra under terminen. Vi startar onsdagen den 7:e 
september kl 18.30, från åk 7 och uppåt.
TonårsÖppet
Tonårsöppet är en fritidsgård som är öppet för att du ska kunna komma och 
umgås med dina vänner, fika, spela pingis eller titta på en film. Från åk 6 
och uppåt. Vi öppnar fredagen den 16:e september 19:00.
Scout
På scoutsamlingarna, åk 4 - 6, jobbar vi på att lära oss leva nära naturen. 
Vi lär oss att hantera kniv, kompass och att göra riktiga knopar. Vi ses för-
sta gången tisdagen den 6:e september 18:30.
Barnkören
I barnkören sjungs det och spelas drama ganska mycket men det finns 
även utrymme för lek och fika. Det är lite nytt i barnkören denhär terminen 
den största ändringen är att vi ska flytta övningarna från söndagar till 
torsdagskvällar med start 8:e september kl 18.00. Om du är intresserad av 
att vara med så kan du höra av dig till Anna Smedman, tel: 0510-215 71
Söndagsskola
Nytt för i år är att vi ska starta en söndagsskola som kommer att vara under 
gudstjänsttid. Startdatumet är ännu inte satt men det kommer mer 
information om det senare under hösten. Och är det så att du har frågor om 
något som angår söndagsskolan och den senaste informationen så tveka 
inte att ringa till oss på expeditionen.

Nu hoppas jag att vi ses i någon av de grupper som vi erbjuder och att vi 
ska få en trevlig termin tillsammans.
      SMU genom Joakim Berg

SMU skickar varje år ut volontärer (frivilliga) för att arbeta med sociala akti-
viteter bland barn och ungdomar. Ingemar fungerade som guide för dessa 
och lotsade dem rätt. En av dem lotsade han hem till Stenhammar. Sedan 
6 augusti är det Herr och Fru Ivarsson som bor i villan som håller på att 
byggas till. 

Hannah kom till Brazzaville för att arbeta med barn och ungdomar i SMKs 
systerkyrkas regi. Hannah menar att uppdraget ger en ökad insikt i vad 
man egentligen klarar av och ger en ökad förståelse för andra människor. 
För Hannah var det ett naturligt steg att åka iväg och finnas till för någon 
annan. Hon är själv missionärsbarn med en vistelse i Liberia bakom sig. 

Stödet från Stenhammarkyrkan och SMK har för Ingemars del varit väl-
digt betydelsefullt. Förbön och omtanke har visat sig på olika sätt, bl a en 
insamling till verkstaden som Ingemar byggde upp. Gamla redskap från 
ladorna på Kålland kom till användning bland Zaires bönder. 

På frågan om de kan tänka sig att åka ut igen klingar svaret unisont:  
JAAA! Fast inte just nu – de har helt andra projekt på gång!
     Ulrika Jahnstedt och Anna Cederqvist



Lettlands sak är vår!
Mission innebär inte bara att dela med sig av sin tro, utan även att dela 
med sig av resurser, kunnande och praktisk hjälp. Stenhammarkyrkan har 
ett samarbete med en kyrka och ett barnhem i staden Jekabpils i Lettland. 
Under 2004 åkte några personer från Stenhammarkyrkan till Jekabpils och 
fi ck se barnhemmet och kyrkan mm. Intrycket från barnhemmet var att bar-
nen hade det materiellt sett som vår levnadsstandard på 1940-talet. 
Tillsammans med församlingen i Jekabpils fi rades gudstjänst. Kyrkobygg-
naden var gammal och sliten. Framtidstron fi nns dock och församlingen har 
köpt till en fastighet som ska göras om till pastorsbostad och ungdomsloka-
ler. Arbetet har dock avstannat i brist på pengar. Församlingsmedlemmarna 
är få och fl era var pensionärer som lever under mycket svåra förhållanden. 
Därför har nu Stenhammarkyrkan beslutat att hjälpa församlingen i 
Jekabpils ekonomiskt så att de kan färdigställa ombyggnaden.

Församlingens engagemang innefattar även hjälp till fattiga familjer och de-
ras barn. Med egna ögon fi ck vi se hur det kunde vara i en fattig familj med 
många barn. Där kom våra insamlade kläder, skor och sängkläder väl till
 pass. Tackar för detta fi na 
 gensvar vi fått i bygden!
 I oktober går en ny sändning
 till Jekabpils med kläder och 
 skor.          
    Bengt Hellqvist

 Lettlands folk fryser!  
Har du kläder och skor, för 
barn och vuxna, att skänka 
     – lämna in dem till
Stenhammarkyrkan så ser 
vi till att de kommer fram!
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ANSLAGSTAVLAN
Loppmarknad och auktion
Även i år inbjuder Stenhammarkyrkan till Loppmarknad och auktion i Tolsjö 
Bygdegård. Det är Lördagen den 17 oktober med start kl. 9.00.
Lidköping-Kållands musikkår kommer att spela utanför bygdegården 
omkring kl. 9.30. Vill du skänka saker kan du ringa kyrkans exp. 174 11.

Musikal
Söndagen den 18 september kl. 18.00, kan vi lyssna till musikalen ”Be-
friad.”  Det är en kör på ca 60 personer samt solister och musiker från de 
olika kyrkorna i Götene som framför denna musikal i Stenhammarkyrkan.

Trivselträffar 
Tre tisdagar under hösten är det Trivselträffar i Stenhammarkyrkan.
20 september: Sven-Inge Nilsson och Hans Larsson från Götene sjunger 
och spelar samt berättar om hjälpverksamhet i olika länder. 
18 oktober: Mats Lövberg från Örslösa och sånggruppen Ackord. 
15 november: pastor Lars Widell spelar och sjunger. 
Tiden är kl. 15.00. Gemenskapen kring kaffeborden är en viktig del i sam-
lingarna.

BOKRUTAN
I år är det 100 år sedan Dag Hammarskjöld föddes. Mellan åren 1953-1961 
hade han det som brukar betraktas som världens omöjligaste jobb – FN:s 
generalsekreterare. Hans beslutsamma agerande ingav förtroende hos de fl esta. 
Han omkom i en omdiskuterad fl ygolycka på väg till staden Ndola i Zambia den 17 
september 1961. Han erhöll postumt Nobels fredspris 1961.
Efter hans död utgavs en märklig bok, Vägmärken. En bok som kan betecknas 
som Dags andliga testamente. Så här säger han själv om sina dagboksanteck-
ningar: ”Det här här en sorts vitbok rörande mina förhandlingar med mig själv 
– och Gud”. Låt mig få ge dig ett diktcitat från boken:

Var stund öga mot öga med denna kärlek som ser allt
men överser i tålamod, som är rätten men ej dömer 
om vår blick speglar dess egen i ödmjukhet.

Mats Svegfors, landshövding i Västmanland,  har gett oss en mycket välskriven 
bok om Dag Hammarskjöld. Boken heter: ”Dag Hammarskjöld -  
Den förste moderne svensken.”    Bertil Evertsson

  Elinstallation
  Data- o Telenät
  Bredbandsnät, Kabel-TV,
Hovby Ängsbo, 531 92 LIDKÖPING Ljud, Hörslingor, Larm
 Tel: 0510-86 502 Säkerhet mm
 Fax: 0510-86 515 Industriservice 
 www.hisab.net Industriautomatisering Auktoriserad

antennservice

Skänkta kläder och leksaker levereras till 
barnhemmet i maj 2004.



10 7

Program för Stenhammarkyrkan sommaren 2005

September

17 Lördag 09.00 Loppmarknad och auktion i Tolsjö Bygdegård.
  Ca 9.30 Musikkåren spelar.
  Kontakta kyrkans expedition, 174 11, för mer information.

18 Söndag 18.00 Sång- och musikgudstjänst med musikalen ”Befriad”  
  Kör – solister – musiker från kyrkorna i Götene.

20 Tisdag  15.00 Trivselträff. 
  Sång, musik och reseminnen med Sven-Inge Nilsson
  och Hans Larsson Götene. 
  Servering

24 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet. 
  Församlingskören

25 Söndag 10.00 Gudstjänst. 
  Valter Skaghammar, Svante Cederqvist.
  Musikkåren och sång av ungdomar. Café Skorpan.
  Utgångskollekt till pastorsutbildningen på 
  Teologiska Högskolan.

 Vi inbjuder till bön i andaktsrummet, 
 som regel varje tisdag kl 9.00 - 9.30. (Se fredagens annons i NLT)
 Vi läser kommande söndags texter och ber tillsammans
  Du kan ringa in böneämnen på kyrkans telefon 174 11.

Musikläger i Stenhammarkyrkan

Varje sommar anordnar Svenska Missionskyrkan tre musikläger och i år 
fi ck Lidköping och Stenhammarkyrkan vara platsen för ett av dessa läger. 
Varje läger samlar ca 100 barn från SMU-orkestrar från hela landet.
 I somras samlades 105 ”blåsare” mellan 
 10 och16 år och ett 20-tal ledare i Sten-
 hammarkyrkan för att spela tillsammans.
 Alla fi ck provspela och blev sedan inde-
 lade, efter erfarenhet och kunskap, i tre 
 olika orkestrar. Dessutom bildade alla 
 ledare en instruktörsorkester. Lägerchef 
 var Rikard Burell från Stockholm och 
 huvuddirigent var Simon Paulsson. 
Instruktörerna kom från hela Sverige och alla är utbildade eller utbildar sig 
vid någon musikhögskola i landet. Med på lägret fanns även Daniel Berg 
som ansvarade för den andliga delen av tillsammans med övriga ledare.
Alla medverkande sov, åt och övade i Stenhammarskolan medans
konserterna ägde rum i Stenhammarkyrkan. Varje morgon var det frukost 
som följdes av morgonandakt. Förmiddagarna ägnades sedan åt olika 
musikövningar och på eftermiddagarna var det friluftsaktiviteter vid 
Skogshyddan. Två av orkestrarna medverkade vid kyrkans gudstjänst på 
lördagskvällen. Lägret avslutades på söndagen med en konsert där alla 
fyra orkestrarna spelade för en överfull kyrka.
     Samuel Alteryd gm Ulrika Jahnstedt
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Oktober

2 Söndag 11.00 Gudstjänst för alla åldrar. SMU-grupperna.
  Joakim Berg, Roling Stones.  
  Café Skorpan.

9 Söndag 11.00 Gudstjänst med bibelutdelning till konfirmanderna.
  Rickard Burén, Valter Skaghammar, 
  sång av församlingskören och Britt-Marie Larsed m.fl.   
  Café Skorpan.

16 Söndag 18.00 Möjligheternas mässa. 
  Ekumenisk gudstjänst med lovsång, förbön och nattvard.  
  Mikael Kjell, Valter Skaghammar m.fl.

18 Tisdag 15.00 Trivselträff.
  Mats Lövberg och sånggruppen Ackord. 
  Servering

23 Söndag 11.00 Gudstjänst. 
  Leif Jöngren, Pelle Boman, sång Valter Svensson. 
  Utgångskollekt till distriktet. 
  Café Skorpan.

28 – 30   Kyrkornas ekumeniska höstkonferens
  Missionskyrkan Lidköping. (Tider se annonsering i NLT)

30 Söndag 11.00 Gudstjänst.
  Valter Skaghammar, sång av Joakim Berg och ungdomar.
                 Medv. från Team evangelisation inför nyårsfestivalen.   
  Café Skorpan.

November

2 onsdag 19.00 Församlingsmöte. Servering

5 Alla H.dag 11.00 Gudstjänst med nattvard.
  Hemgångnas minne. Valter Skaghammar,
  Marian Edvinsson.  Musik av familjen Enestig.

6 Söndag 18.00 Sång- och musikgudstjänst.
  Församlingens kör och musiker. 
  Solist Linda Svensson m fl.
  Valter Skaghammar.
  
13 Söndag 18.00 Musikkårens höstkonsert i Stenhammarkyrkan.
  
15 Tisdag 15.00 Trivselträff.
  Lars Widell spelar och sjunger. Servering

19 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet.
  Sånggruppen Ackord.

20 Söndag 11.00 Gudstjänst.
  Bengt Wennman, Valter Skaghammar.
  Sång Anita Klasson. Kyrklunch och samtal. 

 18.00 Möjligheternas mässa i Sunnersbergs kyrka.
  Ekumenisk gudstjänst, lovsång, förbön och nattvard.
  Valter Skaghammar, Mikael Kjell m.fl.

27 Söndag 11.00 Adventsgudstjänst.
  Valter Skaghammar. Bengt Hellquist
  Församlingskören, Roling Stones. 
  Kyrkkaffe.

 
 Lidköping Öppet till 23.00
 Servicestation Alltid 1/2 priset på
 Kållandsgatan tvätt efter 20.00
 Tel: 0510-686 71 alla dagar
 Smörgåsar - Fast Food


