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Att bygga broar i livet – eller riva dem!

   Käre läsare – det blad som du just nu håller i handen är det första av 
sitt slag då det är ett gemensamt programblad för Stenhammarkyrkan 
och Kållandsö Missionskyrka. På detta sätt vill vi ge en mer vältäckande 
hälsning från våra församlingar till vår bygd och samtidigt stärka banden 
mellan Kålland och Kållandsö. Vi hoppas att vårt blad skulle kunna 
vara både en informationskälla och något som inbjuder till eftertanke.

   Vyn över Ullersbro som du ser på framsidan är vacker! Denna bro 
som fäster ihop vår bygd. En bro överbryggar alltid någon form av 
hinder – ett vatten eller en avgrund av något slag.  Den förenklar 
kommunikationen mellan de bägge sidorna och utgör en förbindelse 
som förenklar och förbättrar livsvillkoren. 

   I den bemärkelsen går det att se bron som en symbol för hur våra 
liv fungerar. Relationer är som broar – de för samman människor och 
överbryggar olika former av avstånd! Vilket ger livskvalité och vänskap 
i våra liv. Samtidigt som en bro och en relation också tillför något nytt 
–jag får nya intryck och möter nya tankar som vidgar mitt liv och mina 
vyer. Som öppnar upp till ett större livsrum.

   Vi kan också se att broar och relationer rivs ner – och då blir avståndet 
eller hindret mellan sidorna nästan större än det var innan förbindelsen 
tillkom. Då framstår det hur viktigt det är att bygga och inte riva ner!

   Detta nummer har temat TRO.  Vad är tro och vilken roll spelar den i 
våra liv?   En aspekt av tro är att det jag tror formar mitt liv. Tillsammans 
med mina erfarenheter så hjälper den mig att förstå mina intryck och 
ge mig en värderingsram. Med olika resultat – jag kan få en tilltro till 
livet och till de människor som möter mig , eller en misstro till dem.

   Tro kan vara det som får mig att bygga broar till andra och hjälpa mig 
att inte riva ner för många relationer genom livet. Tro kan ge fotfäste 
för förtroende mellan människor och bjuda motstånd mot misstro och 
avoghet.  Alltså bygga upp ett större livsrum!
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________________________________________________________

Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping och Kållandsö 
Missionsförsamling som är församlingar inom Svenska Missionskyrkan.
Ansvarig utgivare: Janeric Jahnstedt

   Så vill den kristna tron fungera: att våra små livsrum öppnas upp 
mot den Gud som genom att födas och dö som människa upprättar 
förbindelse mellan sig och oss, mellan tid och evighet. 

   Där – i Guds närhet möts jag av nya vyer, jag får nya intryck och 
erfarenheter som får mig att upptäcka detaljer och ana en försmak 
av vad kärlek och godhet egentligen är. Livet både hänför mig och 
utmanar mig i Jesu sällskap! 

   Det är det vi vill dela med dig – upptäcktsresan 
genom livet och aningen om det där större, den 
personlige Guden. Denne Gud som bjuder in 
oss till sitt rike som är så stort att det inte syns, 
men som bär hela min tillvaro och ändå ryms 
i mitt inre!

Leif Jöngren
Pastor, Kållandsö Missionsförsamling

Hejsan!

Detta händer i vår i Stenhammarkyrkan:

Skidresa till Kläppen
Den 9-13 februari tillsammans med Sunnersbergs församling

Söndag 22/3 kl 11.00 ansvarar Tonår för hela Gudstjänsten
Lördag 28/3 församlingens VÅRBAZAR
Lördag 4/4 LET GO, ett möte i livet.
Kl. 19.00 caféerna öppnar
Kl. 20.00 ungdomsmöte med Gospelkör och lovsång
Kl. 21.30 caféerna öppnar
Kl. 23.00 nattmöte med nattvard, bön och lovsång

De ungdommar som vill åka med på ett Tonårsläger i Lettland i
sommar (aug) eller Tonårsläger på Bobergtsgården (jul/aug) kan
kontakta Annette för mer information.

Och detta händer på Kållandsö:

På tisdagkvällarna möts scouterna i Missionskyrkan. Vårterminen 
började den 3 februari så du som vill vara med är välkommen att 
komma. Åldern är från 10 år och uppåt och starttiden är 19.45.
Programmet består av olika aktiviteter både ute och inne och är
anpassade till årstiden och till sommaren blir det scoutläger.

”Café Fyren” är ett känt namn bland barn och ungdomar på Kål-
landsö. Det är en ekumenisk café-verksamhet som började hösten 
2004. Det är Svenska kyrkan, Missionsförsamlingen och Pingstkyr-
kans Kållandsögrupp som ansvarar för dessa kvällar. Ett glass-café 
med olika aktiviteter såsom kareokee, spel, bordtennis, andakt m .m.
Vårens café-kvällar blir 6 stycken och började den 16 januari och är 
varannan fredag ojämn vecka i Otterstads Församlingshem mellan
kl. 18.30 - 20.30 och är till för ungdomar från årskurs 4 och uppåt.
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Varför är jag kristen?
Jag mötte Gud i bilen på väg hem 
från jobbet. Det var på raksträckan 
utanför Tolsjö och jag var drygt 20 år. 
Efter en tids ifrågasättande av mitt 
dåvarande liv och dess avsaknad av 
mening så vände jag mig till Gud, men 
jag undrade hur jag skulle vara med 
Gud när jag var ensam med honom 
och inte i kyrkan. Jag tänkte att även 
om jag är uppväxt i kyrkan är det väl 
bäst att börja med frälsningsbönen så 
jag säkert är frälst. Efter det dök ett 
bibelord upp i min tanke – ”låt Gud i allt 
få veta era önskningar…” Fil 4:6. Så 
jag började helt enkelt berätta för Gud 
vad jag ville ha, vilka bilar jag gillade, 
vilka tjejer jag tyckte var snygga, vad 
jag ville ha för jobb m m. 

Till min förvåning upplevde jag att Gud lyssnade och var intresserad av att 
höra på mig. Snart uppfattade jag att Han började tala till mig, både genom 
bibeln, genom möten och genom tankar om vad Han gillade och önskade.

Märkligt tänkte jag, trots alla möten och gudstjänster jag varit på, har jag 
missat att man kan lära känna Gud och umgås med honom. Jag upp-
täckte efter en tid bibelordet: Evigt liv är att känna Gud. Joh. 17:3. 

Cirka 15 år efter min trevande början tillsammans med Jesus Kristus är 
detta fortfarande hörnstenen i min kristna tro. Att när jag vänder mig till Gud 
eller när Han kommer till mig så hör Han mig och talar till mig.

Efter både utbildning och familjebildande är frågorna djupare och större. 
Gud är densamme men jag är förvandlad av den tro som förde mig samman 
med den Trofaste. 

Guds välsignelse 

Josef Gustafsson

Nytt år – nya möjligheter…

Ett nytt år brukar innebära löften och förändringar. Det kan vara 
nyårslöften om att äta mindre, träna mer, bli en bättre medmänniska 
o s v. För ”redaktionen” av den här lilla tidningen innebär 2009 lite 
nytänkande, nytt samarbete och förstorad upplaga.

År 2000 gjorde vi en stor förändring av Stenhammarkyrkans tidning, 
vi ändrade från svartvitt till färg, från storlek A4 till A5 och vi tycker 
själva att innehållet blev mer läsvärt. Men inget är så bra att det inte 
kan bli bättre!

Från och med 2009 är det här en tidning från Stenhammarkyrkan och 
Kållandsö Missionsförsamling, vilket betyder att vi får läsare även på 
Kållandsö. Jättekul! Dessutom blir vi fler som ”jobbar” med tidningen. 
”Välkomna” alla läsare och medarbetare på Kållandsö!

Josef Gustafsson, Handlare i Spiken
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Innehållsmässigt ska varje nummer ha ett tema som vi ska försöka 
belysa från olika vinklar. Temat för detta första nummer är som du 
säkert redan förstått; TRO. 

Vi som skriver och jobbar med tidningen är nyfiken på vad du som 
läsare tycker om denna skrift. Maila oss gärna med dina synpunkter 
eller om du har idéer om vad du skulle vilja att vi tog upp. Vi har 
även funderingar på att byta namn på tidningen och tar gärna emot 
bidrag på namnförslag. 

Mailadress: info@stenhammarkyrkan.se 

Slutligen önskar redaktionen våra läsare ett härligt 2009.

    Ulrika Jahnstedt 

Varför är jag en kristen?
Jag har ofta fått frågan varför jag är 
kristen och tillhör en frikyrkoförsamling. 
Den kan vara berättigad, eftersom jag 
inte har en sådan bakgrund. Det är 
dock inte min bakgrund, som har en 
avgörande betydelse för detta beslut. 
Det viktigaste är att ta tillvara på de 
signaler, och upplevelser man bär inom 
sig. För mig har det varit, så länge jag kan 
minnas, ett behov och en övertygelse, 
som krävt ett svar från mig.

I mitt fall är det många olika händelser 
och omständigheter som lett fram till 
mitt beslut att bli en bekännande krisen. 
Om jag nu skulle skriva om allt detta 
behövde jag nog skriva en hel bok. Men 
i korthet gick det till på följande sätt. Vid 
14-års ålder upplevde jag hur Gud rörde 
vid mitt hjärta och sökte mig. Jag var inte så gammal och hade inte den 
bakgrund, så att jag riktigt förstod vad det var som hände med mig. Detta 
var dock en händelse som alltid förföljde mig.

Avgörandet kom senare, då jag kom i kontakt med Missionsförsamlingen på 
Kållandsö. Jag hade träffa Iréne som blev min första fru. Hon trodde på Gud 
och tillhörde församlingen. Jag kom att gå med på en del av församlingens 
möten. Vid den tiden hade jag aldrig varit på den typen av möten. På något 
sätt upplevde jag ett tilltal och sanktion i mitt liv. Jag kände att här fann jag 
svaret på mina frågor.

I januari 1952 anordnades en serie väckelsemöten, och dessa kom jag med 
på. Lördagen den 26:e var jag åter med på ett av mötena. Mötet avslutades 
med en inbjudan, om någon ville ha förbön och bli frälst. Det fanns en, det 
var jag. Jag blev fräls, blev döpt och kom med i församlingen. På den vägen 
har det varit i 57 år nu.

Gunnar Persson

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

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

Handla lokalt!
Lidköpings egna
kontorsbutik

Esplanaden 5. Tel: 0510-291 90. www.kontornet.se 

  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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 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

”Simul iustus et peccator”
En liten historisk essä om Martin Luther

av Anders Blomberg

Martin Luther är en av vår historias mest felciterade     
person. ”Det är Luther”, säger vi, när vi vill förklara   
vårt dåliga samvete. Luther har framställts som en 
dyster glädjedödare. Han har också påståtts vara en 
rasist som hatade judar, turkar och katoliker. Mycket 
av detta är fel. 

Luther var en 1500-tals teolog och hade inget intresse av vare sig moral-
frågor eller politik. Allra minst rasism. Han var intresserad av en enda 
sak och det var frågan om tro. I sina skrifter går han i och för sig ganska 
hårt åt både ”juden” och ”turken” och i synnerhet den katolske påven och 
dennes präster. Men detta är utifrån ett teologiskt perspektiv. När det gäller 
”turken” finns det säkert också en politisk underton. År 1529, när Luther var 
verksam i Wittenberg, då stod verkligen Sultan Süleyman den store, med 
den osmanska hären färdig att inta Wien.

Luther var från början munk. Enligt den tidens katolska sätt att se på frågan 
om tro och frälsning, skulle människan först göra så gott hon kunde i alla 
livets avseenden. När hon gjort det fyllde Gud sedan på med sin nåd och 
människan fick då frälsning. Denna samverkan mellan Guds nåd och 
människans gärningar kallas för synergism. Luthers problem var att han 
aldrig uppnådde någon själsfrid. När vet man att man gjort allt man kan? 

Man kan ju alltid göra lite till. Om man som människa är en syndare (peccator), 
som sedan gör goda gärningar för att få nåd och bli rättfärdig (iustus), när 
kan man veta att man gjort nog?  Påven rekommenderade avlatsbrev, d v s 
att man betalade och  fick ett kvitto på att ens synder var förlåtna. Detta var 
trams, enligt Luther. Systemfel! Man kan inte köpa sig frälsningsvisshet med 
gärningar, än mindre för pengar!

Luther bestämde sig för att tro på ett annat sätt. Luther var inte först.  
Flera före honom, t ex Augustinus på 400-talet hade sagt samma sak.

 

Någon kanske undrar vad den kristna tron betyder för mig idag. Genom 
tron på Jesus har jag fått förlåtelse och genom tron på Jesus äger jag 
ett hopp om ett evigt liv och det är viktigt. Jag har förstått att det bästa 
jag kan göra med sitt liv är att helhjärtat överlämna det till Jesus och 
då kommer han att leda mig in i sammanhang där jag kan få vara till 
glädje och välsignelse. Faktum är att ett liv tillsammans med Jesus 
kan vara riktigt spännande och många gånger upplever jag det så. 
Dock är inte alla dagar sötebrödsdagar. 

Det skulle vara intressant att få samtala med dig om detta som har 
med livet och den kristna tron att göra så hör gärna av dig. Och blir det 
tid över kan vi ju prata lite om HV71 också.

Jo, jag vill gärna skicka med två bibelord till dig också. Läs och fundera 
över vad de här bibelorden kan betyda. Johannes 3:16: ”Så älskade 
Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på 
honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”

Efesierbrevet 2:8-9: ”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er 
själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall 
kunna berömma sig.”

Dan Storck

 

 



Dan Storck, kårledare 
Frälsningsarmén, Lidköping
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Luther läste också Paulus brev, främst Rom o Galaterbrevet och såg 
samma sak: Nåden börjar inte när man har gjort tillräckligt med goda 
gärningar, utan direkt. Nåden finns med från början och hela livet är en 
slags bortgörning. Människan förblir en syndare hela livet, men genom 
tron på Kristus blir hon rättfärdig, och når frälsning. Detta samtidigt 
som hon är en syndare. Människan är ”simul iustus et peccator” sa 
Luther. Detta är ett av hans mest berömda citat på latin och betyder 
”Samtidigt rättfärdig och syndare”. Luther fick själsfrid. Han träffrade 
så småningom en förrymd nunna som hette Katharina von Bora. De 
gifte sig 1525 och fick 6 barn.

När påven började förstå Luthers framgångar med sin lära, hotade 
han att lysa honom ”i bann” om han inte gick tillbaka till det gamla.  
D v s, påven skulle uttala det som alla katoliker fruktade vid den här 
tiden, en bannlysning som gjorde att Luther hamnade i helvetet. När 
Luther fick denna varning svarade han ungefär så här: ”Det har du 
inte makt till, gubbe lilla!” 

Luthers betydelse för norra Europas kyrkor är enorm. Men som 
sagt, han har missförståtts mycket, och den gamla synergismen har 
naturligtvis också tagit sig nya uttryck genom historiens gång. 

Tips för den som vill läsa mera: Luthers företal till Romarbrevet. 
(Lättläst. Finns oftast som bilaga i äldre Bilblar och på Internet). 
Stora Katekesen. (Överkurs, men går helt klart att läsa med stor 
behållning)

Mitt namn är Dan Storck och jag och min 
fru Öyfrid är sedan knappt tre år kårledare 
på Frälsningsarmén i Lidköping. Vårt hem 
är begåvat med tre härliga pojkar, Simon 
6 år, Samuel 4 år och Sakarias 1 år. 

Någon av er kanske undrar hur jag fick 
en kristen tro. Berättelsen är inte speciellt 
dramatisk men för mig är den förstås 
betydelsefull. Då jag var i tolvårsåldern 
frågade ett par av mina kompisar om 
jag ville följa med dem till scouterna. 
Jag visste inte var scouterna var men 
hängde på. Där mötte jag en scoutledare 
som jag fäste mig vid väldigt mycket och 
vi har fortfarande kontakt med varandra 

trettio år senare. Han mötte oss grabbar 
och tjejer med värme, omtänksamhet och 

humor, ja han ägde verkligen förmågan att skapa trivsel omkring sig. 
Lekar, tävlingar, knopar och friluftsliv blandades i salig mix. Han var 
mycket noggrann med att varje scoutmöte skulle avslutas med en 
andakt. Ibland läste han något ur en intressant andaktsbok, ibland 
berättade han om någon intressant händelse han varit med om och 
ibland berättade han om något bönesvar han upplevt. Dessa andakter 
plus att jag åkte på läger och där fick höra mer om Jesus skapade en 
tro i mig. Någonting inom mig sa att i den kristna tron ligger det en stor 
sanning. Så någon gång där i de tidiga tonåren bestämde jag mig för 
att ta emot Jesus i mitt liv. Jag vet inte när och var men kanske var det 
vid en lägerbålseld.

Ganska tidigt, troligtvis redan när jag gick i nian kände jag att jag skulle 
bli frälsningsofficer, vilket närmast motsvarar att vara pastor. När jag 
var 25 år hade jag gått min tvååriga utbildning till frälsningsofficer. 
Sedan dess har jag jobbat för Frälsningsarmén i Krokek, Malmö, 
Vilhelmina, Nässjö, Jönköping, Skövde och nu i Lidköping. Anders Blomberg  

Pastor, Stenhammarkyrkan
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BOKRUTAN

En höstklar söndagsmorgon sneddar Tomas Sjödin över kanalbron i Haga 
i Göteborg. Klockorna i Hagakyrkans torn ringer som de gjort i långt mer 
än hundra år. Det är någonting i rytmen, den dova, tunga klangen som får 
honom att fundera: Vad är det som kan sägas vara klangen av en människa, 
det som sjunger i själen? Upplevelsen i Haga blir startskottet på en rolig 
men ganska slingrig resa som slutar med att Tomas avslutningstalar på en 
konferens för växelringare i Berkswell på den engelska landsbygden. Mellan 
Haga och Berkswell möter han människor som ger honom sina livshistorier, 
som han samlat i boken ”Ett brustet halleluja”.

Boken handlar på ett plan om kyrkklockor, på ett annat om sökandet efter 
en vardagsandlighet som inte bara fungerar i miljöer fyllda av psalmsång 
och bön, utan även när livet gör ont – när mörker och tomhet omger oss. 

Kanske det är i sprickorna i livet, som ett ljus kan leta 
sig fram? Så här säger han inledningsvis: Mitt halleluja är 
brustet. Jag vet inte när det skedde, jag vet bara att det 
är så. Mitt halleluja är ett annat än det jag ”mumlade” som 
ung predikant. Det är dovare, mörkare, försiktigare och 
mer dröjande, men det är ett halleluja.

Vad betyder ordet TRO för dig?

Annette Cederqvist, 
ungdomsledare – Jag 
har grubblat hela natten 
och det enda jag kan 
svara är att för mig är det 
viktigt att ha en tro…

Holger Gustafsson, Riksdagsman, Spiken
Att tro är för mig ett mycket medvetet val att 
hantera existentiella frågor. Det gäller livets 
mening, min uppgift, mitt ansvar i livet och 
övertygelsen om en makt som är större än jag 
kan tänka. Eftersom jag inte säkert kan veta är 
alternativen för mig att tro eller inte tro. Att tro 
ger mig en dimension av trygghet, hopp och 
förtröstan som jag inte vill stå utan. Därför 
är mitt val att tro och utveckla tron efter den 
förmåga och visshet jag har blivit tilldelad.

Linnea Smedman 14,år
– Svår fråga...Jag tänker 
på läger på Bobergsgården.

Holger Gustafsson

Linnea Smedman

Anette Cederqvist

Tommy Larsson
Det är en trygghet 
och stabilitet i var-
dagen och ett hopp 
för framtiden

Tommy Larsson
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Olle Carlsson

Camilla Jonsson 
Tro är något starkt man 
känner inför en högre 
makt, okrystat, äkta 
och helt personligt. 
Fokus ska ligga på 
den inre tron och inte 
behöva dömas av 
det yttre.

Stina Jansson
För mig betyder tro, trygghet. 
Att alltid ha Jesus med sig.

Prästen Olle Carlsson till Stenhammarkyrkan

Olle Carlsson , präst och författare boende i Stockholm, är kanske bekant 
genom massmedia, för sitt författarskap, samt inte minst för verksamheten 
i Allhelgonakyrkan på Söder.
Olle föddes i Hudiksvall 1955 och flyttade som åttaåring till Stockholm. 
Vid tjugo års ålder började han studera teologi vid Uppsala universitet och 
prästvigdes som tjugofemåring för Stockholms stift 1980.

I början av åttiotalet inledde Olle ett textsamarbete med musikern Ingmar 
Johansson som resulterade i flera musikproduktioner. I mitten av åttiotalet 
var Olle med och introducerade den så kallade Minnesotamodellen i Sverige 
och 1989 började han arbetade på Fryshuset som den första prästen.

Olles liv tog en dramatisk vändning när han 1994 tvingades söka hjälp för 
sitt alkoholberoende. Två år senare, 1996 anställdes han som komminister 
i Katarina församling och var en av dem som initierade Allhelgonamässan. 
Han har sedan dess varit drivande i att bygga upp verksamheten där. 
2007 gav han ut boken ”Kristendom för ateister” pÂ Viva Förlag. I januari 
2009 kommer Olle ut med boken ”Bönhörd” på samma förlag. Tillsammans 
med Else Blomgren är han också aktuell med boken ”Välkommen till 
Allhelgonamässan” ( Verbum), också denna bok kommer i januari 2009. 

Lördagen den 14 mars får vi tillfälle att 
lyssna på honom i Stenhammarkyrkan.
Kvällen kommer att innehålla föredrag och 
servering till en kostnad av 100:-, och är 
ett gemensamt arrangemang av Stenham-
markyrkan, Kållandsö Missions & Pingstför-
samlingar samt Sunnersbergs församling.

På webben: www.ollecarlsson.com
Maria Rask
För mig betyder det tillit och trygghet. 
En förtröstan på en kärlek som ger 
styrka i vardagen

Jörgen Lundell

Jörgen Lundell
För mig är tro handling. Det gäller egentligen 
i livets alla förhållande. Om jag tror att en sak 
är rätt, så ska jag ju handla så. Och Jesus 
sa, att det inte är de som pratar och har rätt 
åsikter som är hans vänner, utan ”den som 
gör min himmelske Faders vilja”.

Stina Jansson

Camilla Jonsson

Maria Rask
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Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

Februari

 8 Söndag 11.00  Gudstjänst med nattvard ”Uppenbarelsens ljus”
   Leif Jöngren

12 Torsdag 18.00  Programkväll på Ria i Lidköping
   ”Kållandsö” ansvarar

16 Måndag 10.30  Bönesamling – bön inför veckan
   Leif Jöngren  

15 Söndag 11.00  Gudstjänst 
   Anna Kämpe, Sång av Valter Svensson

17 Tisdag 15.00  Trivselträff
   Per-Olof Strandroth. Servering

22 Söndag 11.00  Gudstjänst ”Kärlekens väg”
   Leif Jöngren

22 Söndag 11.00  Gudstjänst 
   Anders Blomberg, Erling Svensson, 
   Ingrid &Ingmar Carlsson. Café Skorpan

24 Tisdag 15.00  Dagledigträff ”Jag en vandringsman är...”
   Stig Svensson. Servering

28 Lördag 18.00  Gemensam församlingskväll på Kållandsö.
      ”Vänner eller bekanta – En kväll om 
   Församlingsrelationer”. Servering

= Stenhammarkyrkan

= Kållandsö Missionskyrka

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

Maj

 3 Söndag 18.00  Musikgudstjänst
   Anders Blomberg, Andante
   Offerdag till församlingens arbete
  

Gravvård – ett sätt att stödja vårt arbete.
Stenhammarkyrkan har lyckats få ett avtal med ett lokalt stenhuggeri, som innebär 
att förtjänsten av varje gravvård vi förmedlar går till kyrkans verksamhet. Priset 
som kunden betalar är tillverkarens pris och motsvarar därför ett pris utan mellan-
händer.
Detta gäller såväl nya gravstenar som kompletteringar av befintliga stenar. 
För frågor eller beställning kontakta Anders Blomberg, 0510-174 11, 0739-700 005

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka
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Mars

 1 Söndag 11.00  Gudstjänst 
   Anders Blomberg, Marianne Rask
   Sång av systrarna Lindahl

 1 Söndag 19.00  Söndagsbön – enkel bönestund i Missionskyrkan
   Jörgen Lundell

 2 Måndag 10.30  Bönesamling – bön inför veckan
   Leif Jöngren

 4 Onsdag 19.00  ”Vänner eller bekanta”
   Församlingskväll till samtal och eftertanke

 8 Söndag 18.00  Musikgudstjänst med Sånggruppen Ackord
   Anders Blomberg
   Utgångskollekt till pastorsutbildningen

 8 Söndag 11.00  Gudstjänst ”Den kämpande tron”
   Leif Jöngren
   Utgångskollekt till pastorsutbildningen

Ekumenisk Helg med Olle Carlsson
se artikel sid 16

14 Lördag 18.00 Föredragskväll med prästen och författaren Olle Carlsson
    Inträde 100:- inkluderar lättare servering

15 Söndag 11.00  Nattvardsgudstjänst i Sunnersbergs kyrka
   Olle Carlsson, Leif Jöngren, Anders Blomberg,
   Lennart Börjesson, Arne Brännström. Musikkåren   

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

April forts.

17 Fredag 19.00  Musikcafé i Västra Missionshuset
   – Vi sjunger gamla och nya andliga sånger delar
   en tanke om livet och dricker kaffe

19 Söndag 19.00  Gudstjänst 
   Erik Zethelius. Sång av Elizabeth Skaghammar

19 Söndag  11.00  Gudstjänst ”Påskens vittnen”
   Leif Jöngren m. fl.
   Utgångskollekt till ”Mission i Sverige”

21 Onsdag 15.00  Trivselträff
   Medv: Se annons i NLT

26 Söndag 18.00  Konsert med kören ”Ljudvågorna”
   i Kållandsö Missionskyrka

26 Söndag 11.00  Gudstjänst 
   Anders Blomberg, Stina Jansson, Samspelet
   Utgångskollekt till ”Mission i Sverige”
   Café Skorpan

27 Måndag 10.30  Bönesamling – bön inför veckan
   Leif Jöngren

K Ö

K Ö

K Ö
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Mars forts.

16 Måndag 10.30  Bönesamling – bön inför veckan
   Leif Jöngren

17 Tisdag 15.00  Trivselträff 
   Medv. Se annons i NLT

21 Lördag 15.00  Andakt på Tolsjöhemmet
   Kållandsö ansvarar

22 Söndag 11.00  Gudstjänst med Tonårsgruppen
   Annette Cederqvist m. fl. 
   Kyrkkaffe

22 Söndag 11.00  Gudstjänst
   Leif Jöngren

24 Tisdag 15.00  Dagledigträff ”Slättmissionens hjälpande hand”
   Ingrid och Per Stridh
   Servering

28 Lördag 16.00  Vårbasar Försäljning, auktion och lotterier
   Servering

29 Söndag 11.00  Gudstjänst 
   Staffan Claar, Korsberga

29 Söndag 11.00  Gudstjänst
   Anders Blomberg, Andante

29 Söndag 19.00  Söndagsbön – enkel bönestund i Missionskyrkan
   Jörgen Lundell

30 Måndag 10.30  Bönesamling – bön inför veckan
   Leif Jöngren   

K Ö

K Ö

K Ö

April

 4 Lördag 19.00  Ungdomshelg ”Let Go”
   Gudstjänster, Café, Körer; Musik
   För hålltider se separat info

 5 Söndag 11.00  Gudstjänst 
   Anders Blomberg m. fl. Café Skorpan

 5 Söndag 11.00  Gudstjänst för alla åldrar 
   ”Jesus berättade så att alla förstod”
   Joakim Berg, Leif Jöngren m. fl. Servering

K Ö

Påskhelgen

 8 Onsdag          19.00 Ekumenisk Gudstjänst i Stenhammarkyrkan

10 Långfredag     11.00 Nattvardsgudstjänst i Stenhammarkyrkan
   Anders Blomberg, Bitte Larsed

10 Långfredag     11.00 Gudstjänst i Bergs Missionskyrka
   ”Varför måste Jesus dö”
   Leif Jöngren
   Offerdag för församlingen

12 Påskdagen     11.00 Gudstjänst i Stenhammarkyrkan
   Anders Blomberg, Annette Cederqvist, Ungdomskören 

13 Annand. Påsk  18.00 Ekumenisk Gudstjänst i Otterstad Kyrka
   Medv. Kyrkornas präster och pastorer 

K Ö

K Ö


