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Hjälp mig leva riktigt!
Livet är ständiga möten med andra människor – det skall vara så - för vi 
behöver varandra. Ibland kanske vi inbillar oss att vi kan leva oberoende av 
andra. Nog klarar jag mig själv.
Jag tycker synd om dig som tänker så, för du går miste om så mycket.
Bibeln visar oss att Guds tanke med vårt liv, och med kyrkan, det är att vi 
hör samman med honom och med varandra. 
Bibelns ställer kärleken i centrum. 
Det gäller Guds kärlek till oss, som blir allra tydligast när vi under påsken 
stannar upp inför vad Jesus gjort för oss genom sin död och uppståndelse. 
Sök dig till en gudstjänst där nattvardens måltid delas och du får höra orden 
”Kristi kropp för dig utgiven”. Här blir Guds kärlek tydlig för oss och vi ser att 
vägen är öppen in i hans gemenskap. 
I Bibeln betonas också vår kärlek till varandra. Mycket har blivit fel i våra 
relationer, och det får vi erkänna, och be både Gud och varandra om förlå-
telse för. Jesus visar oss kärlekens väg. Han gav vid flera tillfällen uppma-
ningen:  Älska varandra – visa varandra kärlek. 
Det får vi följa – även när vi tycker att andra inte är kärleksfulla mot oss.
Paulus skriver: ”Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det 
onda med det goda.” Och någon har sagt så här om behovet av kärlek:
”Älska mig mest - när jag förtjänar det minst - då behöver jag det bäst”
Vi får be Gud om hjälp att leva riktigt och i goda relationer till varandra. 
En liten bön för barn, tycker jag  känns lika angelägen för oss vuxna.
   Käre Far i himlen, tack att jag finns till
   Hjälp mig leva riktigt göra det du vill
   Lär oss här på jorden, tycka om varann
   Låt oss få en framtid, skyddad av din hand.

Önskar dig Guds välsignelse!

Valter Skaghammar

Församlingsboken

Avliden
Tore Paulsson, Född 17/7 -28, avled 23/11 -06.
Begravningsgudstjänst hölls i Sunnerbergs kyrka den 8/12 -06.
”Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren” Rom 14:8
Flyttat
Joakim Berg har begärt flyttningsbetyg till Lidköpings missionsförsamling.
Tack för tiden i Stenhammarkyrkan

Dop

Kjell Strandroth, döptes i Stenhammarkyrkan den 6/12 -06.

Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan
Pastor Valter Skaghammar 179 70 valter.skaghammar@spray.se
Ordf. Janeric Jahnstedt 152 32 janeric.jahnstedt@telia.com
Kassör Johny Paulsson 191 54    johny@stenhammarkyrkan.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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Funderar du över 
klimatförändringen?

14 3

Anna Gunnarsson
”Ja! Med de senaste årens väder; stormar, över-
svämning, regniga höstar och varma somrar så 
undrar man vart klimatet är på väg. Det kommer 
säkert att påverka oss alla, men det som är mest 
oroande är hur det skall bli för de fattiga utveck-
lingsländerna, som dessutom är de länder som 
kommer att drabbas värst. Vi får ställa vårt hopp 
till att frågan nu är på agendan och att den tas på 
allvar. Vi får tro på en snabb teknikutveckling, som 
bromsar klimatpåverkan”

Markus Edström, 27 år, betongarbetare
- Det oroar mig inte alls. Det har gått upp och ner hela 
tiden så varför skulle det inte bli bättre igen?

Lillemor Dahlén, 65 år, pensionär
Jag är inte orolig för egen del eller området där vi bor. 
Däremot oroar det mig att glaciärerna smälter och att 
havsvattnet värms upp. Det varma vattnet skapar de 
kraftiga vindar som sedan får katastrofala följder på 
land i andra delar av världen.

Veckan som gått...vecka 2
Måndag: Veckan börjar med en mötesfri 
arbetsdag. Jag kan jobba undan en del.
Efter jobbet ilar jag till nästa arbetsplats. 
All ledig tid går åt till att renovera vårt nya 
hus. Det är en kamp mot klockan för det 
är mindre än två veckor kvar till flytten. 
Just nu målar jag element. Vi sliter oss 
loss vid elvatiden och somnar framför 
textteven.  
Tisdag: Är på jobbet klockan åtta. Vi 
planerar en fest för våra fritidsmedarbetare. 
Efter lunch planerar jag och Per Olausson 
lördagens konfirmandläsning. Tillbringar 
kvällen på golvet under ett element. Det känns i kroppen men det blir fint!
Onsdag: På förmiddagen är det politik som gäller. Jag är ny invald ledamot i 
barn & skolnämnden. Det känns ansvarsfullt men inte helt enkelt med tanke 
på de stora frågorna som behandlas i den nämnden. På eftermiddagen är det 
pedagogträff på Stiftskansliet i Skara. En hop mysiga människor som jobbar 
med barn och ungdomar i Kållands/Kinne kontrakt. Vi delar erfarenheter och 
pratar arbetsförhållanden. 
Torsdag: Det blir en lång dag på jobbet. Massor att fixa med inför kvällens fri-
tidsmedarbetarfest. Det blir en härlig fest med Gulaschsoppa, kladdkaka och 
musiktävling. Vad skulle vi göra utan dessa fantastiska medarbetare!
Fredag: Möte med ledningsgruppen först sedan samlas arbetslaget till den 
dagliga morgonbönen. Efter fikat har vi terminsplanering för Barnens Kate-
dral. Mor och far tapetserar fondväggar i huset. Det blev urläckert! Christer 
kör buss inatt och lägger sig tidigt. Jag packar böcker i papperskassar. Skjut-
sar ner Christer till Säfflebussen 01.30 men kryper tacksamt ner under täcket 
igen. 
Lördag: Idag är det konfirmationsläsning med julgransplundring. På vägen till 
jobbet tittar jag in till pappa som målar lister. Han är en ängel! Julgransplund-
ringen blir lyckad. Tur att våra assistenter är med och hjälper till. Per sköter 
fiskdammen med liv och lust. Stormen är på väg. Jag är orolig för vännen min 
som ska köra till Stockholm. 
Söndag: Vilken storm! Jag stannar hemma och packar glas. Christer kommer 
hem vid lunch. Vi äter sparrissoppa och han berättar om natten. Han lycka-
des parera fallande träd och flygande vägskyltar. Vi åker till huset och målar. 
Nästa helg flyttar vi till Toftavägen och det känns verkligen bra.
Anna Kempe Thyr
Församlingspedagog i Sunnersbergs församling.

Hilma Klasson, 15 år
När jag tänker på naturkatastrofernas följder är jag 
inte så säker på om jag vill skaffa barn i framtiden 
eftersom det kanske inte ens finns frisk luft att andas. 
Det finns ju många sätt att förhindra att luften för-
störs, själv tänker jag börja cykla mer!
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Tonårsöppet – en plats att va’ 
Varannan fredagskväll klockan 19 dräller det in 40-70 ungdomar i Stenham-
markyrkans SMU-våningen. Det är ”Tonårsöppet” för ungdomar i årskurs sex 
till nio. Tonårsöppet är ett samarbete mellan kommunen, skolan, Stenhammar-
kyrkans missionsförsamling och Sunnersbergs församling (Svenska kyrkan). 
De kommer för att träffa varandra. En del softar i soffan och tittar på tv eller 
film. Andra spelar innebandy, bordtennis eller sällskapsspel. Huvudsaken är att 
man har en plats att vara på.
Vissa fredagar är det turnering med priser från kiosken och i december kunde 
man göra sina egna julkort. Det handlas en del i kiosken som sköts ideellt av 
föräldrar från Stenhammarskolan. Där kan man köpa dricka, godis och varma 
mackor. Här lånar man också spel och bordtennisrack mot en pant. Panten 
kan bestå av en mobil, nycklar eller en sko som man får tillbaka när man läm-
nar in det man lånat. 

Klockan 21 är det ”kyrkstund” för dem som vill. Det brukar vara ett tiotal ung-
domar som söker sig en trappa upp till en lugn stund med sång, berättelser, 
bön och tända ljus. På Tonårsöppet behövs det vuxna. Alexandra Edström 
från Stenhammarkyrkan och Anna Kempe Thyr från Sunnersbergs församling 
ansvarar för verksamheten. Men utan hjälp av föräldrar från skolan och för-
samlingsmedlemmar skulle Tonårsöppet få stänga. 
Ett stort tack till er som hjälpt till och välkomna tillbaka.

Ibland kan de höra musik uppifrån kyrkan när det är någon dagverksam-
het som pågår. Det är bara trevligt. ”Fast Lill-Babs hördes allt när hon gick 
omkring på övervåningen med sina höga klackar” skrattar de. 
Det som skulle kunna vara känsligt är när det är begravning i kyrkan. Då 
vill ju inte personalen att barnen skall störa.
”Men vi vet i regel om det så vi hittar på någon aktivitet någon annanstans, 
eller så smyger vi omkring härnere.” säger Susanne.
Utemiljön är egentligen inte anpassad för verksamhet för småbarn. 
”– men vi går till förskolans gård, där finns det gungor och lekredskap, eller 
så går vi till parken, nu när barnen blivit lite större är det lättare att ta sig 
fram.” 
 Föräldrarna har också varit positiva till 
 att ha barnen i kyrkans lokaler. Det som 
 några har reagerat på är att ungdomar 
 har ”roat” sig med att sparka loss 
 spjälorna i staketet. Då kan det kännas 
 lite osäkert som förälder. 
 Men personalen har bra koll på barnen 
 när de är ute – också! 
 
     Pelle Boman

ANSLAGSTAVLAN

Öppet Hus kvällar -  För alla åldrar och grupper
Vi inbjuder till två Öppet Hus-kvällar i Stenhammarkyrkan under vå-
ren. Det är onsdagarna den 14 mars och 18 april kl. 17.30 – 21.00.
Då väljer man att vara med den tid som passar.

Vi tänker oss följande innehåll dessa kvällar:
 •  Kvällsmat
 •  Olika aktiviteter
 •  Möjlighet lära känna SMU-grupperna
 •  Gemenskap – samtal
 •  Andakt
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Hej - Hallå!
Nu drar vi igång med våra grupper i SMU!

Barnkören Roling Stones , måndagar kl. 16.45 – 17.45

Scouterna, måndagar kl. 18.30-20.00, start v5

Tonår , onsdagar kl. 18.30 – ca 21.00 (från åk 7 och uppåt)

VaSJeGo , fredagar kl. 17- ca 18 (från åk 6 och uppåt)

Tonårsöppet , varannan fredag med start den 2 februari 
  kl. 19.00-23.30 (från åk 6 och uppåt, 6:or till kl. 22.00)

Välkommen!

Dagligt liv i Stenhammarkyrkan.
Du kanske inte vet att det i Stenhammarkyrkan är fullt hålligång från tidig 
morgon till sen eftermiddag. Här finns 21 barn mellan ett till fem år som 
tillsammans med sina fyra fröknar har sin verksamhet förlagd till undervå-
ningen. Stenhammarkyrkan har ingen egen förskola, utan det är ”Bryggan”, 
en av Stenhammarenhetens förskoleavdelningar som hyrt in sig i kyrkans 
lokaler. Fröknarna som jobbar här heter Susanne Jarlhed, Anette Abra-
hamsson, Anette Johansson och Anna Grönskog. 
Det syns väldigt tydligt när man kommer in i korridoren på bottenvåningen 
att det är en förskoleavdelning. Alla namnade krokar, alla foton på barnen 
och deras aktiviteter och all information till föräldrarna talar sitt tydliga 
språk.Personalen stortrivs med att jobba i kyrkans lokaler. Det är stora 
rejäla utrymmen så att barnen kan dela upp sig i de olika rummen. De små 
barnen sover i ”lekhallen” som idrottshallen kallas. 
”Vi samutnyttjar lokalerna med kyrkans verksamhet, vilket innebär att vi får 
plocka undan en del material och leksaker på eftermiddagarna innan kyr-
kans barn- och ungdomsgrupper kommer.” säger en av Anettorna. ”Någon 
gång på sen eftermiddagstid har det hänt att verksamheterna har kolliderat. 
Men det har alltid löst sig.” 
”Det som krävs är en bra kommunikation, och att vi vet om varandra så 
löser vi det” lägger den andra Anette till. ”Vi ser spår av tonåringar och ung-
domssamlingar i form av godis och chips och sånt ibland när det har varit 
något i kyrkan.” 

Bild från
Tonårsöppet
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BOKRUTAN
Atle Burmans senaste diktsamling heter ”Buren av ljus” (Argument). 
I sin femte bok tar han med läsaren på en resa i stjärnornas ljus, på väg 
mot ett bortanförland. Passar väl bra i Fuglesangtider!

Det är en förhoppningsfull livsvandring där alla är välkomna att vandra 
bredvid en liten bit. Inte alltid lättvandrat, men det hjälper att vara buren 
av ljus. Vi har gått in i ett nytt år och våren närmar sig! Här kommer en av 
dikterna i boken.

EN VÅRVISA
Nu sjunger dagarna sin ljusa sång

och alla fåglar lär sig melodin,
och trädens blad dom lär sig vindens gång

för denna sommarn ska bli särskilt fin.
Och vattnet lär sej att bli varmt och skönt
och gräset lär sej att bli mjukt och grönt

och själv så lär jag mej till slut förstå
att sommarn handlar om att ge och få.
Nu drömmer nätterna sin ljusa dröm

och vinden lär sej blåsa varm och öm
och alla isar lär sej smälta bort

och natten lär sej att bli ljus och kort.
Och alla blommor lär sej att slå ut

och själv så lär jag mej förstå till slut
att det jag får av allting fint som sker

det är en gåva som Nån ger och ger…
                           
                                 Bertil Evertsson

RPG  Riksförbundet Pensionärs Gemenskap
I Stenhammarkyrkan finns en RPG-grupp som inbjuder till trivselträffar och 
andra samlingar för daglediga och pensionärer. Gemenskap och trevlig 
samvaro är viktiga inslag för den lokala RPG-gruppen.  

Bilderna är från en samling den 21 november 2006 då Bo Sjöqvist från 
Trollhättan visade bilder och berättade om sina ”hjälpresor” till Vitryssland. 
Bo och hans fru Signe arbetar med en organisation som heter Barmhärtig-
hetssystrarna. De hjälper människor på barnhem, fängelser och ger stöd 
till olika församlingar i Vitryssland. Ofta vid dessa trivselträffar medverkar 
gruppen Ackord med sång och musik.

Vad är RPG?
RPG är en partipolitisk obunden rörelse, som är öppen för alla, oavsett 
livsåskådning och politisk uppfattning. Förbundet vill värna och visa omsorg 
om hela människan utifrån kristna värderingar. 
RPG är en ekumenisk rörelse som samverkar med kyrkor och kristna rörel-
ser i vårt land. RPG vill vara en påtryckande faktor i de sammanhang där 
man som pensionärsorganisation når landets beslutande organ. Detta kan 
ske på riks-  landstings- eller kommunnivå RPG är dessutom ett remiss-
organ i äldrefrågor och samverkar med övriga pensionärsorganisationer i 
Sverige.
Vill Du veta mer om RPG och dess verksamhet lokalt kan du kontakta:
Samuel Rask 180 64 eller Stenhammarkyrkans exp 174 11.

Handplockade, vägsaltfria importbilar från hela Europa. 
Du specificerar – jag levererar!
Parkåsa Bil & Maskin AB
Svante Cederqvist
070-356 10 36
svante@parkasa.se



Program för Stenhammarkyrkan våren 2007
Januari
27 Lördag 15.00 Församlingens årsmöte 
  Andakt, förhandlingar, servering, offerinsamling

28 Söndag 11.00 Gudstjänst och årshögtid
  Bengt Wennman, Valter Skaghammar.
  Stenhammarkyrkans kör. Solosång Britt-Marie Larsed. 
  Kyrkkaffe.

Februari
3 Lördag  16.00 Andakt på Tolsjöhemmet. Sånggruppen Ackord.

4 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Dialogpredikan av Alexandra Edström och Valter
  Skaghammar.  Sång av gruppen VaSJeGo. Café Skorpan

11 Söndag 18.00 Sånggudstjänst med Saffran från Gillstad
  Bengt Hellquist.

15 Torsdag 18.00 Gemenskapskväll på RIA 
  Sånggruppen Ackord m.fl.

18 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard 
  Valter Skaghammar, Per-Olov Karlsson
  Sång Elizabeth Skaghammar

20 Tisdag 15.00 Trivselträff 
  Torvald Berglund visar naturbilder.
  Sånggruppen Ackord. Servering

25 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Alexandra Edström, Maria Rask. Sång av barnkören 
  Roling Stones, Elin Cederqvist m fl. Café Skorpan.
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 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

Maj
6 Söndag 15.00 Friluftsgudstjänst vid kyrkan. 
  Valter Skaghammar, Alexandra Edström. 
  Barnkören Roling Stones, VaSJeGo, Samspelet.   
  Servering.

12 Lördag 11.00 Konfirmationsgudstjänst i Stenhammarkyrkan
 13.00 Konfirmationsgudstjänst i Stenhammarkyrkan

13 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard i Kyrkans gård
  Valter Skaghammar, Richard Burén, Alexandra Edström
  Gemensam kör. Konfirmanderna.

20 Söndag 18.00 Musikgudstjänst i vårens tid
  Lidköping- Kållands musikkår. 
  Bengt Hellquist

26 Lördag 16.00  Andakt på Tolsjöhemmet

27 Söndag 10.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar, Bertil Evertsson,
  Sång Lena Kjell. Café Skorpan.
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Mars
4 Söndag 11.00 Gudstjänst. Valter Skaghammar, Olle Larsson
  Sånggruppen Ackord.  Café Skorpan.

11 Söndag 16.00 Musikcafé. Ingrid och Ingmar Carlsson, Valter Svensson  
  Cafévärd: Svante Cederqvist. Servering

18 Söndag 11.00  Gudstjänst med nattvard, Valter Skaghammar, 
  Karin Enestig. Sång Alexandra Edström.
  Utgångskollekt till SMK:s mission i Sverige.

14 Onsdag 17.30 Öppet Hus-kväll för alla åldrar.
  Kvällsmat - aktiviter - andakt.

20 Tisdag 15.00 Trivselträff. 
  Jörgen och Ulla Lindblad, Götene, spelar och sjunger.
   Servering

31 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet. 
  Barnkören Rolling Stones

April
1 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar, Simon Rask, Magnus Johansson.  
  Sång Alexandra Edström. Café Skorpan

2 Måndag 19.00 Ekumenisk passionsgudstjänst i Strö Kyrka
  Mikael Kjell, Alexandra Edström. Sång Gunnar Erstorp.

3 Tisdag 19.00 Ekumenisk passionsgudstjänst i Skalunda kyrka
  Valter Skaghammar, Cecilia Gunnarsson. Sång.

4 Onsdag 19.00 Ekumenisk passionsgudstjänst i Stenhammarkyrkan
  Mikael Kjell, Valter Skaghammar. Kören In Chorus. 
  Servering

6 Långfredag 11.00 Gudstjänst med nattvard
  Valter Skaghammar, Marian Edvinsson.
  Sång Britt-Marie Larsed.

8 Påskdagen 11.00 Påskgudstjänst. Alexandra Edström, Paula Evertsson.
  Sång Gunnar Erstorp

12 Torsdag 19.00 Församlingsmöte Servering.

15 Söndag 11.00 Gudstjänst. 
  Anders Blomberg, Anna Smedman.
  Sång Torbjörn, Frida och Karin Bergman. Café Skorpan

17 Tisdag 15.00 Trivselträff. Dagens gäst. Servering.

18 Onsdag 17.30 Öppet Hus-kväll för alla åldrar.
  Kvällsmat - aktiviter - andakt.

22 Söndag 18.00 Sång- och musikgudstjänst
  Stenhammarkyrkans kör, solister och musiker. 
  Valter Skaghammar.

28 Lördag   8.30 Arbetsdag vid kyrkan. Vårstädning både inne och ute.

29 Söndag 11.00 Gudstjänst. Emanuel Bratt, Valter Skaghammar. 
  Medverkan av ungdomar från Södra Vätterbygdens 
  Folkhögskola i Jönköping. 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

Ekumenisk helg med Sunnersbergs församling 
24 Lördag 16.00 Samling i Kyrkans gård, Lockörn.
  Tema: Andlig vägledning i vår tid.
  Gästande föreläsare.
  Valter Skaghammar, Mikael Kjell.
  Servering. Tillfälle till frågor och samtal.

25 Söndag 11.00  Ekumenisk gudstjänst i Stenhammarkyrkan
  Dialogpredikan Mikael Kjell och Valter Skaghammar.
  Sång av ”Våga sjunga kören” med Anette Johansson. 
  Kyrkkaffe.


