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Det krävs styrka för att hålla garden uppe  - och mod 
för att sänka den! 
Eller ”Är ett samvete en börda eller en tillgång?”
Det här numret rör sig runt tankar om hur jag som människa ska klara 
att hantera alla mina sidor – positiva som negativa. Vad gör jag med bar-
lasten av misslyckanden och felval, gör det någon skillnad om en människa 
försöker hitta fram till rätt och fel och vem är det som dömer egentligen?? 
Vår allmänna strävan är att vara felfria. Målet är goda relationer parat med 
förmåga att nå sina mål – gärna så snabbt och effektivt som möjligt. Men - 
fixar vi det? Är det möjligt?  
  Ta bara våra relationer. I teorin så är det ju så att det aldrig är ens 
fel att två träter. Men i praktiken är det inte så lätt att se det så. Så blir 
jag påkommen med någon felaktighet så kommer garden upp. Först 
kommer självrättfärdigheten. Se bara på fotbollspelaren som slår ut med 
händerna och inte kan förstå varför domaren blåst efter att spelaren dragit 
i motståndarens tröja i 10 sekunder. ”Jag har inte gjort nå’t!” alternativt 
”Skulle jag ha gjort något fel? Det kan jag aldrig tänka mig” Steg nr två 
låter inte vänta på sig: ”Men han då! Vad gjorde inte han mot mig!!!” Anfall 
är bästa försvar efter mönstret: det är den andres fel att jag gjorde fel 
eftersom han eller hon gjorde så fel mot mig först! Hängde du med på det 
där? Och det blir inte mindre komplicerat ju längre det håller på. Vad kan 
bromsa en sådan process?  
   I vårt samhälle idag så finns det gott om de här uttrycken, antingen så 
har man inte begått något som helst fel eller så är man ansvarsfri eftersom 
man kan förklara varför man agerade som man gjorde. Oavsett vilket så ser 
man ingen anledning att be om ursäkt eller erkänna sitt felaktiga agerande. 
Begreppet skam erkänns inte längre, fast vi alla både vet hur den känns 
och önskar att den också syntes lite mer i officiella sammanhang. Men 
tyvärr så har vi sällan mod att sänka garden och se vår mänsklighet och 
alla de brister vi delar, vare sig det gäller ett erkänna fel eller beredskapen 
att förlåta. Det är väl här som samvetet ger sig tillkänna, ”Borde du inte stå 
för hur det blev?”Att erkänna ett fel borde vara det riktiga, och så borde vi 
alla ha beredskap att också ge förlåtelse till den som erkänner och ångrar 
sig. Nästa gång så är det ju kanske din egen tur…

Ledare

Omslagsbild av Thorvald Berglund 
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   Det är om allt det här som påsken faktiskt handlar. Om alla fel som 
begås, om all smärta i att bli sårad eller bli överkörd på något vis av en 
starkare part. Påsken handlar om försoning, om upprättelse, om ett liv som 
bärs av kärlek – inte prestige, stolthet eller makt. Ett liv där jag får göra 
upp med mig själv och få ny kraft att börja på nytt. Men för att göra upp 
med mig själv så behöver jag en motpart att referera mig mot. Som ger 
mig en aning om vad som leder framåt och vad som skadar både mig själv 
och andra. Någon som diskuterar med samvetet och befriar mig. Bibeln 
kallar denna någon för Gud. Oavsett vad som kommit emellan Gud och 
oss människor så vill han gemenskap och relation med oss.   Påskens 
drama är bevis på, och öppnar väg för oss att ta emot, Guds kärlek till oss 
alla. Just detta att Gud presenterar sig främst genom sin kärlek – inte sin 
perfektion, ger oss mod att göra detsamma! Mod att sänka garden och 
våga vara ärlig mot sig själv och därmed öppen för sin omgivning.   
   Att inse att vi har våra brister är en styrka. Det föder ödmjukhet och 
gemenskap, för ingen kommer undan eller är bättre än någon annan. 
Vägen till inre ro och styrka går genom denna insikt och behovet av 
att både be om och ge förlåtelse till sin omgivning. Kanske samvetet 
ändå får en röst? På samma sätt som Gud försonar alla dina och mina 
misslyckanden och alla felval genom påskens under, så är det också 
möjligt för oss att söka försoning med varandra!  
   I relation med Jesus kan vi hitta vägen till livsmod och inre balans, bort 
från rädslan att inte vara perfekta. Påsken står för denna upprättelse och 
för gemenskap. En önskan är att det mer skulle forma våra egna liv. För 
då  vågar vi älska vår nästa som oss själva och kan,  
när så behövs, bana väg för försoning istället för  
splittring. För ärlig öppenhet istället för rädslans  
och okunskapens självförsvar. Samvetet har nog  
en god funktion – för det ger rätt sorts mod.  
Det krävs styrka att hålla garden uppe  
– och mod för att sänka den! 

Leif Jöngren, Pastor Kållandsö missionsförsamling

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

SMU I STENHAMMARKYRKAN:

Tisdagar  TISDAGSKLUBBEN   kl 15.30-17.00 för åk. 2-3
Onsdagar TONÅR   kl 18.30-21.00 för åk. 7 och uppåt.
Torsdagar  SCOUT   kl 18.30-20.00 för åk. 4 och uppåt.

LET GO
En ungdomskväll för åk. 7 och uppåt. Kvällen består av ”Talkshow”, film, 
innebandy, pingis, prat, något band som spelar, ”Your Corner” (dvs. du 
äger scenen för 5 min.) m.m. Under kvällen finns också ”Hot Chili Café” 
öppet så du kan fika under kvällen. 
Vi har öppet fredag 4 feb. 4 mar, 8 apr. och 6 maj.

MUGG-PRAT
Vi träffas och fikar, pratar, tjötar, funderar, diskuterar m.m och ber tillsam-
mans. Tiderna är kl. 18-20.00 (?) söndagar 30 jan. 20 feb. 20 mar. 10 apr 
och 1 maj. 
Varje kväll kommer att handla om ett speciellt ämne. 

Sportlovsläger i Kläppen
Även i år åker vi till Kläppen på skidresa tillsammans med Sunnersbergs 
församling.
Datum för lägret är lör. 12/2-ons.16/2
Är du intresserad och vill veta mer så kan du kontakta Annette Cederqvist.

   Annette Cederqvist
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 Välgörenhet - varför då?

I en nyhetssändning på rapport berättades det att hushållen 
i Sverige under 2010 har skänkt cirka fem miljarder kronor till 
biståndsorganisationer. Det är en ökning av givandet sedan 1990 då 
det samlades in cirka en miljard kronor. 

Det är fantastiskt att givandet har ökat så mycket i Sverige och jag 
tycker att det vittnar om att svenskar vill hjälpa de som är utsatta i 
vår värld. Den senaste tiden har jag dock funderat lite över skälen 
till att så många människor varje dag kämpar för olika ändamål och 
skänker pengar till välgörenhet. De flesta av oss som lever i Sverige 
har goda förutsättningar för ett gott och rikt liv. Det påstås därför av 
vissa att vi skulle känna någon slags samhällelig eller global skuld för 
de som inte lever under samma goda förhållanden som vi. Att vi därför 
personligen tar på oss ansvaret för dessa samhälleliga problem som 
skapats genom historien och källsorterar våra sopor för att minska vår 
skuld. Utgångspunkten för detta betraktelsesätt är att vi engagerar oss 
i olika ändamål för att försöka döva våra samveten som om vi försöker 
köpa oss fria från skuld i något slags modernt ”avlatsbrev”.

När dessa tankar cirkulerade i huvudet kom jag att tänka på en 
händelse som min pappa berättat om när en person gjorde ett 
personligt ställningstagande. I början av -80 talet var pappa i fd Kongo. 
Under den tiden förekom en diskussion bland missionärerna om det 
var etiskt riktigt att anställa afrikaner för att utföra jobb som man själv 
valde bort. Pappa hade en bekant som inte ansåg att man som rik vit 
man skulle komma till Afrika, anställa afrikaner och vara en ”herre” över 
dem. Han var lärare och hos honom bodde några unga svarta killar för 
att de skulle få möjlighet att studera. Vid ett tillfälle blev tanken som är 
kopplad till toaletten full och behövde tömmas. Kompisen sa till pappa 
att han inte ville be de inneboende killarna eller någon annan afrikan 
om hjälp utan han skulle själv ta hand om sin egen ”skit”. Pappa erbjöd 
sig att hjälpa till och de grävde upp allt innehåll ur tanken för hand. 

att vara unga föräldrar med så många omtänksamma och stöttande 
människor omkring oss. Tacksamhet, det är vad jag känner.  

Åren gick. Jag och min kristna gymnasieklasskompis hördes inte av 
så ofta. Eller nästan aldrig faktiskt. Och det är det som gör den här 
berättelsen så stor. Vi hade nästan ingen kontakt, bodde inte längre i 
samma stad, och ändå… 

Mer än fyra år efter att vi slutade på gymnasiet ringde min vän upp 
mig från en annan del av landet. Hon förklarade att hon ville be om 
förlåtelse för vad hon sagt till mig flera år tidigare. Jag har för mig att 
hon berättade att de hade talat om förlåtelse i hennes bönegrupp. 
Och att hon kände att hon ville höra av sig till mig och be om förlåtelse 
för att hon riktat sin besvikelse mot mig på ett så skarpt sätt. Hon sa 
att hon ångrade hur hon hade uttryckt sig. Jag ville med glädje ge 
henne min förlåtelse. Det blev som ett helande för oss båda. Jag fick 
berätta för henne att jag hade blivit sårad. Och genom hennes ”förlåt” 
så plockade hon bort det som skavde. 

Det var så stort gjort tycker jag! Att ringa så där – flera år efter. Genom 
det där telefonsamtalet blev min vän plötsligt till ett föredöme för mig. 
Jag vill också kunna svälja min stolthet och säga förlåt till dem som 
jag sårat på ett eller annat sätt. I kyrkan ber vi att Gud ska förlåta oss - 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Vi lär oss att be Gud 
om förlåtelse när vi har handlat orätt och 
vi lär oss att förlåta andra som behandlat 
oss illa. Men det finns ännu en riktning i 
förlåtelsens gåva. Genom den här texten 
vill jag uppmana till att vi också vända oss 
med vårt ”förlåt” till dem vi faktiskt sårat. För 
jag tror att vi då kan få vara med om många 
välsignade ögonblick.

Av: Frida Hellsing

Reportaget
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Jag har själv inte pratat med kompisen om den här händelsen och kan 
därför inte redogöra för varför detta var en så viktig fråga för honom. 
En teori är dock att kompisen hade en kunskap om hur svarta har 
behandlats i historien genom t ex slavarbete och kolonialism. Han har 
sedan bestämde sig för att inte vara en av dem som utnyttjar svarta 
för sin egen vinnings skull. Istället satte han värde i att bryta med de 
värderingar som en gång gjort att man ansett sig ha rätt att utnyttja 
svarta människor i olika sammanhang. 

Kanske stämmer påståendet att kompisen upplevde sig ha en skuld 
för vad svarta har utsatts för genom historien och dämpade sitt dåliga 
samvete på detta sätt. Det sätt som kompisen valde för att stå för sina 
åsikter kan ju ifrågasättas. Det skulle kanske ha varit bättre att anlita en 
rörmokare att ta hand om ”skiten” utan att fundera på dennes hudfärg? 
Sättet som han handlade på kanske ännu mer nedvärderade svarta 
och de som dagligen utför denna form av arbete. Jag anser ändå att 
det var hedervärt av kompisen att stå upp för sina värderingar även 
när de inte var så lätta att följa. Efter samtalet med pappa kände jag att 
jag inte håller med om att vi agerar utifrån någon slags samhällsskuld. 
Våra olika sätt att engagera oss och skänka av det vi har kanske inte 
alls drivs av någon skuld utan av en vilja att göra gott. Genom att vi har 
fått så goda förutsättningar i livet det faller sig kanske naturligt att vi 
vill ge vidare av detta. Att drivas av kärlek till andra människor brukar 
förändra mer än att handla utifrån tyngda 
skuldkänslor. Det har ju egentligen mindre 
betydelse om våra motiv är lite grumlade 
så länge vi följer våra hjärtan och resultatet 
leder en god förändring.

- Karin Enestig

ETT MODIGT FÖRLÅT…

Ibland blir det inte som man planerar. Ibland är det som att livet tar en 
egen väg. Och plötsligt har man hamnat utanför mallen. Som frikyrklig 
18-åring gjorde jag säkert många förvånade när jag berättade att jag 
och min pojkvän skulle ha barn. Jag fick ganska olika reaktioner. De 
allra flesta blev glada. Våra föräldrar blev aningen oroliga. Men alla 
visade stöttning, att de ville vara med och göra det bästa av det som 
nu var vår situation. 

Men en reaktion kom att utmärka sig. En av mina närmaste 
klasskompisar, som hade särskild betydelse därför att hon delade 
min kristna tro, hon sa: ”Du förstår väl att jag är besviken på dig, 
Frida?” Och jag kan säga som det är – det skavde. När hon uttryckte 
sin besvikelse över att jag inte lyckades leva ett ”felfritt” liv i enlighet 
med den ”kristna mallen”, då skavde det i mig. Det jag mest av allt 
behövde då var människor som visade omsorg. Jag behövde få känna 
att jag verkligen inte var ensam, att vi hade många som ville hjälpa 
oss i vår nya stora uppgift som blivande föräldrar. Min vän hade inte 
behövt säga att hon var stolt över mig, men jag hade gärna hört ett: 
”Jag ska be för er Frida. Det kommer att bli bra. Var inte rädd.”

Jag tror inte att hon var medveten om vad hennes ord vägde, men 
sanningen är den att jag lade en viss vikt vid orden just för att hon 
var kristen. Jag frågade för mig själv om hennes besvikelse stämde 
överens med hur Gud såg på mig. Jag trodde inte det, men det hon 
sa kom att påverka min relation till ”det kristna” på ett negativt sätt. 
Jag kände mig lite utdömd. Och jag var arg för hur hon hade uttryckt 
sig. Jag ville nog inte att det skulle påverka mig, men det gjorde det. 
Men jag sa aldrig till henne att jag var sårad. Jag sa bara att jag 
förstod att hon blev besviken…

Sommaren kom, och med den mitt barn, vår dotter. Och hon kom 
med så mycket glädje som inget annat. Vi fick uppleva vad det är 
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”När mår du bra?

– ”När jag vaknar 
på morgonen och 
konstaterar att jag är frisk 
och har hälsan”.

Sagt & tänkt

Annmarie Järkeborn

- ”När jag är tillsammans 
med mina barn och 
barnbarn….och en 
speciell vän

Jörgen Lundell

–”Flera olika situationer får mig 
att må bra. Men den jag tänker 
på just nu är när betygen är satta, 
sommarledigheten ligger framför, 
båten är sjösatt och jag bär 
ombord sommarpackningen.”.

Rolf Lindstedt

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 mot-
svarar därför ett pris utan 
mellanhänder.
Detta gäller såväl nya grav-
stenar som kompletteringar 
av befintliga stenar. 
För frågor eller beställning 
kontakta Anders Blomberg, 
0510-17411, 0739-700 005



18 7

Stenhammarkyrkan och Kållandsö Missionsförsamling bjuder 
in till en helg med föredrag av 

Lundaprofessorn Tryggve Mettinger:

”I begynnelsen skapade Gud” 
I Stenhammarkyrkan 

(Värd och mötesledare: Bertil Evertsson)

Lördag  9/4 kl 16.00, föredrag av Tryggve Mettinger
”Vad vill Skapelseberättelsen säga oss? ”
Kaffepaus
”Finns det plats för en Skapare i vår moderna världsbild? 
Om astrofysik och skapelsetro.” Tillfälle för frågor och synpunkter

Söndag  10/4 kl 11.00, gudstjänst med 
predikan av Tryggve Mettinger
”Att leva i Guds skapelse,”  
1 Krönikeboken 29:10-16

 ”Garanterar att jag blir begriplig….”
 (Tryggve Mettinger,Professor emeritus
 of Hebrew Bible Lund University.)

En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se

”-En skön försommardag. 
Familjen är samlad och 
jag sitter där bekvämt
tillbakalutat i solstolen och 
betraktar barnbarnens lek 
och stoj på tomten.

Thorvald Berglund

 
 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

Återkoppling
Vi på hälsningredaktionen får ganska ofta reaktioner och 
intressanta tankar från er läsare om det som skrivs i tidningen. 
Dessa tankar är alltid intressanta att höra och vi vill ge er läsare 
möjlighet att också ta del av dem. 

Vi gör det nu möjligt för er att regelbundet kommentera tidningens 
innehåll på denna plats i tidningen. 
Skriv till info@stenhammarkyrkan.se under ämnet - Återkoppling 
Hälsning.

Vi välkomnar dina synpunkter, reflektioner och tankar.
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Varför en straffande Gud i ett modernt samhälle.? 

Ett inlägg av Anders Blomberg 
Jag möter ibland påståendet om att kyrkan, i synnerhet förr i tiden, framhävt 
Gud som straffande. I vilken omfattning detta sker eller har skett är svårt 
att redogöra för i en handvändning, men det har naturligtvis förekommit. 
Trots det känns det paradoxalt att vissa människor idag associerar Gud 
med straff eller fara. Varifrån kommer en föreställningen om en straffande 
Gud år 2011 i ett av världens mest sekulariserade länder? Den typen av 
förkunnelse är ganska ovanlig i vårt samhälle. Föreställningen om Gud så 
som farlig och straffande finns visserligen i Bibelns gammaltestamentliga 
tradition men då som en bakgrund till Nya Testamentets evangelium, 
vars huvudbudskap är att människan INTE ska gå under. Dessutom 
har ytterst få människor, mer än ryktesvis, någon vetskap om vad som 
verkligen står i Gamla Testamentet. Eftersom straffpredikningar faktiskt 
är sällsynta, samtidigt som få människor verkligen läst Bibeln, så borde 
det betyda att föreställningen om den straffande Guden inte enbart, om 
ens sitt huvudsakliga ursprung i vare sig kyrkans förkunnelse eller privat 
bibelläsande. Kanske är människan av naturen rädd, och vad innebär då 
sekularisering?

Jag tror att de flesta människor, i alla tider levt med en ibland svårdefinierad 
rädsla, som kommer och går beroende på situation eller personlighet. 
Ibland kallar vi det för existentiell ångest, ibland för livsnöd eller något 
annat. Detta mänsklighetens skoskav som beskrivs även i Bibeln. Många 
har genom historien försökt att förklara fenomenet. Desto fler har upplevt 
det. Den går att projicera. Tyvärr räcker det ofta med att para ihop rädsla 
med ett hypotetiskt eller i värsta fall konstruerat hot för att den ska få ett 
ställföreträdande ansikte.  I vår tid är det möjligen massmedia, snarare än 
präster, som levererar hotbilderna som vi kan projicera vår existentiella 
ångest på. Samtidigt som  det idag är lätt att hitta förströelse men betydligt 
svårare att finna tröst.
 Att det år 2011 finns skräckinjagande gudsbilder i människor medvetande 
är möjligen logiskt om än tragiskt. Kyrkan till trots. Den rädsla och förvirring 
vi till vardags upplever, kan vi naturligtvis också projicera på Gud.  Om 

Tema
t

Det som engagerat och stått i centrum för professor Mettinger under 
hela hans forskarliv, har varit arbetet med gudsbilden. Så här vittnar 
han efter 25 års tid som professor:

”Låt oss göra ett tankeexperiment! Låt oss ur tvåtusen års västerländsk 
utveckling tänka bort all den musik som hämtat inspiration från Bibeln. 
Från den gregorianska, via Bach och Händel till Stravinsky, Britten och 
Pärt. Vilka tystnader! Låt oss tänka bort all den bildkonst som gestaltat 
bibliska motiv. Vilka gapande tomrum på muséernas väggar. Och låt 
oss tänka bort all den litteratur som hämtat sin livskraft ur Bibeln. 
– Jag behöver idag inte använda en enda minut för att försvara att jag 
medbetet valt att ägna mitt forskarliv åt Böckernas Bok.”

Under sitt besök i Stenhammarkyrkan kommer lördagens tema kretsa
 kring Skapelseberättelsen med underrubrik, ”Vad vill Skapelseberättelsen 
säga oss?” Efter paus kommer Tryggve att fokusera 
på frågan om det finns plats för en Skapare i vår 
moderna världsbild.

Söndagens predikan utgår från 1 Krönikeboken 
29:10-16 och ämnet för Tryggves predikan är 
”Att leva i Guds skapelse.”

Vill du läsa mer om Tryggve Mettinger och hans 
forskning rekommenderar jag dig hans hemsida: 
tryggvemettinger.com
Bertil Evertsson

www.lackostrand.se
Tel 0510-100 47

Boende - Konferens - Restaurang
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livet känns hotfullt, är det kanske inte konstigt om någon tänker sig 
Gud som det yttersta hotet av alla. Det är ju också en tro, även om den är 
falsk. Sekulariseringen på 1900-talet skulle befria oss från förtryckande 
religion, var det tänkt. På ett sätt blev det kanske tvärt om. Det vi fjärmar 
oss ifrån, eller saknar relation till ter sig tyvärr ofta hotfullt.  För att 
uttrycka mig naivt: Det kanske inte är för mycket bibelläsning som är 
problemet och som ger utrymme för problematiska Gudsföreställningar, 
utan snarare avsaknad av teologisk reflektion i en brutal verklighet. Det 
kanske inte är för mycket prat om Gud som är problemet, utan istället 
brist på förkunnelse som på trovärdiga grunder befriar människor från 
rädsla och skuld. Håll i så fall till godo med min favorit:

”Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar 
eller andemakter, varken något som finns eller något 
som kommer, varken krafter i höjden eller krafter 
i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna 
skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.”  
(Paulus brev till församlingen i Rom. Kap 8 Vers 38)

  Anders Blomberg, Pastor i Stenhammarkyrkan

Professor Tryggve Mettinger kommer till Stenhammarkyrkan 9-10 april.
Helgen 9-10 april får vi besök av professor Tryggve Mettinger. Mellan 
åren 1971-1978 var han docent i Gamla Testamentets exegetik vid 
Lunds universitet. Med exegetik menar vi uttolkningen av bibliska texter 
och för Tryggve har det i huvudsak handlat om Gamla Testamentet. Det 
var under dessa år som jag hade förmånen att få ha Tryggve som lärare 
– inspiratör – en som hade  förmågan att väcka vårt intresse för GT 
och ge liv och substans till de GT:liga texterna. Vi var några unga teol.
stud. som gärna lyssnade både 2 och 3 gånger till samma föreläsning av 
Tryggve. Kanske berodde  det på en trög intellektuell fattningsförmåga, 
men närmare sanningen var nog  den att Tryggves föreläsningar var 
högtidsstunder för oss! Han tog oss med på spännande resor i den 
gammaltestamentliga miljön och inte minst visade han oss Israels 
historia i sitt sammanhang med de omkringliggande ländernas historia, 
språk och kultur.  När jag sedan fick den trevliga utmaningen att läsa 
korrketur till Tryggves stora epos ”King and Messiah”  var det ett stort 
ögonblick i en ung students liv. 

Efter en framgångsrik docenttid utnämndes Tryggve Mettinger till 
professor vid Lunds Universitet och verkade som sådan under åren 
1978-2003. Redan i sin installationsföreläsning angav han tonen och 
färdriktningen för sin forskning. Så här började han sin föreläsning: ”En 
dag då tre teologer installeras må det tillåtas att någon talar om Gud! När 
jag gör detta, ansluter jag mig dock samtidigt till en vetenskapsteoretisk 
tradition som drar strikta gränser för forskarens kompetens. Som 
bibelforskare kan jag yttra mig över de fenomen som kan avläsas på 
bibeltextens bildskärm. Den yttersta programkälla, som jag tror ligger 
bakom, kan jag däremot inte komma åt”.

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

Ordet är Ditt

” En dag då tre teologer 
installeras må det tillåtas att 
någon talar om Gud!
Professor Tryggve Mettinger



20 onsdag 19.00 Ekumenisk Gudstjänst  
  Sunnersberg kyrka

22 långfredag 11.00  Nattvardsgudstjänst  
   Anders Blomberg
  Sång av Anne Olsson

22 långfredag 11.00 Långfredagsgudstjänst, ”Genom död till liv”
  Leif Jöngren, offerdag till församlingen

24 påskdagen 11.00 Påskdagsgudstjänst
  Anders Blomberg & Anna Smedman
  
25 annandagen 18.00 Ekumenisk Gudstjänst 
  Otterstad kyrka
  Församlingarnas präster och pastorer

28 torsdag 18.30  Bibelstudie
  Anders Blomberg
   

Maj

1  söndag 11.00  Gudstjänst  
   Anders Blomberg. Sångruppen Ackord. 
  SMU-grupperna medverkar och står för fika

4  onsdag 19.00 Bibelsamtal och bön 

8  söndag 10.00  Gudstjänst ”Den gode herden” 
  Leif Jöngren

8  söndag 11.00  Gudstjänst  
   Anders Blomberg. Sång av 
  Piah & Anders Sandberg m fl från Skärstad
  Kyrkkaffe 
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Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

Februari

4  fredag 19.00-24.00 Let Go. Ungdomskväll  
  

6  söndag 11.00  Gudstjänst  
   Monica Göransson, Annette Cederqvist 
  Sång av Ingrid och Ingmar Carlsson

6  söndag 11.00 Gudstjänst 
  Claes Olsson, Skara

9  onsdag 19.00 Bibelsamtal och bön 

12 lördag 15.00 Andakt, på Tolsjöhemmet
  
  

13 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
 Anders Blomberg & Valter Svensson

13 söndag 11.00  Gudstjänst ”Guds verk pågår” 
  Leif Jöngren

15 tisdag 15.00  Trivselträff, med Yngve Karlsson
  Bildvisning. 
  Servering
   

K Ö

K Ö

= Stenhammarkyrkan

= Kållandsö MissionskyrkaK Ö

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö



April

1  fredag 19.00  Träffpunkt Kållandsö, ”Möte med fjärran öst” 
  Anders Blomberg gästar oss, servering

3  söndag    
  
  
 
8  fredag 19.00-24.00 Let Go. Ungdomskväll
  
 
 

17 söndag 11.00  Gudstjänst
  Jonas Magnusson, Götene 
  ansvarig för projektet Bibeläventyret 

17 söndag 11.00 Musikgudstjänst
  Kören korsdraget
  Kyrkkaffe

19 tisdag 15.00 Trivselträff
  Servering
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20 söndag 18.00  Gemensam Gudstjänst, på Kållandsö 
  Anders Blomberg m fl

24 torsdag 18.30 Bibelstudie
  Anders Blomberg

25 fredag 19.00  Träffpunkt Kållandsö, ”I guldleendets land” 
 En reseskildring av och med Mats och Ulrika 
 Härefelt m fl, servering

27 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg. 
  Lidköping/Kålland musikkår. Caféskorpan 

27 söndag 19.00  Söndagsbön 
  

K Ö

Faktauppgifter om Svenska Missonskyrkan i världen!
Vi samarbetar med kyrkor i följande länder och områden: 
Costa Rica, Demokratiska Republiken Kongo, Ecuador, Europa, Indien, 
Japan, Kina, Mellanöstern, Nicaragua, Pakistan, Republiken Kongo.

14 missionsarbetare och 10 praktikanter från Equmenia i tjänst i olika länder.
Budgeten för Missionskyrkans internationella arbete är på drygt 35 miljoner 
kr varav ca hälften går till de båda Kongo-länderna. 

Förhoppningen är att ca 16,5 miljoner kommer in i samband med
 Annandagsinsamlingen.

K Ö
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”I begynnelsen skapade Gud”
 Gemensam helg i Stenhammarkyrkan 

med professor Tryggve Mettinger.
(Se mer på sidan 16-18)

  9  lördag 16.00  Föredrag med Tryggve Mettinger. 
  Servering.

10  söndag 11.00 Gudstjänst med Tryggve Mettinger
  Bertil Evertsson, Peter Enoxon mfl. Café Skorpan



Mars

4  fredag 19.00-24.00 Let Go. Ungdomskväll  
  

6  söndag 11.00  Gudstjänst  
   Björn Hald & Anna Boman Hald
  Annette Cederqvist

6  söndag 11.00 Gudstjänst, ”Kärlekens väg”  
  Leif Jöngren 
  
9  onsdag 19.00 Bibelsamtal och bön

13 söndag 18.00  Musikgudstjänst, tre generationer Svensson 
  Anders Blomberg 

13 söndag 19.00  Söndagsbön

15 tisdag 15.00  Trivselträff
  Anders Blomberg. Resa i Iran 
  Servering

20 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Anders Blomberg. Sång av Bitte Larsed. 
  Kyrkkaffe

20 söndag 11.00  Gudstjänst,”Den kämpande tron” 
  Leif Jöngren

24 torsdag 18.30  Bibelstudie
  Anders Blomberg

26 lördag  15.00  Andakt, på Tolsjöhemmet

19 lördag    Smått & Gott, en delikatessbasar..
  med hembakat och lagade specialiteter. Pristävlig 
  och lotterier. Provsmakning och försäljning. 
  Mera information kommer under våren. 

27 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg m fl

27 söndag 11.00 Gudstjänst, ”Guds mäktiga verk”  
  Leif Jöngren. 
  Utgångskollekt till pastorsutbildningen

K Ö
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30

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
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