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Jesus, julen och president Putins hund.

Det berättas (fast jag vet inte säkert om det är sant) att president Putin i 
Ryssland bjuder på juljakt vid ett av sina slott en gång om året. Då bjuder 
han fl era av världens mäktigaste män och kvinnor. När gästerna anländer 
i sina limousiner står soldaterna i givakt på långa rader och en trehundra 
man stor blåsorkester spelar så fönsterrutorna skallrar. Efter jakten samlas 
man till grillfest i slottets vinterträdgård. 
När Putin hälsar alla välkomna till grillfesten så har han sin hund med sig. 
Han brukar stå vid en stor glasdörr som vetter mot denna trädgård, och när 
han personligen slagit upp dörrarna och släppt hunden lös så är detta teck-
net på att festen kan börja. Så går det till varje gång. 
Massor vitklädda kypare går omkring med silverbrickor och bjuder folket 
på varma drycker. Mitt i vinterträdgården steks en hel oxe, och Putins mest 
berömde hovmästare skär saftiga skivor av det möraste köttet i hela Ryss-
land. Medan gästerna smackar och äter talar man om alla problem som 
måste lösas ute i världen, och när man har ätit och löst världsproblemen, så 
dansar man wienervals i skenet av levande ljus, till långt in på natten.
Efter många timmar, när alla har gått och lagt sig i palatsets bolstersängar, 
måste alla kypare och betjänter samla ihop resterna efter kalaset. Hovmäs-
taren tar då, allt enligt de order han fått av Putin, ett av de bästa benen som 
är kvar av oxen och ger till hunden.
Medan hunden sedan tuggar på benet, så suckar han belåtet och tänker på 
hur bra han har det. För som hunden ser på det hela, är festen inte alls slut. 
Det är nämligen så att hunden tror, att anledningen till att Vladimir Putin är 
president i Ryssland, anledningen till att världens kungar och presidenter 
kommit på besök, anledningen till att alla soldater och hovmästare stått i 
givakt, anledningen till att man dansat wienervals i skenet av levande ljus, 
är att han, hunden, ska få ett ben. 
Vilken dum hund, kanske du tänker, och som jag sa är det kanske inte helt 
sant, det som berättas.

Församlingsboken

Nya medlemmar:
Simon Cederqvist, Andreas Rask & Mattias Svensson den 17/6 2007 
Anders & Eva Blomberg den 22/8 2007.
Vi hälsar Er välkomna till församlingen.

Döpta
Andreas Rask & Mattias Svensson, den 30/9 2007 

__________________________________________________________

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@pavilionclub.se
Ordf. Janeric Jahnstedt 152 32 janeric.jahnstedt@telia.com
Kassör Johny Paulsson 191 54 johny.paulsson@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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Hej på er. 

Visst har den här hösten gått fort?! Alldeles för fort? Jag vet inte, ibland är 
det skönt att tiden går fort. Särskilt när man har något att se fram emot. 
Men om tiden går för fort, hinner man då med allt det som händer på vägen 
fram? Kanske inte. Så här i jul och nyårstid brukar jag tänka tillbaka på året 
som varit, vad har hänt, vilka viktiga beslut har jag tagit, hur blev det osv. 

Något som hänt i Stenhammarkyrkan under året är bla att vi har startat 
en ny verksamhet för barn mellan 7 och 9 år. Det är några år sen “Nying” 
lades ner pga få barn och ledare. Nu hösten 2007 tyckte vi att det var dags 
igen men nu med namnet “Tisdagsklubben”. En liten skara glada killar har 
hittat hit och vi har jätte roligt tillsammans på tisdagseftermiddagarna.
Ytterligare en förändring som gjorts är att konfi rmationsgruppen träffas 
varje torsdag. Det är härligt att träffa dem varje vecka istället för en gång i 
månaden som det var förra läsåret. Nu lär man känna konfi rmanderna lite 
bättre. 

Något kul att se fram emot, förutom julafton, är SMU:s Julbasar den 15 
december kl. 16-19. Då kan man spela tv-spel, fi ska i fi skdammen, kasta 
paj, köpa div. saker, vinna på lotterier, titta på Luciatåget mm, mm. Alla är 
hjärtligt välkomna. 
Jag önskar er alla en riktigt bra advents och jultid.

Men en sak är faktiskt alldeles sann! Det är att när det gäller julens budskap 
så fungerar det just så. Det fungerar alldeles precis som med president 
Putins hund. När Gud bestämde sig för att sända sin son till världen, så var 
det faktiskt inte av någon annan orsak än att du skulle få Guds nåd och väl-
signelse. Jo då! Det är faktiskt så att Betlehems stjärna, alla vise männen, 
kamelerna, herdarna, änglarna och så Jesusbarnet i krubban förstås. Allt 
detta hände enbart för att du skulle få smaka det goda Gud vill ge. 
Att människor sedan genom årtusenden fi rat jul, tänt miljarder med ljus, 
genom historien ätit tonvis med god mat tillsammans, att man i kyrkor och 
katedraler tusen och tusen gånger berättat om denna händelse och i kör 
sjungit ”Stilla natt…oss är en frälsare född”, så är det egentligen bara en 
lång fortsättning på det som hände när Jesus föddes. Festen är liksom inte 
slut än. För när du sedan funderar över detta, antingen du är hemma, eller 
kanske besöker någon kyrka under julen, så ska du veta att den enda an-
ledningen till att allt detta har skett och fortfarande sker, det är att du ska få 
frälsning. Tugga på det en stund och du får faktiskt känna dig lika nöjd som 
presidentens hund när han låg där i palatset och suckade.

En riktigt God Jul önskar jag dig.
Anders Blomberg 
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Vilken är din sämsta julklapp du fått?

Valter Skaghammar, 
Pastor i Mariestads Missionskyrka 
Tar tacksamt emot allt, även det jag inte behöver. 
Som till exempel en elektrisk lödkolv som jag fi ck 
för tio år sedan, men ännu inte använt

Mikael Kjell, kyrkoherde i Sunnersberg. 
Den sämsta, eller kanske dummaste julklapp jag fått var 
ett enkelt papper som föreställde ett presentkort. Där 
lovade en kompis, högtidligt, att han skulle skriva en 
berättelse(?) om mig, som jag sedan skulle få?!  Något 
som han naturligtvis aldrig gjorde. Det kanske var lika bra.

Leif Jöngren, pastor Kållandsö
Svårt att säga. Jo, jag vet! För ett par år sedan fi ck 
jag en anteckningsbok med hänglås och en penna 
med osynligt bläck av mina vuxna barn. Fantastiskt 
bra att ha, eller hur (skrattar)!

Alexandra Edström, Ungdomspastor Stenhammar
Fyra stycken glas! Som för övrigt fortfarande ligger 
kvar i kartongen.

Anders Blomberg, pastor Stenhammar
En gång för många, många år sedan fi ck jag ett paket 
frysformar av aluminium av en kär släkting. Det var 
säkert välment, men det var lite svårt att tindra när 
jag fått av alla snören och pappret.

Fredag. 
Ikväll är det genrep med kören. Lägger mina egna låtar åt sidan och ägnar 
mig åt förberedelser inför kvällen. Idag mår inte Casper bra, han har så ont 
i örat. Casper sover hela em. Jag lagar middag, och vi äter. Farmor och 
farfar kommer till barnen ikväll. De ser fram mot en mysfredag med dom. 
Jag sticker vid 18.00 till genrepet. Repet går bra och jag är nöjd men trött. Är 
hemma vid 23.00 tiden! Micce har precis kommit hem från Stockholm och vi 
tar en kvällsfi ka. SOVA!

Lördag. 
Nu gäller det! Duscha, stryka, måla naglarna (som om publiken ser det i 
mörkret!), kolla alla noter, alla texter, vilka skor ska jag ha, vilket halsband. 
Oj, vilket sjå! Hälften av det man gör är väl onödigt, men ändå. Jag är rätt 
trött efter gårdagens långa arbetskväll, och jag tar mej en tupplur efter lunch. 
Nu ska jag ladda batterierna.  Äter middag och åker. Puss,puss lycka till 
får jag med mig från min familj. Det är pirrigt i kören, och det gäller att själv 
utstråla ett lugn, även om det inte alltid känns så. Kyrkan är fullproppad och 
det är riktigt spännande. Vi startar upp och konserten går bra. Lite missar, 
men vi är inte mer än människor. Det går som planerat – BRA! Svänger förbi 
M:et för en hamburgare till mig och Micce. Jag har inte haft ro att äta så 
mycket idag. Kommer hem och vi äter och pratar. Rasmus är väldigt förkyld 
och mår visst inte så bra. Han som ska på scoutinvigning imorgon. Och 
mamma kan inte vara med…

Söndag. 
Resten av familjen åker till scoutinvigningen och jag känner mig kluven som 
inte kan vara med. Oj,oj vad jag är trött idag… det var en så´n urladdning 
igår. Vi sjunger upp, pratar om den fantastiska kvällen igår, och peppar 
oss. Vi provar några låtar. Första konserten går så där. Vi gör lite missar 
och antagligen är vi inte tillräckligt ”taggade” utan spar våra krafter. Kvällen 
går däremot hur bra som helst. Publiken är fantastisk, kören, musikerna, 
konferencierna likaså. Det är en perfekt kväll! Kvällen avslutas med en 
gemensam kvällsfi ka. Vi pratar och skrattar. Utvärderar det som varit bra 
och dåligt, och vi pratar framtid. Jag har bestämt mig att fortsätta att ta ett till 
projekt. Hur skulle jag kunna lämna dessa underbara människor? Med visst 
vemod säger vi hej och tack till varandra, och åker hem. Jag berättar allt för 
Micce som inte kunde komma och lyssna en endaste gång för att barnen 
inte har mått bra.  Det tar ett tag innan jag går ner i varv och kan lägga 
mig. Det har varit den roligaste musikaliska upplevelsen det här året. Jag 
somnade nog säkert med ett leende…                          Rebecca Malmborg



12 5

Veckan som gått...vecka v.42.       
Rebecca Malmborg, ledare för Stenhammar-
körens projekt ”EuroVision song concert”.

Måndag. 
Börjar veckan hos frisören. Skönt! Har tjänst-
ledigt från arbetet som musiklärare på Broholm-
skolan. Hela oktober ska jag ägna mig åt min 
egen musik. Det ska resultera i en skiva till 
våren. Gör klart formen på en låt som ska 
skickas till Stockholm. Micce gör en god lunch,
han är också tjänstledig för att jobba med en 
fi lm. Casper 4 år är hemma och har ont i örat 
vi får åka till barnmottagningen. Vi behöver nog byta till annan penicillin. 
Örat ser värre ut än för tre dagar sen. Det blir ny medicin. 

Tisdag. 
Spelar in en demolåt som ska skickas till Stockholm. Resultatet blir ok. Efter 
middagen åker jag och kompletterar ”scenkläderna” inför helgens konserter. 
Hämtar Rasmus vid scouterna. Idag fi ck han sin halsduk. Casper blir lite 
avundsjuk, han vill ju också se ut som Lucky Luke… När barnen somnat 
skriver jag klart alla sångtexter till kören i helgen. De ska få lite fusktexter att 
titta på.

Onsdag. 
Idag kom Anders Svensson, fd. VD på Vårgårdahus, som har stor del i att 
vårt hus blev byggt. Vi bor i Sveriges första Passivhus, dvs ett hus utan ele-
ment. Vi värmer upp huset med hjälp av lampor, vitvaror m.m. Han har inte 
sett huset sedan det blir klart. Han tycker det är jättefi nt – det tycker vi med! 
Anders bjuder på lunch. På em kommer en sång/piano elev. En 12-årig tjej 
som är oerhört musikalisk, skriver eget, sjunger mycket vackert! Har precis 
startat min sång och pianostudio hemma. Sen skyndar jag mig till Stenham-
markyrkan för övning med körgruppen inför helgens konserter. Det är myck-
et skratt när vi övar. 

Torsdag. 
Casper är inte bra i örat, och vi är nu inne på tredje penicillinet. Han leker 
hemma hela dagen. Jag sätter mig vid pianot och får inspiration för en låt. 
Den blir klar och skickas till Stockholm innan postlådan töms. En relativt lugn 
dag och jag ser fram emot Loa Falkman i TV4:as nya komediserie. Börjar 
känna mig lite pirrig och förväntansfull inför helgen.

 
 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

Lettlandshälsning
”Vår söndagsskola har börjat höst-
terminen och alla barnen ser ofta 
med glädje tillbaka på sommarens 
läger och återigen vill vi säga ett 
varmt tack till er kyrka för den 
ekonomiska hjälpen till lägret. 
Ert stöd till vår tarbete ger oss kraft 
att fortsätta.”

Ja, så skriver, fritt översatt, ungdomsledarna i Baptistkyrkan i Jekabpils. 
Bakgrunden är att vår församling sände ca 4.000:-kr till deras sommarläger.

Söndagsskolan har 35 elever mellan 4 – 16 år och nya barn kommer till. 
Fyra ungdomsledare, som arbetar/ studerar i Riga, åker ”hem” till Jekabpils 
( 15 mil enkel väg) och håller söndagsskola. Vår församling stöttar det arbe-
tet och har i höst sänt ca 2700:- kr som hjälp till söndagsskolmaterial.

I februari startar vi i Stenhammarkyrkan en klädinsamling som vi räknar med 
skall levereras i maj 2008. VÄLKOMMEN att lämna ditt bidrag. Det kommer 
att annonseras vilka dagar som kläder kan lämnas in i kyrkan.

Lettlandskommittén
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BOKRUTAN
Året är 1956. I den sömniga småstaden Gilead i Iowa, bor den åldrige 
prästen John Ames. Han är tryggt förankrad i sin kärlek till Gud, till sin fa-
milj och till sin hemort, men plågas av en allvarlig hjärtsjukdom. Han inser 
att livet går mot sitt slut.
Tillsammans med sin betydligt yngre hustru har han en sjuårig son och för 
att sonen ska veta vem hans far egentligen var bestämmer sig John för att 
skriva ett långt brev som sonen kan läsa när han blir vuxen. I brevet berät-
tar John om sin uppväxt, om minnen av sin far och farfar och väver samti-
digt in sin egen livserfarenhet. Han funderar på frågorna om gott och ont, 
ideal och verklighet, gudstro och tvivel.
Boken heter ”Gilead” och är skriven av Marilynne Robinson, en bok hon 
vann Pulitzerpriset med 2005. Det är en vacker bok, klok, allvarsam och 
insiktsfull, en stor hyllning till livet.
Så här beskriver Staffan Stolpe sin bok ” I skuggan av en liten ouzo”:
” I  hägnet av en grekisk bys välvilja fi ck jag lära mig helt nya saker: tala 
grekiska, tänka på grekiska, fi ska, plocka oliver, vitkalka, lägga stenmurar, 
spela kort, översätta grekisk poesi och närvara vid grekiska bröllop, dop 
och begravningar. Det blev en någorlunda saklig grund att stå på.” Så sam-
manfattar Staffan Stolpe sina fyrtio års erfarenheter av att bo i Grekland. 
En bok att njuta av när man i skuggan av en liten ouzo väntar på någon!
Driven av en önskan att uppnå självinsikt och förstå livets gåta ger sig för-
fattaren ut på en resa som ska komma att förändra hans liv. I boken ”Pil-
grimsresan” av Paulo Coelho får vi följa hans väg längs pilgrimsleden till 
Santiago de Compostela.
Låt mig också få rekommendera en ljudbok! Sätt er bekvämt och luta er 
tillbaka och lyssna till Hasse Alfredsson när han läser en av sina favorit-
böcker: ”Småländsk tragedi” av Fritiof Nilsson Piraten.
        Bertil Evertsson

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

Fel låt vann??? – Rätt låt vann!!! 
Stenhammarkörens höstkonsert.

Stenhammarkören har haft sina höstkonserter i Stenhammarkyrkan igen. 
Denna gång var det ”EuroVision song concert” som stod på programmet.
Det var ett färgglatt gäng på c:a 50 sångare som tog oss med på en musi-
kalisk resa runt hela Europa genom tid och rum. Kören hade denna gång 
låtit ett fl ertal av sina medlemmar få möjlighet att i olika konstellationer få 
pröva sina vingar. Man sjöng solo, duett, trio och i en mindre grupp. Kören 
var med på noterna och fyllde i refrängerna. 

Musikalisk ledare för detta projekt var Rebecca Malmborg, vars vecko-
dagbok ni kan läsa i detta nummer. Kompet bestod, till skillnad från den 
riktiga festivalen, av ett live band, nämligen gruppen Check it out, med 
piano, gitarr, trummor och bas. En samspelt grupp som hade förmågan att 
underordna sig kören på ett föredömligt sätt. Den förre körledaren Mikael 
Dalemo trakterade denna gång gitarr och har dessutom stått för en hel del 
av arrangemangen. 

De två konferenciererna Yvonne Bjerkevik och Ann Gustafsson hade en 
stor del i att kvällen kändes avspänd och lustfylld. De guidade oss med 
glimten i ögat genom musik och geografi . 

Första akten bestod av svenska bidrag. Här förekom nummer med allt ifrån 
Ted Gärdestad, via Carola, Björn Skifs, Tommy Körberg till The Ark. Här 
fanns satelliter, främlingar, städer i ljus och svalor som häckar!
I andra akten började den internationella festen. Kören hade bytt kläder 
från det färggranna svenska till sofi stikerade festutstyrslar i företrädesvis 
svart och silver. Nu avlöste eurovisionsvinnarna varandra och vi fi ck ett 
pärlband av schlagers från hela Europa. Irland med Johnny Logan var 
naturligtvis representerad liksom Storbritannien, Danmark och Israel. Höjd-
punkten var Spaniens bidrag från 1973, Eres tu, där dirigenten Rebecca 
Malmborg själv på ett mästerligt sätt tog hand om solomikrofonen. Hon 
inspirerade kören till stordåd och applåderna ville aldrig ta slut. 
Konserten slutade svenskt, med Waterloo, vad annars! 

Jag har också glädjen att berätta att Rebecca har lovat att fortsätta med 
ännu ett projekt. 
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På tal om Stenhammarkören, så fi nns ju ytterligare körer i Stenhammarkyr-
kan. Stenhammarkyrkans kör är en, och det har ibland varit lite förvirrande 
och svårt att skilja på namnen mellan den och Stenhammarkören. Därför 
har Stenhammarkyrkans kör bytt namn och heter numera ”Andante”. Den 
leds av f.ö av Stenhammarkörens grundare Stig-Roland Rask. Andante 
som består av ett trettiotal sångare sjunger oftast i gudstjänstsammanhang, 
vid större helger o.dyl. 

Andante sjunger härnäst i kyrkan 1:advent och på en ”midnattsmässa” sent 
på julaftons kväll.

Pelle Boman

ANSLAGSTAVLAN

”Dansa på lina”  Söndag 24/2 Kl 18.00
En Gudstjänst med väckelsearvets sånger i focus. Flera olika 
medverkande. (Liknande gudstjänsten Allhelgonasöndagen, men 
med ett annorlunda innehåll.)

Ekumenisk helg med  ”Göran Skytte” 1 – 2 Mars
Lördagen 1/3 ”Omvänd”.  Göran Skytte har givit ut en ny bok med 
detta namn. Detta är också temat för det föredrag han kommer att 
hålla under lördagen. Söndagen 2/3 Ekumenisk Gudstjänst.
Tid och plats för dessa samlingar kommer att meddelas senare.
Boka helgen!
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Januari

6 Söndag 16.00 Sång & Musikgudstjänst. 
13:dagen  Anders Blomberg, ”Misterbandet” med
  Per-Ola Österberg, Götene
  Café ”Ostkakan”.

13 Söndag 11.00 Gudstjänst med Nattvard
  Anders Blomberg, Bengt Hellquist
  Sång av Linda Svensson

20 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Anna Smedman
  Musik och sång av Lars Olsson
  Café Skorpan
   
27 Söndag 11.00 Gudsjtänst
  Alexandra Edström, Valter Svensson.
  Café Skorpan

Februari

2 Lördag 15.00 Församlingens Årsmöte

3 Söndag 11.00 Årshögtid. Gudstjänst med Nattvard
  Anders Blomberg, Alexandra Edström
  Kören Andante. Kyrkkaffe

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

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

Program för Stenhammarkyrkan

December
15  Lördag 16.00- 19.00 SMU-s Julbasar & Luciafest
   Ca 18.30 Luciatåg 

16 Söndag 11.00 Gudstjänst
3:e advent  Leif Jöngren, Olle Larsson, 
   Sång av Elin Cederqvist, mfl 
   Café Skorpan

23 Söndag 11.00 En liten och lätt Gudstjänst kring krubban
4:e advent  Paula Evertsson, Anders Blomberg

24 Måndag 23.00 Julnattsgudstjänst
Julafton  Anders Blomberg, Stig-Roland Rask
   Sångkör.    
26 Onsdag 11.00 Missionshögtid
Annandagen Per-Olof Sveder-Renklint, Anders Blomberg
   Lidköping-Kållands Musikkår. 
   Offer till Mission i andra länder.

31 Måndag 17.00 Nyårsbön
Nyårsafton  Alexandra Edström, Karin Enestig

  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


