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Pengar – mål eller medel för livet? 
  Det berättas om en man som satt på bryggan och fi skade. En annan 
person såg hur mannen fi ck napp efter napp. Men ett tu tre så la fi skaren 
inte sin fångst på bryggan längre, utan slängde tillbaks det han fångade. 
Betraktaren gick fram och sa: ”Varför behåller du inte mer fi sk och säljer 
den. Då kan du få pengar att köpa en båt och fi ska med nät”
”-Varför skulle jag göra det?”, frågade fi skaren.
 ” Jo, då fi ck du mer fi sk att sälja och så kan du expandera med anställda 
och tjäna så mycket pengar att du inte behövde jobba mer!”
”-Vad skulle jag då göra, om jag inte var tvungen att jobba?” 
Betraktaren tittade på fi skaren och trodde inte sina öron. ”- Då är du ju fri 
att göra vad du vill!! Bara sitta och fi ska så mycket du vill t ex!”
” Jamen – det gör jag ju redan!”
  En människa som har det hon behöver och är nöjd med det – vad säger 
vi om det? Det kan kännas lite utmanande i en konsumtionsekonomi där 
livets värde ofta tros öka i samma takt som jag kan tjäna mer pengar.
I dagens samhälle och politik frågar vi mer och mer sällan om vad som är 
rätt och fel. Istället fokuserar vi ensidigt på om det är lönsamt eller inte.  
  Lönsamt är lika med rätt, olönsamt blir lika med fel – oavsett om det 
handlar om affärer eller om kommunal omsorg.    
  Givetvis behöver vi pengar för att leva, vi har att förvalta det vi har så det 
räcker till vad vi behöver - inte skaffa mer utgifter än inkomster, kanske ha 
ett sparande som underlättar när sämre tider kommer osv. 
  Men fi nns det någon gräns att se upp med mot girighet och överkon-
sumtion? Händer det något med mig som människa om jag hela tiden 
greppar efter större inkomster och hela tiden jagar efter mer och mer och 
mer…   
  Vi vet ju att pengarnas dragkraft är stor och kan få människor att gå över 
gränser som dom senare ångrar. T o m låta sig förnedras, bara summan är 
tillräckligt stor. Genom historien har alltid girighetens spöke vållat oro och 
elände för människor. Jakten efter rikedom orsakar ständigt lidande och 
oftast någon form av övergrepp på andra. 

Pengar – mål eller medel för livet? 
  Det berättas om en man som satt på bryggan och fi skade. En annan 

Ledare

Omslagskollage av Thorvald Berglund 
En pojke spelar dragspel på en gata i Krakow, pengarna blir ett bidrag 
till familjens försörjning. Kollektbild från Kyrkokonferensen i Stockholm.
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  Kan det fi nnas en möjlighet till ett helare och rikare liv, om jag övar mig 
mer i generositet och förnöjsamhet än i att hela tiden jaga och stressa 
efter nya och större möjligheter? Jag tror att vi behöver pröva tanken för 
att inte gå under. För att undvika girighet så behöver vi fundera över om 
pengar är medel för livet eller livets stora mål.
   Aposteln Paulus uttrycker det så här: ”Kärleken till pengar är roten till 

allt ont, genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva 
mycket lidande”/ 1 Tim 6:10, Bibel 2000   
  Den tanken säger att vi behöver ha en distans till vår rikedom så att 

inte vår egen strävan får oss att förstöra det liv och det sammanhang vi 
lever i.  När livet rasar på ena eller andra sättet upptäcker de fl esta att 
visst underlättar det om det fi nns pengar, men än mer ovärderligt är att ha 
människor omkring sig som ställer upp och visar omsorg. När livet är gott, 
blir det lätt tomt om det inte fi nns någon att dela det med
  Guds kärleksväsen är också generositet, att älska 

är att dela, han vill dela sin kärlek och sin evighet med 
oss. Att leva i gemenskap med andra är allstå livets 
stora möjlighet och därför viktigare än hur lönsamt mitt 
liv är eller har varit. Jesu ord är stora och viktiga: ”Sök 
först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det 
andra tillfalla er”

Leif Jöngren
Pastor, Kållandsö Missionsförsamling

Om Jesus av Jonas Gardell
Det tog Jonas Gardell tolv år att skriva boken ”Om Jesus”. Maken till ambitiöst 

amatörprojekt får man leta efter. Bakgrunden till boken är att Gardell allt 
sedan uppväxten i sin barndoms baptistkyrka funderat över skillnaden mellan 
evangeliernas beskrivningar av Jesus och den bild som träder fram i Paulusbreven. 
Det initiala syftet med boken var att, med hjälp av all tillgänglig kunskap, försöka 
hitta den verklige Jesus – så som han uppträdde i historien – innan den tidiga 
kyrkan tog hand om honom och skapade sin bild av honom. 

Det Gardell har noterat är att Paulus är så ointresserad av den Jesus som 
evangelierna berättar om. Sällan eller aldrig relaterar han till vad Jesus sagt eller 
gjort under sina jordiska år, utan hans brev handlar nästan uteslutande om den 
himmelske Jesus och den tolkning som Paulus själv gör av honom.

Jonas Gardell bekymrar sig över den makt och det tolkningsföreträde som Paulus 
får. Det känns som om hela lärjungakretsen och till och med de tolv kommer 
i skymundan. Betecknande är också att de första församlingarna växer fram i 
andra delar av Medelhavsområdet än där Jesus verkat. Inget av Paulus brev 
är adresserat till församlingar i städer som Jesus besökt. Med andra ord; Det 
är i begränsad grad som de första församlingarna består av ögonvittnen – det 
fanns ju ändå ganska många – utan de byggs istället upp av människor som har 
andrahandsuppgifter via Paulus eller andras förkunnelse. 

 Denna nedtoning av den historiska Jesusgestalten blir brutalt tydligt när 
trosbekännelsen formuleras några hundratals år senare. Där går man direkt från 
”född av jungfru Maria” till ”pinad under Pontius Pilatus”, dvs man hoppar över hela 
hans liv, lära, handlingar och ord. 

 Det mest intressanta med boken är att när Gardell kommit så långt att han 
konstaterat att den jordiske Jesus försvinner ut bland skuggorna och ersätts av en 
himmelsk, så stannar han upp. Någonstans inser han att den historiske Jesus inte 
låter sig fångas och att vi egentligen bara har berättelserna om den mytologiserade 
Jesus att relatera till. Man kan ha hur många invändningar som helst mot Paulus, 
men det är ändå hans uttolkning som gjorde att Jesustron fi ck fäste och som 
fortfarande gör att människor bekänner sig till denna tro. När Gardell inser detta 
känns det som han överger sin initiala ambition och låter istället de två sista kapitlen 
bli en makalöst formulerad hyllning till den personlige Jesus, vars existens inte låter 
sig fångas av det historiskt sökarljuset, men som kanske just därför erbjuder en 
närvaro som trotsar och överlever alla teologiska diskussioner – och som erbjuder 
en berättelse som vi alla är inbjudna att vara medskapare till.

 Själv tänker jag läsa ”Om Jesus” av Jonas Gardell fl er gånger.

 Åtminstone de sista två kapitlen.    Stig-Roland Rask
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HAGAVALLENS CAMPING
Vid Hagavallens idrottsplats

Stugor, husvagns- och tältcamping, servicehus och el.
3 km till Läckö Slott och till Spikens  skeläge.

0510-102 30, 070-265 90 56

ga40s.indd   30 09-04-15   15.

V ä l k o m m e n  t i l l 

c a f é  v i d  V ä n e r n s  s t r a n d

Alla dagar maj – september
Spiken, Kållandsö, Lidköping

0510 -  107 70

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



4   21

Att vara kassör – om församlingarnas ekonomi
När vi inom frikyrkan talar om pengar väcks ofta starka känslor. 

Pengar och frikyrkan kan var för sig göra att en del går upp i varv, och 
tillsammans vållar det lätt debatt. För en tid sedan var jag under flera år 
med i ledningen för en kristen sommarkampanj. Vi gjorde återkommande 
utvärderingar, genom att vi fråga mötesdeltagarna vad de hade för åsikter 
om verksamheten. Det mesta var positivt, men en återkommande negativ 
kommentar var, att kollekttalen var för många och för långa. Ibland kanske 
man kunde hålla med, men varenda tal och varenda krona som kom in 
behövdes för att driva verksam. Utan dem hade verksamheten fått läggas 
ned. Mycket av arbetet som utförs inom kristen verksamhet görs genom 
ideella insatser, men mycket kostar pengar t ex anställda, fastigheter, 
marknadsföring och andra omkostnader för verksamheten. Så det är 
ganska enkelt, inga pengar = ingen verksamhet.

Om ett företag drabbas av extra kostnader t ex genom att lagstiftningen 
ändras måste man ju täcka kostnaderna. Vem får betala? Jo, kunderna. 
Kan inte staten betala? Vilka är det? Jo det är vi det också. Det finns ingen 
genväg, någon måsta betala. 

Inom en frikyrkoförsamling täcker vi vårt behov av inkomster genom att 
ha insamlingar med olika namn i våra möten och gudstjänster. Allt sker 
frivilligt. Vi har inga medlemsavgifter eller krav på att man måste betala 
si eller så mycket. För min del är jag noga med att det inte skall kunna 
registreras vad var och en bidrar med. Numera kan man också bestämma 
att man vill att en kyrkoavgift (kyrkoskatt) skall gå till en annan församling 
än Svenska Kyrkan. Detta har blivet allt viktigare del av församlingens 
inkomster. Vår församling, som inte är så stor, har hittills också fått ett 
bidrag från Svenska Missionskyrkan centralt och kommunen stöttar vår, 
som all annan ungdomsverksamhet i kommunen.

Det vi löpande gör av med måste också löpande komma in. Därtill 
behövs ett mindre rörelsekapital och sparande till kommande 
investeringar. Det är detta som skapar verksamhet och aktivitet. Därför 
är det roligt att ge till församlingen, eftersom jag därigenom är med och 
skapar. Gud älskar en glad givare!

Jörgen Lundell  Kassör, Kållandsö Missionsförsamling

Jag har läst genom Bibeln flera gånger från pärm till pärm och slutar 
aldrig att förvånas över Bibelns levande löften och Guds omätbara kraft 
genom Jesus gestalten. Vi blir aldrig några ofelbara kristna och vi har inte 
heller till uppgift att döma andra, men tänk att hitta livet med Kristus, ett 
liv som ger mig rätt att kalla Gud för min Fader. Jesus säger  -  ”Jag är 
vägen, sanningen och livet!  Vilken möjlighet!

Naturen är ett av de ställen där Guds storhet och kärlek kan upplevas av 
oss människor. Ett ställe i Bibeln som jag ständigt återkommer till är Psalm 
8:
 
 ”När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
 månen och stjärnorna du fäste där,
 vad är då en människa att du tänker på henne, 
 en dödlig att du tar dig an honom?
 
 Du gjorde honom nästan till en gud, 
 med ära och härlighet krönte du honom.
 du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter.
 Herre, vår härskare väldigt är ditt namn över hela jorden.”

Tillvarons skapare och Herre är intresserad av oss människor, vill komma 
i en relation med oss och leva tillsammans med oss för evigt. För en del 
kan detta låta naivt och man vill ha en mer ”vetenskaplig” syn på tillvaron, 
och i detta sammanhang kommer alltid Charles Darwin in. För att gå 
direkt till källan har jag läst Darwins böcker såväl ”Origin of Species” som 
”The Decent of Man”. Idag tror jag i viss mån på en evolution, men jag är 
övertygad om att det är Gud som satt igång denna process och det är Gud 
som står bakom den fantastiska skapelse som Du och jag kan njuta av.   
 
Kjell Kjörk

Reportaget
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SMU-Kållandsö

Café-Fyren på Kållandsö startar upp sin verksamhet för hösten den 25 
september i Församlingshemmet i Otterstad. Det blir 6 samlingar till hösten 
varannan fredag på ojämna veckor mellan kl 18:30 och 20:30. Ungdomar 
från årskurs 4 och uppåt är välkomna.

Café Fyren är en ekumenisk café-verksamhet som Svenska Kyrkan, 
Kållandsö Missionsförsamling och Pingstkyrkans Kållandsögrupp ansvarar 
för.

www.lackostrandgard.se

Läckö Strandgård
Pensionat-Vandrarhem-Restaurang-Konferens

Tel 0510-100 47

Varför är jag kristen?
Jag tror att varje människa någon gång på sin väg genom livet ställt 

sig frågan ”Varifrån och varthän?” Vad fi nns det för mening med mitt liv? 
Varför kan livet ibland ge oss människor ett så ohyggligt lidande? Vad 
händer efter döden? Vi får aldrig någonsin svar på alla dessa svåra frågor. 
Det fi ck inte ens Job fast han grubblade hela livet över detta. Bibeln och 
Kristus själv ger oss emellertid ett evighetsperspektiv på tillvaron som 
skänker vardagen en ny dimension.

Jag har vuxit upp i en kristen miljö med kristna värderingar, men livet har 
senare gett mig många anledningar att ompröva min kristna personliga tro 
och jag har då funnit att den håller för mig.

Den fi nns många fi na kristna människor i våra olika kyrkor, men man 
kan också bli besviken på hur enskilda personer ger sig själva ett eget 
tolkningsföreträde av Guds Ord genom att skärskåda andra människors 
liv och leverne och därmed ge dem en känsla av ständig skuld. Bibelns 
budskap handlar inte om skuld (men dock personligt ansvar för det egna 
livet) utan om barmhärtighet, frigörelse och kraft. Det handlar om min 
högst personliga Gudsrelation och det liv jag vill leva tillsammans med 
Kristus.

Varför är jag kristen?
Jag tror att varje människa någon gång på sin väg genom livet ställt 

sig frågan ”Varifrån och varthän?” Vad fi nns det för mening med mitt liv? 

Personligt
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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

Jan Andersson
-Va? Menar du pengar? 
Nähä, inte speciellt 
pengar… Ja, i så fall är jag 
rik, ha ha!

Är du rik?

David Bergman, 6 år
Ja! Jag har mycket pengar och mat att äta. 
Då lever man. 

Anna Cederqvist, 38 år
Ja, jag lever ett rikt liv. I Sverige hör vi till 
den rikare delen av världen rent materiellt. 
Rikedom för mig är en härlig familj och 
många goda vänner – det har jag!

Vi är speglar som ska refl ektera den gudomliga gnistan mot våra 
medmänniskor. Om vi inser vår egen gudomlighet, skulle vi ge upp den 
girighet som är upphovet till förgiftningen av luften, nedsmutsningen av 
sjöar och hav, utarmningen av jorden och förödelsen av skogarna. 

Hildegard visste att hon skrev för eftervärlden: ”jorden får inte skadas! Jag 
skriver detta, inte för vår tid, utan för tiden då luften inte går att andas och 
vattnet inte går att dricka. Då behöver ni mina råd.” 
Om vi fortsätter att leva som om endast materiella ägodelar och yttre 
framgång är det enda av vikt i livet, kan nog varningen från Hildegard ha 
sitt berättigande.
Fortsättning i nästa nummer.

En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se

Är du rik?
Sagt & tänkt

David Bergman

Jan Andersson
-Va? Menar du pengar? 
Nähä, inte speciellt 
pengar… Ja, i så fall är jag 
rik, ha ha!

Jan Andersson
FAKTARUTA:
Hildegard av Bingen (1098-1179) 
Visionär, mystiker, diktare, fi losof, konstnär och 
tonsättare.
Född 16 september 1098. 
Upprättade 1149 ett nytt kloster i Rupertsberg vid 
Bingen
Död 17 september 1179. 
Begravdes i klosterkyrkan i Rupertsburg, men fl yttades 
1632 när svenskarna förstörde klostret i 30-åriga kriget 
till benediktinerklostret Eibingen på andra sidan Rhen

Anna Cederqvist, 38 år
Ja, jag lever ett rikt liv. I Sverige hör vi till 
den rikare delen av världen rent materiellt. 
Rikedom för mig är en härlig familj och 
många goda vänner – det har jag!Anna Cederqvist



HILDEGARD AV BINGEN

En personlig betraktelse av Pelle Boman.
Del 1 av 2.

För några år sedan gick jag en utbildning. Varjedag började med att någon 
presenterade någon eller något för resten av kursdeltagarna. Det kunde 
vara allt ifrån träning med gummiband till kvinnorörelsen historia till Evert 
Taube. Vid ett sådant tillfälle presenterade en av kursledarna en dam vid 
namn Hildegard av Bingen och spelade en CD med hennes musik. Jag vet 
inte om det var presentationen eller stämningen just denna morgon eller vad 
det kunde ha varit, men jag blev av någon anledning berörd av detta 900-år 
gamla helgon. Jag insåg att hon måste ha varit före sin tid i många områden. 
– och mycket av hennes tankar är mycket aktuella även idag. 

Hildegard av Bingen föddes 1098 i Böckelheim vid Nahe, en bifl od till Rhen 
Vid åtta års ålder sändes hon till benediktinerklostret i Diessenberg. År 
1136 valde nunnorna Hildegard till abbedissa. Några år senare fi ck hon en 
uppenbarelse att hon skulle upprätta ett nytt benediktinerkloster i Rupertsberg 
vid Bingen. Hon drev detta kloster till sin död. Dessutom grundade hon 
ytterligare ett kloster i Eibingen och blev alltså abbedissa för två kloster. 
Det var med dessa kloster som bas som hon under hela återstoden av sin 
levnad bedrev sitt verk för Guds rike: att predika och undervisa, resa och 
reformera, komponera, skriva, studera och profetera. Hon hade från tidiga 
år haft uppenbarelser som hon i vuxen ålder återgav för en munk som hette 
Volmar. Han skrev ner hennes uppenbarelser i boken ”Scivias” (egentligen 
Sciens Vias Domini, ”den som känner Herrens väg”). Det tog 10 år att skriva 
ner dessa visioner om bl.a. förhållandet mellan 
Gud och människorna. ”Jag har mottagit visionerna
med hjälp av mina inre ögon och öron enligt Guds 
vilja. För en normal människa är detta svårt att 
förstå.”

Hildegard kände sig utvald och kallad att tända 
mänskligheten för medkänsla, harmoni och balans. 
Hennes budskap är att vi alla är gudomliga, 
att alla har den gudomliga gnistan i oss. 
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Birgitta Berglund
Jaa, det är jag Jag är frisk, har nära 
och kära runt omkring mig. Jag har fått 
förmånen att se saker från den ljusa 
sidan, och om något känns jobbigt vet 
jag att jag alltid har någon som bär mig.

Birgitta Berglund
Jaa, det är jag Jag är frisk, har nära 
och kära runt omkring mig. Jag har fått 
förmånen att se saker från den ljusa 
sidan, och om något känns jobbigt vet 
jag att jag alltid har någon som bär mig.

Birgitta Berglund



När det gäller att fi nna sponsorer kan jag vara något mer agitatorisk än vid 
tiggeri. Jag kan tex berätta om hur jag alltid handlar eller gynnar den som 
sponsrar de insamlingar som jag leder. Därför är det viktigt att du också 
gynnar dem. 

Offra. Om det är svårt att tigga till de fl esta ändamål, så går det inte att 
jämföra med att få människor att offra. Här vill jag först gå till mig själv. Hur 
oerhört svårt har jag inte för att offra, jag måste ju tänka på mina barn först, 
att dom också kan leva i överfl öd. Att offra betyder inte att jag känner mig 
tvingad till att leva i misär. Det rätta offret ger välsignelser tillbaka. 
Det var Palmsöndagen 1959 och som vanligt hade vi SMU:s offerdag. Jag 
ledde kvällsmötet och tyckte2qq  q1 att förmiddagens kollekt var 
i minsta laget. Därför manade jag lite extra. Jag blev mycket bekymrad, för 
när jag tog upp plånboken upptäckte jag att allt som familjen hade var 110 
kronor. Jag tvekade men tog hundralappen. Inger, min fru, var inte glad på 
mig. Vad ska vi nu köpa Påskmaten för,var hennes kommentar.

     Det blev måndag och jag skulle till banken. Där ville kamreren prata 
med mig. Han undrade om min fru var född Martinsson. Jag bekräftade och 
fi ck en ny fråga. Var hon i Eskilstuna i början på 50-talet? Jo det var hon. 
Skönt sa han, då har vi äntligen hittat ägaren till en bankbok från 1953 som 
skolstyrelsen satte in hennes retroaktiva lön på, ingen visste vart hon fl yttade. 
Det fanns 298 kronor på boken. Påskmaten var räddad. Tack Gode Gud!!!    

     Jesus talade inte mycket om att vi skulle offra , men mer om att vi skulle 
vara barmhärtiga och ge till den behövande. Om tiondegivandet läser vi bara 
en gång i Evangelierna, men han sa dock att hans lärjungar i alla tider skulle 
leva i världen men inte av den. Men ack, hur många kristna är det inte som 
travesterat de orden och lever av världen men icke i den. Kristen är man bara 
i kyrkan.

      Att offra är att avstå från något för att hjälpa någon annan. För ett fyrtiotal 
år sedan hade jag samtal med en riksdagsman. Då sa jag: ”Solidaritet har 
blivit något annat idag än det var vid 1900-talets början. Idag betyder det, 
om jag får mitt och väl det, och andra sitt och knappt det, då är jag nöjd”. 
Bli inte arg nu, för det skvallrar om att du känner dig träffad. Men känner 
du dig träffad, har du fortfarande en chans att ändra din inställning och ditt 
beteende. Gud älskar en glad givare.

Sigvard Gustafsson
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Pengarna, synden och samvetet!

En tanke så där i förbifarten av
Anders Blomberg
 
Pengar, (vid sidan om de andra toppkandidaterna; sex och makt), är det 

som oftast ligger till grund, när människor söker upp t ex en präst eller 
pastor för att få bikt. D v s att hos Gud söka och få förlåtelse samt kraft till 
bättring. Enkelt utryckt på kyrkospråk: Pengar är en mycket vanlig orsak till 
synd!
Pengar är naturligtvis inte något ont i sig självt. (inte heller sex eller makt 

är det), men de utövar ett enormt starkt infl ytande på oss och styr våra val 
så till den grad att de fl esta människor, i alla fall någon gång under livet, har 
upplevt att omdömet förmörkats på grund av det.
Pengar är också något som vi också, symptomatiskt nog och tillbörligt, 

talar ganska försiktigt om. Det är kraftfulla saker. Då bör man tala och agera 
försiktigt.
 
Så är det med mycket. Inte ont i sig självt, men när det berör de djupaste 

delarna av oss riskerar vi ibland att göra tokiga val. Sker detta bär vi 
naturligtvis också fullt ansvar för konsekvenserna. Vid dessa tillfällen är 
samvetet vår vän, om det reagerar. Detta är tecken på ett friskt själsliv och 
god psykisk hälsa. Ånger är själva handtaget till förlåtelsens dörr samtidigt 
som det säger att man ämnar göra bättre nästa gång. En kort slutsats i detta: 
Har någon avsikten att ägna livet åt att tjäna pengar och föröka kapital, så 
bör denne, först av allt, inte söka upp rätt 
fi nanscoach eller personlige bankman. 
Inte heller är första steget att gå en 
aktiekurs. Det första som bör kollas upp 
är om man själv har ett fungerande 
samvete. Är så fallet kan det nog bara 
lyckas.

Pengarna, synden och samvetet!

Temat



Pengar inget problem

     För några månader sedan ringde Anders till mig och frågade om jag 
ville skriva en artikel om insamling av pengar.Skulle jag våga antaga en 
sådan utmaning och därmed reta ännu fl er människor än jag redan gjort 
med mina uttalanden om insamlingar och offranden? All right! Jag gör det.

     När jag talar om insamlingar menar jag: 
a) insamlingar till profana ändamål. b) Insamlingar till handikapporgani-

sationer och hjälporganisationer, c) insamlingar till kyrkor och församlingar 
och deras arbete.

   Tekniken vid insamlingar är också något som jag delar upp i tre grupper.

1) Tiggeri, 2) Sponsring, 3) Offrande. Det är kring den senare uppdelning-
en som huvuddelen av artikelm kommer att handla.

     Tiggeri. När jag besöker någon, oftast företagare, försöker jag alltid 
börja med att prata om ditt och datt. Jag tigger aldrig pengar genom ett 
telefonsamtal eller när mitt objekt har ont om tid. Likaså tigger jag aldrig av 
någon som jag vet är missnöjd med vad jag för tillfället ger min tid åt.

     När ovanstående är avklarat säger jag alltid: ”Jag vet att jag inte kan 
ge dig något annat i stället, men jag vet också att du är en generös person 
som hjälper andra när du kan, Har du möjlighet att hjälpa oss nu?” Sedan 
kan jag mycket försiktigt argumentera för insamlingen, men man får ald-
rig vara påstridig, och får jag nej, måste jag alltid skiljas från den som var 
min presumtive givare,  med samma glada inställning, som den jag hade 
när jag kom. Blir jag sur, så är det ingen idé att komma tillbaka vid annat 
tillfälle. Att tigga pengar är något av det svåraste som fi nns, för många 
gånger får du göra avkall på dina egna uppfattningar och aldrig bli agitator. 
När du går från den du tiggt av, ska givaren känna sig lika glad som du.    

 Sponsring. Vad är det för skillnad på sponsring och tiggeri? När man 
tigger har man ingenting att sälja eller ge tillbaka annat än glädjen att få ge. 
När man är ute och söker sponsorer, har man alltid något att erbjuda istället 
för de pengar man är ute efter. Sponsring har också ett bestämt pris eller i 
alla fall ett förhandlingsbart utgångsbud.    
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Är du rik, Ing-Ulla Skoglund?

(Ing-Ulla är pensionerad familjeterapeut, och kommer att jobba ideellt med 
vissa diakonala uppgifter i Stenhammarkyrkan. Inga-Ulla som är medlem 
i vår församling kommer ursprungligen från Huskvarna och har varit 
yrkesverksam i Göteborg och Skara.)
Javisst! Jag är jätterik på livskunskap och erfarenheter.
Övergiven och bortadopterad kom jag som enda barn till en god och 
omsorgsfull familj. Kyrkan och idrotten präglade mig. Bönen var också och 
är en ständigt närvarande kraftkälla. 
Familjehemligheter, svek och rädslor skapar överlevnadsstrategier efter 
mottot - bättre brödlös än rådlös. Utifrån arv och miljö föddes mitt sociala 
engagemang och intresse för människan. 
Jag ser som en förmån att komma 
människor nära i mitt sociala och 
psykosociala arbete.Att inte ta något för 
givet. Att saker inte alltid är vad de ser ut 
att vara, är en lärdom. Mötet med barn, 
ungdomar och vuxna som varit i behov 
av stöd för att klara sin livssituation har 
berikat mitt liv. Det kunde ha varit jag. 
Det mesta är numera litet i min tillvaro. 
Litet boende, liten bil, liten agenda, Inga 
krav eller måsten.Möjligheten att få vara 
frivilligarbetande församlingsmedlem är 
dock stort.
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Pengar inget problem

     För några månader sedan ringde Anders till mig och frågade om jag 

Ordet är Ditt
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September

 6 Söndag 10.00 Gudstjänst och höstupptakt
   Leif Jöngren, servering

 6 Söndag 11.00 Upptaktsgudstjänst med nattvard 
  Anders Blomberg. Janeric Jahnstedt, Andante, 
  Kyrkkaffe.

 8 Tisdag 19.15 ”Rum för Tro”
                – 20.00 Musik, meditation, nattvard, förbön. Kyrkan öppen 
  från kl. 18.30 för enskild andakt och ljuständning. 
  Anders Blomberg, Ackord  

12 Lördag 15.00 Andakt på Tolsjöhemmet 
  Stenhammarkyrkan ansvarar

13 Söndag 11 .00  Gemensam gudstjänst Kållandsö missionskyrka 
  Anders Blomberg, Leif Jöngren. 
  Sånggruppen Ackord.

15 Tisdag  15.00 Trivselträff
  Servering

19 Lördag 15.00 Pensionärsfest
  Spelmanspojkarna, Trollhättan, spelar och sjunger. 
  Leif Jöngren
  Behöver du skjuts – ring Rune Ydergren, 101 50

20 Söndag  11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar. Annette Cederqvist m fl. 
  Café Skorpan

27 Söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst 
  Anders Blomberg, Anne Olsson.

27 Söndag 19.00 Söndagsbön

30 Onsdag 19.00 Församlingskväll med bön och samtal

K Ö

K Ö

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

K Ö

K Ö

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 mellanhänder.
Detta gäller såväl nya gravstenar som kompletteringar av 
befintliga stenar. 
För frågor eller beställning kontakta Anders Blomberg, 
0510-174 11, 0739-700 005



29 Söndag 11.00 1:a adventsgudstjänst
   Anders Blomberg. Andante, Blåsare. Kyrkkaffe

29 Söndag 11.00 Adventshögtid 
   Leif Jöngren m fl  

December

 4 Fredag 19.00 Musikcafé i juletid i missionskyrkan
  ”Vi sjunger in advent o jul”

 6 Söndag 11.00 2:a advent Gudstjänst
  Anders Blomberg. Anita Klasson & Martin Toreborg
  Café Skorpan

13 Söndag 11.00 Gudstjänst

14 11
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Oktober

 4 Söndag 11.00 Gudstjänst  Guds budbärare
  Leif Jöngren  

 6 Tisdag 15.00 ”Ve´ mjölkabor´t”
  Dagledigträff med Mats Löving, servering

 8 Tisdag 19.15 ”Rum för Tro”
                – 20.00 Musik, meditation, nattvard, förbön. Kyrkan öppen 
  från kl. 18.30 för enskild andakt och ljuständning.

10 Lördag 17.00 ”Vägen vidare” Frågor om en ny kyrka. 
  Församlingskväll tillsammans med Kållandsö Mfs. 
  Leif Jöngren. Anders Blomberg. Servering

11 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard
  Leif Jöngren, Utgångskollekt till equmenia (SMU)  
  Tacksamhet och lovsång 

11 Söndag 11.00 ”Gudstjänst i Psalmton” 
  Anders Blomberg & Gunnel Svensson

18 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar

18 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Mikael Kjell. Sång av Lena Kjell
  Café Skorpan

20 Tisdag 15.00 Trivselträff
  Servering

24 Lördag 15.00 Andakt på Tolsjöhemmet 
  Stenhammarkyrkan ansvarar

K Ö

Jubileumshelg. Stenhammarkyrkan 25 år.

3 Lördag 16.00 Församlingsfest

4 Söndag 11.00 Jubileumsgudstjänst
 Kyrkkaffe

GolfLäckö-RestaurangLäckö Golf-Restaurang
Traneberg

Här njuter du av en härlig söndagsmiddag
varje söndag maj - sept 12.00 – 15.00

Dagens lunch varje vardag
Enklare rätter och fika varje dag

V ä l k o m m e n !
Tel 0510-101 75
0734-23 30 34

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö
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November
 6 Fredag 19.00 Musikcafé på Västra

 7 Lördag 15.00 Andakt på Tolsjöhemmet
   Kållandsö missionsförsamling ansvarar.

 8 Söndag 11.00 Gemensam gudstjänst 
   Anders Blomberg, Leif Jöngren 
   Sång av Ljudvågorna från Kållandsö. Kyrkkaffe

14 Lördagö 17.00 Höstauktion 
   andakt, lotterier, många utrop, barnhörna m film mm

15 Söndag 18.00 Höstkonsert med Lidköping/Kållands Musikkår

15 Söndag 19.00 Söndagsbön

17 Tisdag 15.00. Trivselträff. 
   Servering

17 Tisdag 19.15 ”Rum för Tro”
                – 20.00 Musik, meditation, nattvard, förbön. Kyrkan öppen 
  från kl. 18.30 för enskild andakt och ljuständning. 

18 Onsdag 19.00 Församlingskväll med bön och samtal

21 Lördag 17.00 Lettlandskväll för alla intresserade
   Bilder, information, insamling, servering.

22 Söndag 11.00 Gudstjänst
   Sören Fjällström, Annette Cederqvist. 
   Sång av Bitte Larsed.

22 Söndag 11.00 Gudstjänst
   Ulf Södahl, distriktkonsulent , Rune Hellberg

22 Söndag  Diakoni-dag med distriktet
   Disktriktet inbjuder till en dag om diakoni. 
   Öppet för alla intresserade. Gudstjänst, lunch och 
   föredrag/samtal. Ulf Södahl m fl
   Anmälning sker till distrikts-expeditionen.

K Ö

Oktober

24 Lördag 18.00 Konsert med a capella-gruppen Dynamics
  Insamling till Läkarmissionen. Servering.

25 Söndag 19.00 Söndagsbön

25 Söndag 11.00 Gudstjänst 
  Anders Blomberg, Sång av Valter Svensson.

31 Lördag 11.00 Gudstjänst med minnesstund över de bortgångna
  Leif Jöngren, Sångare

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö
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Allahelgonahelgen

31 Lördag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg. Sång av Gunnar Erstorp. 
  Minnesstund för under året avlidna.

1 Söndag 18.00 Blues-mässa 
  specialskriven av Tomas Björk, Björn Milton, Anders
  Blomberg m fl. Se vidare info under hösten.

K Ö

K Ö
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