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Nonnens väg 11
531 53 Lidköping

Vi har bytt telefonnummer till:

0510 - 858 60

Kontakta oss gärna på 
våra direktnummer!

Skaragatan 44
Lidköping

0510 - 48 40 35

Välkommen till 
RIA SECOND HAND

Solhagsvägen 43, Lidköping
Öppet: To, Fr 10.00 - 16.00
 Lö 10.00 - 13.00
Alla varor mottges tacksamt. 
Ring 0510 - 25 590, 62 360.

Mäklarhuset
förmedlar din bostad

Ann-Charlotte, Susanne, Carin och Daniel

Välkommen!
Esplanaden 24, 531 50 Lidköping

www.maklarhuset.se
Telefon: 0510 - 615 30
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Alla människor lever av någon slags tro! 
Vi tror att det kommer en dag i morgon, en nästa vecka osv. och utifrån 
denna tro gör vi våra val. Vi tror saker om politik och ekonomi och tar viktiga 
beslut.
Vi tror att de vi älskar, älskar tillbaka. Vi tar deras ord och handlingar som 
tecken på detta och är tillfreds i våra relationer. 
Men vi kan även agera i s.k. vantro. En bristande tro på en medmänniskas 
kärlek krossar snabbt en relation. En felaktig tro på hela omvärldens kärlek, 
krossar hela tillvaron. En bristande tro på förlåtelse och nåd, permanentar 
skuld och bitterhet.  Vantron får oss att ta farliga och ödesdigra beslut.

Att se den egna prestationen som ett betalningsmedel för livet och fräls-
ningen, är lika förnedrande som att betala för kärlek.
En kyrka som medvetet eller underförstått menar att tron förutsätter en 
särskild livsstil, särskilda värderingar, eller en speciell etik begår ett fatalt 
misstag. 
En kyrkas uppdrag är att hjälpa människan att befrias från all vantro som 
destruktivt kan styra hennes känslor och val.
En kyrkas uppdrag är att på goda grunder ”leverera” förutsättning för god 
tro.  En kristen tro, förkunnad utan vantro är utan undantag en berättelse 
om befrielse.  Om nåd och försoning som är evig. Om löftet att vår livsbe-
rättelse får ett lyckligt slut. Om en frälsning som vi omöjligt kan göra oss 
förtjänta av

Jag ser mycket fram emot att börja min tjänst i Stenhammarkyrkan. Ni har 
en mångårig tradition med detta goda tänkande. Duktiga ledare före mig 
har varit med och lagt en gedigen grund, och jag hoppas att jag kan förvalta 
detta väl.

Anders Blomberg

Du som undrar hur man blir medlem i Stenhammarkyrkans 
missionsförsamling och vad det innebär, är välkommen att höra av dig till 
pastor Anders Blomberg på expeditionens telefon 0510-174 11.

Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan
Pastor Anders Blomberg 106 22 blomberg@stenhammarkyrkan.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    
   alexandra@stenhammarkyrkan.se
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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Vad drömmer du om?

14 3

Kjell Lundblad, präst i Sv. Kyrkan
Eftersom vi nyss har fl yttat hit, så drömmer 
jag om några fi na år tillsammans med min 
fru här i Lidköping.

Hej på er. 

Hoppas er sommar har varit lika bra som min, med mycket ledighet 
och roliga saker. 

En rolig sak var när ett tiotal ungdomar och jag åkte till Bobergsgården ut-
anför Falkenberg på tonårsläger. Ett toppenläger, kan verkligen rekommen-
dera fl er att åka dit. Bibelstudium och workshop på förmiddagarna, bad och 
andra aktiviteter på eftermiddagarna och så förstås lägerbål på kvällarna 
som vi turades om att ta hand om programmet på.
Nu när hösten är här och skolan har börjat igen startar även vår SMU-
verksamhet. Vi kör igång onsdag den 12 september med ”Öppethus” från 
kl 17.30 där du kan få en glimt av vad vi gör i de olika SMU-grupperna och 
övriga grupper i församlingen.

Vecka 38 fortsätter de olika SMU-grupperna på följande dagar och tider:

  Barnkören Rolling Stones  måndagar kl 16.45-17.45
  Scouterna, 10- måndagar kl 18.30-20.00 
  Tisdagsklubben, 7-9 åringar tisdagar kl 15.30-17.00
  Tonår, 13 år - onsdagar kl 18.30-21.00
  ungdomskören VaSJeGo, 12 år-  fredagar kl 17.00-18.00 start 28/9
  Tonårsöppet, 12-16 åringar varannan fredag kl 19-23.30 start 14/9

Har du frågor angående någon av våra grupper så är du välkommen att 
höra av dig till SMU exp. 174 12.
Välkommen!

Mvh/Alexandra Edström, ungdomspastor

Kerstin Edin, Sunnersberg. Innehavare av 
hemslöjdsaffären på torget.
“Min dröm är att vara delaktig i att sprida 
kunskap och glädje i att kunna skapa själv! 
har men det är man aldrig ensam, då har 
man alltid skapandet att ta till.” 

Anne Olsson, konstnär. Stenhammar.
Min dröm är att i framtiden kunna ägna mig 
mer åt mitt måleri, och allra helst kunna 
livnära mig på det förstås.
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Pastor med driv

Kort om  Anders Blomberg
Ålder Cirka 50
Familj  Hustru Eva och fyra barn och två hundar
Intresserad av  Politik, Retorik
Glad av  Äta och dricka gott med goda vänner
Dold talang  Estetik, ser vackra saker, hus och byggnader

Anders Blomberg heter Stenhammarkyrkans nye pastor. Hälsnings redak-
tion åkte hem till Anders en solig dag i juni och hittade i ett rött hus långt ut 
på Kållandsö – en pastor på båge, med en egenkonstruerad runsten i träd-
gården och en härlig inställning till tro och livsstil. Välkommen till Stenham-
markyrkan Anders!

Tack!
Jag vill framföra ETT STORT TACK till Stenhammarkyrkans missions-
församling och SMU, Svenska Kyrkan i Sunnersbergs församling, Lid-
köpings Kristna Samarbetsråd samt många enskilda personer för vär-
mande ord, vackra blommor, avskedsgåvor och en trivsam fest, när jag 
avslutade min tjänst. 
                                               Valter Skaghammar

Valter under avtackningsgudstjänsten i Stenhammarkyrkan.



12 5

BOKRUTAN
”Väl i planet satte Dag och jag oss bredvid varandra och väntade på att 
planet skulle börja rulla igång”. Sture såg att Dag verkade vara nervös 
inför uppdraget och resan. ”Vad tänker du på”? ”Att vi kanske gör dumt i att 
båda resa iväg från Leopoldville eftersom situationen är så labil” sade Dag. 
Sture erbjöd sig att stanna kvar. 
Det var det sista samtalet med Dag Hammarskjöld, som Sture Linnér 
återger i sin memoarbok ”Ingen människa är en ö”. I denna bok möter 
vi förutom Dag Hammarskjöld fl era andra personer som Sture Linnér mött 
i sitt innehållsrika liv. Bl.a. syskonen Scholl som grundade Vita Rosen, en 
motståndsgrupp mot nazismen. Vidare en ung fl icka som lyckades över-
leva den grymma terrorn under Pol Pot:s  regim i Kambodja. Sture Linnér 
är professor i grekiska språket, varit verksam i svenskt näringsliv, Röda 
korset och som Dag Hammarskjölds närmaste man inom FN.
Så här säger Sture Linnér om sin bok: ”Under ett långt liv (förf. är 90 år) 
har det förunnats mig att i olika delar av världen få möta ett antal männis-
kor som med alla skillnader i övrigt tycktes ha just detta gemensamt: de 
ägde en  inre kraftkälla som gav dem viljan och förmågan att gå ut över 
sig själva, sprida värme och ljus omkring sig, få andra att växa. De lärde 
mig något som varit mig till stor tröst i mörka stunder: varje människa, ung 
eller gammal, har möjlighet att,  oavsett ställning i samhället, göra en viktig 
insats till hjälp för andra”.
        Bertil Evertsson

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

Anders är född Örebroare men växte upp i Östergötland. Efter lantbrukssko-
la och jordbruksarbete blev destinationen Lidköping och arbete på Dafgårds. 
Hustrun Eva bodde i Lidköping och familjen stannade kvar. I 25-årålders 
blev Anders medlem i Missionskyrkan i Lidköping och därefter blev det teo-
logiska studier på Lidingö. Sin första pastorstjänst var i Kållandsö Missions-
församling och efter det bar det av för hela familjen till Skärstad i Jönköping. 
Efter en tid blev det dags för paus från pastorsyrket och Anders körde lastbil 
och var resemontör i några år. Men från och med nu är det pastorsrollen i 
Stenhammarkyrkan som gäller. Tankarna inför kommande pastorstjänst är 
att ytterligare jobba för att tydliggöra kyrkans roll och kyrkans uppgift. Vad är 
relevant idag, funderar Anders. Kyrkans verklighet är alla människors verk-
lighet, kyrkan ska leverera förutsättningar för tro och inte en livsstil i första 
hand. För Anders är det viktigt att skilja på tro och etik/livsstil.

-Min vision är att kyrkan ska ha sin gemensamma nämnare i tron, livsstilar 
ska inte klassa in eller klassa ut mig. 

Förnuft i fråga om religion och politik är något Anders brinner för. Det är lätt 
att det blir ett obalanserat förhållningssätt. Annars är samhällsdebatt något 
som ligger honom varmt om hjärtat. Återigen återkommer ord som balans 
och nyanser i debatten.

Kyrkans struktur kan man också fundera på, vi följer lätt i gamla mönster, 
säger Anders. På frågan om hur församlingens ungdomsarbete ser ut framti-
den dröjer han med svaret och ställer motfrågan – hur vill ni själva ha det? 

Efter nära två timmars samtal styr vi åter bilen mot Lidköping och konstate-
rar att vi har fått en pastor som inte kommer att lämna någon oberörd.

  Känn Anders på pulsen

  Sälen Kreta
  Bandy Hockey
  Kaffe The
  Deckare  Biografi 
  Middag Fika
  Slips Jeans
  Nutid Framtid
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Veckan som gått...vecka 32
Måndagen den 6/8
Tillbaka på jobbet efter några veckors ledighet, laddad för att ta tag i den 
stundande kulturfestivalen. Planeringsarbetet är på plats, nu återstår de 
praktiska detaljerna. Inleder morgonen med att skriva textmanus till annon-
ser och pressmeddelanden. En av de riktigt stora programpunkterna under 
festivalen är Göteborgssymfonikerna, Ett mäktigt arrangemang att ro iland, 
Jättekul, fast nervöst!
Tisdagen den 7/8
Telefonen ringer ilsket! Tekniken kommer lördag morgon, innebär att scen-
bygget måste vara färdigt ett dygn tidigare än planerat! Bokar om lift, gaf-
feltruck, bygghjälp, 12 kubikliter vatten till ballast? Allt går att lösa tack vare 
fl exibla människor. Mitt i kaoset ringer vår son, han har krockat med moppen 
och ligger på akuten, måste till Skövde för operation!  Calle tar över, jag åker 
hem till en hungrig Maja (dottern) och Selma (hunden) som vid det här laget 
har slagit knut på svansen och väntar tålmodigt på att få komma ut. I-säng 
sent efter beskedet att operationen skjuts till morgonen därpå. Somnar med 
Maja i vår säng, katten på magen och Selma vid fötterna!
Onsdag den 8/8
Mötte Micke Arvidsson i Stadsträdgården för avstämning inför scenbygget, 
17 m lång och 11 m djup! Grenar sågas ner, parkbänkar och blomsterlådor-
na körs fram, förstärkning av el via extra elagregat. Får besked efter lunch 
att operationen gått bra och att de förmodligen kommer hem till kvällen! 
Härligt att ha honom hemma igen!
Torsdagen den 9/8
Går igenom upplägget samt schemat inför festivalveckan. Förbereder kväl-
lens konsert på Stola Herrgård. Musikerna anländer och vi hjälps åt att bära 
upp cembalon till övre salen. Konserterna här ute på Stola skapar alltid en 
alldeles särskild känsla, ett nära möte med artisterna. En mycket lyckad 
kväll med ”Linnés musikaliska tidsfördriv”. 
Fredagen den 10/8
Scenen anländer. Bygghjälpen, ungdomsledare från LIF sätts i arbete. 
Rusar vidare till Läckö Slott och kvällens konsert med Bohusläns Big Band. 
Trots regn och tack vare tak över borggården avrundas veckan med en här-
lig konsert. På väg hem stämmer jag av med scenbygget i Stadsträdgården, 
14 tim hårt arbete för 10 man.  Nu ska scenen fyllas med färgsprakande 
föreställningar under hela veckan! Planerar tidig uppstigning för att ta emot 
teknikerna, håller tummarna inför söndagens konsert med symfonikerna! 

Helene Wellner

Runstenen då? Jo, Anders hittade en sten i en hage som såg ut som en 
runsten – med traktorns hjälp fl yttades stenen till trädgården och huggmej-
seln kom fram. En något annorlunda trädgårdskonst – men det tyckte inte 
Lantmäteriets besiktningsman som lade in sitt veto när Anders skulle köpa 
till mark på sin tomt. Fornlämningar skulle lämnas orörda! Efter en tid gav 
dock Lantmäteriet med sig och Anders kunde låta marken som ”runstenen” 
stod på bli en del av sin tomt.

Ulrika Jahnstedt
Anna Cederqvist



Program för Stenhammarkyrkan hösten 2007

September

12 Onsdag 17.30 Öppet hus-kväll för alla åldrar
  Servering, aktiviteter, andakt.

16 Söndag 10.00 Gudstjänst
  Roland Bergman, Marian Edvinsson.
  Sång Marianne Rask och Anna Smedman.  
  Café Skorpan.

18 Tisdag 15.00 Trivselträff
  Roland Utbult sjunger och informerar om Räddnings-
  missionen i Göteborg. Kollekt. 
  Servering.

22 Lördag 16.00 Andakt på Tolsjöhemmet
  Gunnel Svensson m.fl .

23 Söndag 10.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Pelle Boman
  Sång: Chathrine Amnerud  
 
30 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard och dop
  Anders Blomberg, Alexandra Edström, 
  Sång av ungdomar
  Kyrkkaffe

10 7

  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

 
 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

December

2 Söndag 11.00 Adventsgudstjänst 
  Anders Blomberg, Janeric Jahnstedt
  Sång Församlingskören
  Kyrkkaffe

7 Fredag 19.00  Julkonsert 
  Lena-Maria Klingvall, pianisten Sebastian Robertsson. 
  Entré 100 kronor.
  Andakt: Anders Blomberg.  

9 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Marita Erstorp
  Sång o musik Ingrid o Ingmar Carlsson
  Café Skorpan 
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Oktober

2 Tisdag 19.30 Taizémässa i Kyrkans Gård-Lockörn
  Bibelutdelning till årets konfi rmander

7  Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Torbjörn Bergman.
  Cafè  Skorpan

13 Lördag 19.00 Konserter med  Stenhammarkören.

14  Söndag 15.00 Konserter med  Stenhammarkören.
  18.00 Konserter med  Stenhammarkören.
  Se annons.

16 Tisdag 15.00 Trivselträff 
  Sång och spel med Frälsningsarmén från Skara

21 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard
  Anders Blomberg, Gunnar Erstorp, 
  Sång Britt-Marie Larsed
  Utgångskollekt till distriktet
  Café Skorpan

November

3 Alla Helgons Dag 11.00 Gudstjänst med nattvard
  Anders Blomberg, Anna Smedman
  Sång Valter Svensson

4 Söndag   18.00   Sång- och musikgudstjänst
  Kyrkkaffe

11 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anna-Karin Jonsson, Bengt Hellquist 
  Sånggruppen Accord
  Café Skorpan

14 Onsdag 18.00 Öppet hus kväll för alla åldrar
  Servering – aktiviteter - andakt

17 Lördag 16.00   Andakt på Tolsjöhemmet
  Anders Blomberg, Sånggruppen Accord

18 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Olle Larsson, Sång, 
  Kyrkkaffe

20 Tisdag 15.00 Trivselträff 
  Önskesånger med sånggruppen Ackord. Servering 
  
25 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard
  Anders Blomberg, barnkören, ungdomskören VaSJeGo

29 Torsdag  18.00 Gemenskapskväll på RIA

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning, bokslut, deklarationer
Samarbetar med S. Alfredsson Revision AB
Tel: 0510/15232, mobil: 070/688 81 93

27 – 28 oktober Ekumenisk helg med Sv. Kyrkan i Sunnersbergs 
 församling och församlingarna på Kållandsö.

 På lördag är samlingarna i Kyrkans gård, Lockörn
15.00 ”Munken och Kulan” med Åke Samuelsson, Fiskebäck
 Medverkande barnkör
16.00 Servering
17.00 ”Vandringen med Gud”
 Föreläsare: Åke Samuelsson

Söndag 
11.00 Ekumenisk gudstjänst för alla åldrar i Otterstads kyrka.
 Kyrkkaffe i Otterstads församlingshem


