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Den viktiga grunden
Jag förvånas ibland över hur fort man bygger hus nu för tiden. I nybygg-
nadsområden kan det från en dag till en annan se annorlunda ut, då ett 
eller fl era nya hus växer upp på några timmar. Man kan undra är det verk-
ligen så enkelt att bygga hus. Nej, naturligtvis inte, både du och jag vet jag 
att det nya huset har föregåtts av det viktiga arbetet att ordna en stabil och 
bra grund att bygga på. 
Jesus använder bilden av husbygge när han talar om livet. Då betonar han 
hur viktig grunden är. 
Han talar om två alternativ, man kan bygga på sand eller berggrund. 
Den som hör mina ord och handlar efter dem, liknar en klok människa 
som bygger sitt hus på berggrunden, det huset står även när stormar-
na kommer och regnet öser ner.
Så säger Jesus i sin liknelse i Matt 7:24-27.
Min fråga till dig som läser detta är: Har du gått i Jesu ”grundskola” och 
lyssnat och handlat så att ditt liv vilar på en stabil grund i dag?  Ingen und-
går livets stormar och det är då det visar sig om det vi bygger vårt liv på är 
en grund som håller. Jag är tacksam för att jag fi ck Jesusorden med mig 
som färdkost i livet, genom mina föräldrar och genom söndagsskolan och 
andra samlingar i det missionshus där vi som familj ofta var med. 
Det Jesus säger är också utgångspunkten för vårt arbete i Stenhammarkyr-
kan och då inte minst vårt SMU-arbete, som presenteras i den här tidning-
en. Vi vill vara med och ge barn och ungdomar en grund
som håller att bygga sitt liv på. Vi vill hjälpa dem att fi nna
en tro som bär också i motgångar. Så vill vi vara en 
kyrka för alla åldrar och vi hoppas att du känner dig 
välkommen till gudstjänster och samlingar som vi 
inbjuder till i detta nummer av Hälsning.
Med vänlig hälsning

Valter Skaghammar

Församlingsboken

Dop
Johanna Bergman, född 27/2 –06 och
dotter till Anna och Fredrik Bergman,
döptes i Stenhammarkyrkan den 4/6 –06.

Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan
Pastor Valter Skaghammar 179 70 valter.skaghammar@spray.se
Ordf. Janeric Jahnstedt 152 32 janeric.jahnstedt@telia.com
Kassör Erling Svensson 160 51 erling.svensson@home.se

Postgiro: 91 76 53 - 8 
Bankgiro: 226 - 08 91
Församlingsnummer 4746

Kontaktpersoner SMU
Ungdomspastor Alexandra Edström    073 - 906 21 60    
   alexadress@yahoo.com
Ordf. Maria Rask  207 80
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 nybyggarkonton.

Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping som är en försam-
ling inom Svenska Missionskyrkan.
Ansvarig utgivare: Janeric Jahnstedt
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Ett av mina bästa SMU-minnen.........

14 3

SMU:s SIDA 

Vad är SMU?

Jo, SMU är Svenska Missionskyrkans barn- och ungdomsarbete.  I Sverige 
fi nns det 470 SMU-föreningar. SMU arbetar utifrån grunden att Jesus Kristus 
är Herre. SMU samarbetar med ungdomsförbund i andra kyrkor och inom 
scoutrörelsen. SMU har också samarbete med kyrkor och organisationer i 
andra länder. Vår målsättning är att berätta om Kristus och ge unga männis-
kor möjlighet att ta egen ställning i tro-och livsfrågor. Alla som vill kan vara 
med i SMU. 

Stenhammarkyrkan har en SMU-förening. Vi vill ge möjlighet till samtal och 
funderingar kring livet och kristen tro. Under hösten kommer vi som vanligt 
att erbjuda scouting med härligt friluftsliv och det blir även tonårsverksamhet 
med tokroligheter och myskvällar.  Tillsammans med kommunen och Svens-
ka kyrkan driver SMU en fritidsgårdsverksamhet som kallas ”Tonårsöppet” 
varannan fredag. Det startar också en gemensam konfi rmationsgrupp till-
sammans med Svenska kyrkan. Under fl era år har vi haft en härlig barnkör 
”Rolling Stones”. Nu fi nns det planer på att starta en fortsättning för dem 
som ”vuxit” ur barnkören. Så vill du sjunga, spela, delta i drama och annat 
kul så hör av dig till vår ungdomsledare Alexandra.  

När det gäller starttider för de olika SMU-grupperna hänvisar vi till annons 
i NLT fredagen den 8 september. Har du frågor om vår verksamhet så hör 
gärna av dig till Alexandra på SMU-expeditionen, 174 12 eller till mig, 
207 80.
  
Välkommen till SMU!
Maria Rask
(ordf.)                     

Läs mer om SMU-riks på www.SMU.se och vårt lokala SMU på
www.stenhammarkyrkan.se.

Frida Bergman, 13 år, 
Nying var väldigt roligt. Ett läger klädde vi ut 
oss till indianer och var vid ett typ indiantält. 
Det var jättekul. Sen har jag även varit på 
mycket roliga saker med barnkören Roling 
stones

Gunilla Okabe, Lärare, Narashino Japan
Vi hade juniormöte i Gösslunda missionshus. 
Ibland var vi ute och grillade korv eller åkte 
skridskor. Vi hade Luciafi rande och arbets-
kvällar och bibelstudium och ledarnas afton 
och sist men inte minst – LÄGER – på som-
rarna.

Joakim Flink, 42 år
När jag gick Ska-ut blå (scoutledarut-
bildning). Vi vandrade en vecka i Tive-
den, dels praktiserade vi det vi lärt oss, 
men vi diskuterade också vår tro i en 
annan miljö.
Vi kom att uppleva vad ord som vilsen, 
bönesvar och änglavakt kunde inne-
bära. 
När jag ser hur min tro utvecklats ge-
nom livet, var det nog i SMU-scout min 
visualisering av Gud via naturen star-
tade
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Pratstund med Alexandra Edström…
                                   ...vår nya ungdomspastor

Varför valde du detta yrke?
Jag var på en ”öppet hus dag” på Missionskolan i Örebro. Där gick jag bl a 
på ett seminarie med Greger Andersson. Det handlade om hur man jobbar 
med en kristen barn och ungdomsverksamhet i dagens samhälle. 
Det stämde väl överens med det jag innerst inne ville göra. Med ledning 
från Gud hamnade jag sedan på 
pastorsutbildningen med inriktning mot 
tonåringar.

Vad är dina tankar inför arbetet i 
Stenhammarskyrkan?
Det ska bli jättespännande att få jobba med 
det jag kan och jag vill lära mig ännu mer. 
Efter att ha läst i 3 år så blir det skönt att 
verkligen få börja jobba. Jag vill under det 
närmaste året lära känna församlingen 
och utforma framtiden med barn- och 
ungdomsverksamheten tillsammans med 
församlingen. 
Varannan fredagskväll under hösten och 
våren har vi ”Tonårsöppet” i Stenhammar-
kyrkan, som är ett samarbete med skolan 
och Svenska kyrkan (Kyrkans Gård). 
Hur ser du på dessa kvällar?
Det här är det bästa med den här tjänsten. 
En ”fritidsgård” tillsammans med skolan – 
det är drömmen att jobba med. Är det 
något som jag kan vara med och utveckla 
så gärna detta!
(Alexandra är helt lyrisk i rösten när hon 
pratar om detta).

Hälsning från scoutlägret Nyckelvattnet 06
Lördag morgon den 17/6 samlades Scouter och ledare vid Stenham-
markyrkan för att packa in patrullens och den personliga utrustningen för 
avfärd till scoutlägret vid Stigen i Dalsland. Väl framme vid lägerplatsen 
som ligger naturskönt vid sjön Nyckelvattnet började ett febrilt arbete med 
att resa tält, bygga spisar och bord. På den del av lägerområdet som vi 
bodde fanns det även patruller från Loo, Vänga och Nossebro. Söndagen 
fi rade vi gudstjänst, efteråt skulle vi lösa ett chiffer som innebar att vi skulle 
bygga broar mellan patruller. Vår patrull gick till en patrull från Trollhättan, 
vi badade, lagade mat och umgicks ihop. Andra roliga program under lägret 
kan nämnas brobygge med hjälp av slanor, hantverk och Jerikospel. Varje 
dag hade vi också studier, kvällarna avslutades med lägerbål och en frivillig 
andakt. Lägret slutade på onsdag eftermiddag då trötta men glada scouter 
återvände hem fulla av nya kontakter, erfarenheter och roliga minnen.

Hälsning från Alexandra Edström
Hej!
Nu är det snart dags. Semestern är slut, skolorna börjar och allt återgår till 
det normala igen. Men inte riktigt för mig och min man Markus. Jag börjar 
ett nytt spännande jobb som ungdomspastor i Stenhammarkyrkan och vi 
ska fl ytta till en bostadsrätt på Fröjdegårdsvägen.
Sommaren har bestått av arbete inom äldrevården i Mariestad för mig. 
Markus har sedan några år tillbaka jobbat på Spikma betong i Kinne-Ved-
um (för övrigt ett mycket bra företag!) Vi har även hunnit med en mc-se-
mester norrut i vårt avlånga land. Vi har sett Sveriges högsta vattenfall, 
Sveriges högst belägna kyrka, Döda fallet, Sveriges högsta klättertorn och 
Rödbergsfortet, en del av Bodens fästning. På vägen hem stannade vi till 
en vecka i Trehörningsjö för att fi ra min brors bröllop. 
Ursprungligen kommer jag från Götene. Läste till undersköterska på gym-
nasiet i Lidköping, så det är inte en alldeles ny stad vi fl yttar till. Efter gym-
nasiet gick jag en bibelskola för jag ville lära känna Gud bättre och lära mig 
mer om vad som stod i bibeln. 
Efter det året tog det ytterligare två år innan jag började läsa till fritidsle-
dare och pastor på Örebro Missionsskola. Och nu, efter tre års studier och 
pendlande från Mariestad är jag äntligen färdig!
Jag ser fram emot att träffa och lära känna er i Stenhammar. 
Hörs och syns!     
        Alexandra
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Bra (?) att veta om Alexandra: 

Favoritmat:  Mc Donald´s
Favoritfi ka:  En glass
Gillar:  Att ha ledigt. Det kan jag ju inte svara 
 här....  men det är rätt skönt att lata mig.
Ogillar:  Ärtsoppa!
Person jag beundrar:  Vilken ska jag ta...  Marita Wilhelmsson, 
 som jobbar som pastor.
Vill just nu:  Börja jobba och fl ytta.
Kvälls- eller morgon människa? Kvällsmänniska.
Elgitarr eller akustisk? Elgitarr.
Genomtänkt eller impulsiv? Blandat, men det får jag inte svara. Hm, 
 genomtänkt. Nu blir de besvikna när jag 
 är impulsiv. Nej, genomtänkt!
Hockey eller bandy? Hockey. Nej det är bandy som gäller va?
Kaffe eller te? Te.
Gympapass eller fi kastund? Gympapass.

BOKTIPSET!
”Sonjas godhet – medkänsla i en självupptagen tid” av Owe Wikström 
utgör en fristående fortsättning på författarens tidigare böcker: ”Långsam-
hetens lov eller vådan av att åka moped genom Louvren”, som tar upp vårt 
förhållande till tiden, ”Ikonen i fi ckan – om yttre och inre resor”, som disku-
terar platsens och resans betydelse i våra liv, och slutligen ”Sonjas god-
het”, som behandlar vårt förhållningssätt till våra handlingar.

Nutiden överöser oss med slagord: Du kan bli framgångsrik, du måste 
förverkliga dig själv, tänk positivt. I boken ”Sonjas godhet” frågar sig Owe 
Wikström vart medkänslan, omsorgen och samtalet om de goda handling-
arna tagit vägen. Har osjälviskhet blivit omodernt? Förstärks självcentre-
ringen av populärpsykologins tro-på-dig-själv-budskap?

Författaren utgår från en dramatisk personlig upplevelse och funderar över 
hur det är att vara föremål för andras omsorg. När han upplever tillvaron 
som allra bräckligast minns han Sonja – den goda kvinnan i Dostojevskijs 
roman ”Brott och Straff”.

Avlutningsvis ger författaren oss rådet att skapa ett eget husapotek av 
böcker och delar med sig av sina egna favoritmediciner. Utan tvekan bör 
hans tre ovan uppräknade böcker ingå i detta apotek.
        Bertil Evertsson

Tonårsläger på 
Bobergsgården 
Bobergsgården är vår distrikts-
lägergård. Den ligger strax 
söder om Falkenberg.

Anna Åberg och Julia Jonsson 
från tonår i Stenhammarkyrkan, 
två av ca 120 deltagare, sitter 
på Café Boberg och fi kar med-
an de lyssnar på roliga framträ-
danden.
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ANSLAGSTAVLAN
Loppmarkand – auktion
Vi inbjuder alla att fynda vid den loppmarknad och auktion i Tolsjö 
bygdegård som Stenhammarkyrkan ordnar lördagen den 16 sep-
tember med start kl 9.00. Vi tar tacksamt emot grejer till försäljning. 
Vi hämtar om du så önskar. Välkommen att höra av dig till Gunnar 
Rask, tel. 130 52 eller till Stenhammarkyrkans exp. tel. 174 11.  

Ekumenisk helg med Elisabeth Sandlund.
Sv. Kyrkan i Sunnersbergs församling, Stenhammarkyrkan samt 
pingstförsamlingen och missionsförsamlingen på Kållandsö inbjuder 
till en ekumenisk helg den 7 – 8 oktober. På lördagen är vi i Sten-
hammarkyrkan och på söndagen i Otterstads kyrka.  
Elisabeth Sandlund, Stockholm gästar oss denna helg. Hon kom-
mer bl.a. att berätta om sin väg till tro, som hon även skrivit om i 
sin bok ”Drabbad av det oväntade” som väckt stor uppmärksamhet. 
Elisabeth har tidigare varit ekonomijournalist på Svenska Dagbladet 
men är nu redaktionschef på Kyrkans Tidning. Hon är engagerad 
i Clara kyrka i Stockholm och ofta ute i landet och föreläser i olika 
sammanhang. I programmet i denna tidning fi nns information om 
övriga medverkande samt tider som gäller under helgen. 

Besök av rysk kör
Vi har glädjen att åter igen få en konsert med den ryska kören ”Ec-
clesiastes” i Stenhammarkyrkan. Torsdagen den 19 oktober kom-
mer de att framföra ett omväxlande program med rysk folkmusik 
spelad på typiska ryska instrument, klassisk rysk körmusik och 
välkända evangeliska sånger. 
Kören består av 10 personer från Ryssland, Ukraina, Vitryssland 
och Moldavien. 
Vid konserten i Stenhammarkyrkan medverkar även Bengt Göran 
Palmqvist från Götene och det blir insamling till ett gatubarnsprojekt 
i Ukraina, som kören stöder.
Missa inte denna konsert för det är något utöver det vanliga.

Dagbok vecka .. Bobergslägret.
Mån: Vi åkte buss till Boberg. Jag var den enda av
kompisarna som inte varit på lägret, så jag var extra
nervös. Men dagen var väldigt lyckad med volleyboll,
nya vänner och god mat. Vi avslutade dagen med 
lägerbål och en härlig andakt.

Tis: Blev väckta med ett fruktansvärt oväsen vilket 
senare visade sig vara grytlock. Äntligen hade vi fått
fi nt väder. Det blev mycket volleyboll i solskenet. På
förmiddagen fi ck vi gå en bibelvandring. Vi fi ck på 
väldigt roliga sätt ta oss igenom halva GT. På efter-
middagen gick till våra workshops. Jag valde musikgruppen (vilket ingen av mina 
kompisar var förvånade över). På kvällen hade vi ”Café Boberg” och alla satt ute 
och fi kade medans vi kollade på roliga framträdanden.

Ons: Regnet bara öste ner när vi vaknade. På förmiddagen hade vi Workshops 
igen och vi lärde in många fi na lovsånger. Jag sjöng och spelade gitarr. Efter en 
underbar lunch bestående av någon sorts tacosblandning tog vi den sista halvan 
av GT-vandringen medans regnet öste ner utanför fönstret.

Tors: Vi började dagen med det seminarie som vi valt dagen innan,  ”iGod”. Det 
handlade om ”Gud i mp3 format”. Jag vet, det låter konstigt, men det var faktiskt 
väldigt intressant. Efter det hade vi våra vanliga workshops och vi kom ännu längre 
på våra lovsånger. Vi avslutade dagen med bad och andakt nere vid stranden. 

Fre: På seminariet idag fi ck vi lära oss alla frälsarkransens pärlor under en prome-
nad. Efter det satte ihop ett band och började öva inför talangjakten  på lördag. Vi 
var ett helt band och jag sjöng. Sedan var det som en vanlig dag med workshops 
och vi avslutade dagen med Café Boberg.

Lör/Sön: På dagens seminarium pratade vi om homosexuallitet i samband med 
den krista tron. Sen övade vi till talangjakten. Vi skall spela ”Smels like teenage 
spirit” med Nirvana. Senare på dagen satt jag och gitarristen och pianisten och 
började på en annan låt, sedan smög vi in den i programmet mest för skojs skull. 
Vi hade även övat in en lovsång. Så jag var med och spelade gitarr på den och 
sjöng på två andra låtar. När  juryn beslutat sig ropade de upp namnet ”Anna och 
co”. Vi hade vunnit med låten som vi övat under samma dag! På kvällen hade vi 
kramring och var uppe hela natten. Nu är det söndag och allting är färdigpackat. 
Det har varit ett helt underbart läger. Det skulle inte skada om det varade en vecka 
längre. Jag vill bara passa på att tacka Jocke för allt han har gjort för oss i tonår. 
Du betyder jättemycket för oss och lägrena vi har varit på har blivit betydligt roli-
gare med dig!                /Anna Åberg



Program för Stenhammarkyrkan hösten 2006
September
10 Söndag 10.00 Gudstjänst med installation av Alexandra Edström 
  som ungdomspastor.  
  Distriktskonulent Ulla Brattö, Lars Johansson från 
  Örebro missionsskola, Valter Skaghammar, 
  Janeric Jahnstedt. Kören ledd av Stig-Roland Rask.
  Kyrkkaffe då Alexandra välkomnas till kyrkan.

16 Lördag  9.00 Loppmarknad och auktion i Tolsjö bygdegård.

17 Söndag   (Ingen gudstjänst denna söndag - Kyrkan är vallokal)

19 Tisdag 15.00 Trivselträff.   
  Sång – Musik – Lyrik med ”Lisas töser” från Gråbo.
  Servering.

23 Lördag  19.00 ”Kristen tro i Bibliskt land” 
  En kväll med Abdollah och Noha Awwad från Betlehem.  
  Servering.
  
24 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. 
  Valter Skaghammar. Sång Alexandra Edström. 
  Utgångskollekt till pastorsutbildningen på Teologiska 
  Högskolan, Stockholm.

26 Tisdag  19.00 Församlingsmöte.  Servering
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November
4 Alla Helgons Dag 11.00 Gudstjänst med nattvard. Hemgångnas minne.
  Valter Skaghammar, Bertil Evertsson. 
  Sång Gunnar Erstorp.

5 Söndag 18.00  Sång och musikgudstjänst. 
  Kören ledd av Stig-Roland Rask, solister och musiker. 
  Valter Skaghammar.

12 Söndag 11.00 Gudstjänst. Alexandra Edström, Olle Larsson, tonårs- 
  gruppen. Musik av Gunnel Svensson och unga blåsare. 
  Café Skorpan.

19 Söndag 11.00 Gudstjänst. Anders Blomberg, Alexandra Edström.
  Sång Anita Klasson. Café Skorpan.

 18.00 Musikkårens höstkonsert i Lidköpings Missionskyrka
  tillsammans med musikkåren från Taberg.

21 Tisdag 15.00 Trivselträff. Bo Sjöqvist från Trollhättan berättar om 
  resor till Vitryssland. Sånggruppen Ackord. Servering.

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

December
2 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet. 
  Valter Skaghammar och sånggrupp.

3 Söndag 11.00 Adventsgudstjänst. Valter Skaghammar,
  Paula Evertsson. Kören ledd av Stig-Roland Rask. 
  Blåsmusik. Kyrkkaffe.

 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

 
 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
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Oktober
1 Söndag 11.00 Gudstjänst.  
  Alexandra Edström, Maria Rask.  SMU-grupperna.  
  Café Skorpan.

 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Sunnersbergs kyrka 
  Richard Burén, Valter Skaghammar, Alexandra Edström. 
  Bibelutdelning till konfi rmanderna.

6 Fredag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet. 
  Sånggruppen Ackord
  

Oktober
15 Söndag 11.00 Gudstjänst. 
  Alexandra Edström, Simon Rask, Emanuel Bratt
  Sång av Elin Cederqvist m.fl . Café Skorpan.

17 Tisdag 15.00 Trivselträff.   ”Emigration – Vision – Mission.” 
  Varför lämnar man hembygden?  Rektor Leif Larsson. 
  Sånggruppen Ackord. Servering.
 
19 Torsdag  19.00 Konsert med Kören ”Ecclesiastes” från Ryssland
  Bengt-Göran Palmqvist. Insamling till gatubarnsprojekt.

21 Lördag 08.30 Arbetsdag vid kyrkan
 
22 Söndag 11.00 Gudstjänst. Per Lundin från Falköping, Bengt Hellquist.
  Sång Marianne Rask. Utgångskollekt till distriktet. 
  Café Skorpan.

29 Söndag 11.00 Gudstjänst.  Valter Skaghammar, Per-Olof Bergman.
  Sång Britt-Marie Larsed. Café Skorpan.

  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
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ALPHA-kurs -  Vad har kristen tro att tillföra nutidsmänniskan?
Om du är intresserad av detta då är Alphakurs något för dig.
Samlingarna innebär att vi delar en enkel måltid, lyssnar till föreläsning 
och får samtala i en mindre grupp om livet och tron. Till samtalet hör 
att i stor öppenhet och respekt för varandra få dela med sig av det man 
funderar på.
Vi planerar att starta i Stenhammarkyrkan tisdagen den 3 okt. klockan 
18.30 – 21.00 för att sedan träffas varannan tisdag, samma tid. 
Det blir fem samlingar på hösten och fem på våren.
Du som vill anmäla dig eller har frågor kan kontakta Valter Skaghammar 
på telefon 174 11. 
Du är välkommen till Alphakurs!

Ekumenisk helg med Elisabeth Sandlund, Stockholm  

  Stenhammarkyrkan
7 Lördag 16.00 Tema: ”Drabbad av det oväntade”
 17.00  Servering
 18.00  Tema: ”Påkristning pågår”
  Ekumenisk kör från Kållandsö sjunger.

  Otterstads kyrka
8 Söndag 11.00 Ekumenisk gudstjänst. Elisabeth Sandlund predikar
  Kören från Stenhammarkyrkan sjunger.
  Kyrkkaffe i Otterstads församlingshem.

 Under helgen medverkar även Mikael Kjell, Leif Jöngren  
  och Valter Skaghammar m.fl . 
 Arr: Stenhammarkyrkan, Sunnersbergs församling 


