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Vad blir större ju mer den delas? Jo, glädjen

Det sägs ju att delad glädje är dubbel glädje. Och jag har inte mött 
någon än som har motbevisat mig om riktigheten i detta. Enligt mig 
så stämmer det verkligen!

För det här med att dela med någon är något centralt för människan, 
vi vill gärna berätta, minnas, få glädjas över viktiga skeenden i livet 
med andra. Vad händer efter en födsel? Jo, rundringning till de 
anhöriga. Hur ser du helst på en bra film – ensam eller tillsammans 
med någon? Man kan ju inte diskutera filmen, matchen, konserten 
eller vad det är med sig själv! 

Att ha någon att dela livet med kopplas ofta till en partner. Men här 
öppnar sig en större definition på vad kärlek är. För att leva i en 
parrelation är kanske den djupaste formen av kärlek, men kärlek 
rymmer mer. Det finns fler betydelser - kärleken till ett barn, till 
anhöriga, vänskap, gemenskapen som uppstår genom de intressen 
vi har och inte minst människokärlek överhuvudtaget. Skulle vi 
försöka oss på att definiera kärlek som: viljan att dela erfarenheter 
och händelser med den andre/ de andra, så skulle vi kunna få 
en mer mångfasseterad syn på vad kärlek är.  För i alla de olika 
relationer vi står i så är delandet en av huvudingredienserna. Bäste 
vännen delar mina hemligheter, idrottsklubben delar resultatet efter 
sista tävlingen eller matchen oavsett hur det gick, jag håller kontakt 
med mina anhöriga så vi vet vad som händer osv. Att höra ihop 
bekräftas genom att vi delar!

När människor möts, så sker något och detta något är viktigt. Det 
ger oss näring till livsglädjen, det ökar insikten om livet och min 
kunskap. Det tillför något positivt till min tillvaro och jag hittar verktyg 
till att trivas med livet.

Omslagsbild av Thorvald Berglund 
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Så i detta nummer plockar vi fram lite olika infallsvinklar på detta att 
dela. Det är viktigt, det bygger det goda samhället när vi är så öppna 
mot medmänniskan så vi försöker hitta det som är gemen-samt, hitta 
det vi delar.  

Då kommer vänskap tillstånd, då kan vi stödja varandra när 
det kommer svåra stunder, då kan den generositet leva som är 
nödvändig för att motverka den enorma ensamhet, segregation och 
utsatthet som finns mitt ibland oss idag.

Den Gud som Bibeln beskriver låter sin kärlek till oss komma 
tillsynes just genom att dela vår situation och människans premisser 
genom att bli människa. Och det riktigt viktiga som Jesus sa var: 
Älska varandra som jag har älskat er/ Joh 13.

Låt oss fundera på hans uppmaning, låt oss våga pröva både tankar 
och värderingar med varandra så det vi har gemensamt kommer 
fram. Det är ett sätt att smaka på det goda i 
livet! 

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: 

I september startar våra grupper i SMU. VÄLKOMMEN till den grupp 
som passar dig.

Tisdagar  TISDAGSKLUBBEN kl. 15.30-17.00 för åk. 2-3
 (vi pysslar, bakar, leker m.m. och lyssnar till Bibelberättelser som 
avslutning.)

Onsdagar  TONÅR kl. 18.30-21.00 för åk. 7 och uppåt
(här bestämmer tonåringarna det mesta av sitt program, så det kan 
nästan bli vad som helst. Vi avslutar varje kväll med en andakt.)

Torsdagar  SCOUT  kl. 18.30-20.00 för åk. 4 och uppåt
(vi lär oss om kniv, eld, mat och annat som hör till scout. Vi förbere-
der oss för hajk och läger. Kvällarna avslutas med en andakt.)

MUGGPRAT
(tider kommer senare) från åk. 7 och uppåt
(vi träffas och fikar, tjötar, funderar, diskuterar och ber tillsammans.
Varje kväll har ett speciellt ämne som vi pratar om.)

PYSSELKVÄLL  OBS! Nytt
Vill du vara med och pyssla med något du gillar att göra?
Vi har en tanke om att starta en pysselkväll en kväll/månad då vi ses 
och pysslar tillsammans. Du tar med dig det du vill göra själv.
Är du intresserad så hör av dig till Annette

Om du vill veta mer eller undrar över något så är du alltid välkom-
men att höra av dig till mig. Annette Cederqvist 070-79 08 677, 
annette@stenhammarkyrkan.se
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 KKållands Musikkår firar 50-årsjubileum
Ett livligt SMU-arbete rådde i Norra Kållands Missionskrets på 50-talet 
och början av 60-talet, med tyngdpunkt på juniorförening. När SMU-
arna vid 16-17 års åldern växte ur föreningen, växte de också bort från 
den kristna gemenskapen, därav föddes Kållands musikkår som en 
fortsättning inom SMU.

Initiativtagare till musikkåren var Samuel Alteryd, han åkte runt i bygden 
för att entusiasmera ungdomar och deras föräldrar för just blåsmusik. 
Ett 20-tal ungdomar visade intresse, begagnade instrument inköptes 
från Smålands musikvaruhus i Nässjö och Kållands Musikkår bildades 
hösten 1961

Som musikalisk ledare och kårens första dirigent utsågs Åke Rydell. Han 
hade arbetat med en skolorkester och själv varit varit trumpetare i  en 
dansorkester. Första övningen  hölls i Tolsjö missionshus ”lilla sal” den 8 
september som sedan blev övningslokal varje fredagskväll.

Första framträdandet hölls den 13 december 1961 vid juniorernas luciaf-
est i Gösslunda missionshus och pastor Erland Karlsson invigde musik-
kåren och delade ut  SMM-nålen till musikanterna. Nu var vi alla musiker. 
Efter detta fick musikkåren flera erbjudanden att medverka i kretsens 
missionshus och i många andra  sammanhang.
Redan 1963  startade en nybörjargrupp vid sidan om musikkåren som 
rekryteringsbas.
Musikkårens syfte har under åren varit ”att med musik främja den kristna 
verksamheten, erbjuda ungdomar tillfälle till en positiv fritidsverksam-
het, utgöra en miljö i vilken den kristna tron kan växa och att bidra till ett 
vidgat utbud av musik i Lidköpings  kommun”. Det är många ungdomar 
som under åren varit med längre eller kortare tid i musikkåren. Men 
kåren har två ”trotjänare” Samuel Alteryd och Börje Rask som under alla 
år varit aktiva musikanter i kåren.

Samma år hade också  Lidköpings Missionsförsamling startat en musik-
kår. År 1979 slogs kårerna samman och den nya orkestern antog nam-
net Lidköping- Kållands Musikkår.

  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.

Nedan följer några korta kommentarer som nått redaktionen:
”Intressanta artiklar…vilket jobb ni lägger ner…” 
”För mycket text och för lite bilder!” 
”Kul att olika människor i bygden får komma till tals.”
”…det bästa numret var det om tro och vetenskap.”
”Det är alltid roligt när Hälsning dimper ner i brevlådan.” 
”…jag sträckläser den...jättebra…”
”…det där om Facebook gillade jag….”
”Vi brukar läsa den på Internet.”
”… bläddrar alltid upp ”Sagt & tänkt” först...”
”….alldeles för tung läsning. Kan ni inte lätta upp det lite…?”
”…ni hade fel om Luther…bättre research, tack..”
”…trevligt att få läsa mer om historiska personer. Heliga Birgitta t ex…”

Vi vill framföra…
Ett Varmt Tack!

Till alla privatpersoner och företag som så generöst hjälper oss 
med vårt arbete i Lettland.

Allt det Ni skänker och bidrar med kommer till stor nytta bland 
de familjer och barn som behöver hjälpen.

Vi önskar Er all Guds Välsignelse!
Stenhammarkyrkan genom Anders Blomberg, pastor.
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Båda firar alltså i år 50 års-jubileum och detta firades med kårens första 
utlandsturné som gjordes i samarbete med Tabergs Musikkår. Under 
sex dagar 1-6 juni hade kåren fyra musikframträdanden i Lettland.

Onsdagen den 1 juni avreste 23 musikanter från Lidköping med kurs 
mot  Lettlandsfärjan i Nynäshamn. I Taberg hämtade vi upp ytterligare 
13 musikanter. För säkerhets skull hade vi tagit med sju egna 
supporters.
Båten avgick från Nynäshamn kl 22 till Ventspils på Lettlands  västkust. 
Från Ventspils reste vi mot Riga, men gjorde ett matuppehåll i 
staden Tukums där vi möttes av Dana o Bill Schultz, föreståndare 
för hjälporganisationen PAKAPIENI, = ”STEPS” som efter middagen 
berättade om hur de steg för steg försöker hjälpa utsatta  familjer att få 
en bättre livssituation, genom att stötta dem med samtal, praktisk och 
ekonomisk hjälp. Pakapieni driver också ett hem för ensamstående 
gravida unga flickor och ensamstående mödrar. Flickorna får bo där 
sex månader och får under tiden lära sig ta hand om sitt barn, laga mat 
och sköta ett hem.     
 På eftermiddagen 
 anlände vi till Riga och 
 möttes av en 
 svensktalande guide, 
 Daina, som  under en 
 två timmars promenad 
 i gamla stan gav oss en 
 god inblick i den 
 medeltida arkitekturen, 
 om kyrkor, packhus, 
 rådhus, svarte kattens 
 hus mm. Staden 
grundades för 800 år sedan och har bevarat sin medeltida charm. 
Minnesmärken från Svensktiden i Riga 
fick vi också se. Det finns otroligt många gamla vackra byggnader i 
Riga som renoverats till sitt ursprungsskick.

På fredagen hade vi fått tillstånd att spela en  halvtimma på borggården 
på Rundale Slott där det tyvärr inte var så stor publik..

 

  

    Dela...att bjuda på sig själv...
  
Ibland gör slumpen att vi möter människor som gör intryck. Först 

efteråt inser man att man varit med om var något unikt. Tillfällen då 
man får förmånen att dela någon annans liv.

  Jag hade länge sökt efter en specifik HiFi-produkt och  hittat den 
på ”nätet”.  Jag tog kontakt med säljaren och vi kom överens om att 
jag skulle hämta maskinen. Jag förmodade att han var i min egen 
ålder eller yngre.  En man som passerat de 80 öppnar dörren och 
bjuder mig att komma in. Bakom honom står hustrun och undrar om 
hon inte får bjuda på lite fika ” när jag åkt så långt”.  Anita går ut i 
köket och jag följer med Knut ut till kontoret, plockar fram maskinen 
och det är precis den jag söker. Vi får en härlig kontakt och han 
berättar om sitt intressanta yrkesliv. Han berättar också om sin 
barndom och upplevelser där som kom att bli avgörande för hans liv. 
Jag lyssnar, men får också återge de händelser i som styrt mina val.
”Fikat är klart, ropar Anita från köket” .

Tiden har bara rusat i väg. Vi slår oss ner vid köksbordet och det 
bjuds på ”bredda” mackor och tårta. Men det är samtalet som fastnar 
i minnet. Nu var det Anitas tur att prata om barn och barnbarn och 
livet som det blev för deras del. Jag får sitta med och dela deras 
minnen. Jag har naturligtvis också minnen och upplevelser som jag 
får dela med mig av men denna gång upplever jag det som om deras 
glädje och förnöjsamhet på något visar smittar av sig.  Tiden går 
väldigt fort när man har trevligt och set blir dags att bege sig hemåt. 
Jag tackar så mycket och vi vinkar av varandra där på trappan.

När jag sitter i bilen märker jag att jag har ett leende på läpparna, 
ett leende som  satt där resten av dagen och som återkommer varje 
gång jag minns det där mötet.  
       /Thorvald Berglund
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 Lidköping-Kållands 
 Musikkår konsert vid 
 Rundale slott 
 Dirigent: Thomas 
 Zätterman. 
 I nära anslutning till 
 Rundale ligger staden 
 Bauska. Där besökte vi 
 Frälsningsarmén och 
 gjorde ett spontant 
 musikframträdande i en 
 park i nära anslutning 
 till armélokalen med 
ett stort antal tillströmmande åhörare. Lokalen ligger i sta´ns enklaste 
kvarter och kontrasterna blir stora på bara några kilometer.

Kåren leds av  Major Rut Hansen, svensktalande, som också berättade 
om kårens betydande arbete. De har en liten kårlokal men en mycket 
livaktig verksamhet. Varje dag i veckan samlar hon olika grupper, 
pensionärslunch, soppkök för behövande, kvinnomöten mm. Två dagar 
i veckan delas det ut kläder, skor och 
andra saker, som i många fall kommit 
från FA-Fyndet i Lidköping. I hela 
kvarteret är det bara denna lokal som 
har rinnande vatten och ”innetoa” I 
den lilla kårlokalen bjöds vi också på 
lunch På kvällen kl. 18.00 spelade 
musikkåren i en av Rigas stadsparker 
vid Frälsningsarméns friluftsgudstjänst.

 
Ett sätt att låta dessa ord bli till handling är Stenhammarkyrkans 
hjälpsändningar till familjer i Lettland.  
Vi är tacksamma till alla som har bidragit med gåvor och engagemang i 
detta arbete. Vi vet att detta gör stor skillnad för dessa familjer. 
Men det är inte bara materiella saker vi kan dela med varandra 
Det är en grunläggande tanke i kristen tro att vi skall dela det livet rymmer 
med varandra.  
Gud har byggt in samhörighet och gemenskap i sin skapelse och detta får 
komma till uttryck på olika sätt i hem, kyrka och samhälle.  
 
I våra kyrkor vill vi skapa mötesplatser där vi kan dela livet med 
varandra. 
Att dela vad livet rymmer med andra, är inte alltid lätt det vet vi.  
Men visst ligger det mycket i orden: ”Delad glädje är dubbel glädje” men vi 
kan också få uppleva att: ”Delade bekymmer är mindre bekymmer.” 
Risken är att vi drar oss undan i ensamhet i livets kriser i stället för att våga 
dela våra bekymmer med någon vi har förtroende för. 
Det är ju inte så att man delar allt med alla andra, men alla behöver vi 
någon gemenskap där vi kan dela våra innersta tankar och upplevelser, 
det gäller både glädje och sorg. 
Därför vill vi vara med och skapa mötesplatser där du vågar vara dig själv 
och vågar leva i öppenhet.

Att leva i öppenhet mot Gud och andra människor gör livet rikare.  
Detta finns uttryckt på ett fint sätt i en av våra psalmer.
”Blott i det öppna har du en möjlighet.
Låser du om dig kvävs och förtvinar du.
Ut i det fria skall du med Herren gå.
Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då.”

Nu har jag delat några tankar med dig 
som jag hoppas hjälper dig att dela 
dina tankar med någon annan.
 
Valter Skaghammar



Dela med dig - för att bli rikare 
 
När jag skriver detta har jag nyligen varit på kyrkokonferens i Stockholm 
och tillsammans med många andra varit med om att bilda en ny kyrka.  
Är det inte nog med kyrkor i detta land kan man då undra.  
Jo, visst är det så, men den här gången blir det inte fler kyrkor för att en ny 
bildas utan det blir färre. 
Det är nämligen tre kyrkor, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan som går samman och 
bildar denna nya kyrka som fått arbetsnamnet Gemensam Framtid.

När vi delar med varandra blir vi inte fattigare utan rikare.  
Vi behöver varandra och får dela med oss av de erfarenheter och tillgångar 
vi har för att berika varandra. Det gäller oss som kyrkor och samfund men 
även oss som enskilda människor. Vi kan berika varandra genom att dela 
våra tankar och upplevelser.  
Den största tillgången i en kyrka är människor som vill leva med Jesus 
Kristus som Herre och därmed låta kärleken ge inriktningen i livet.  
Målsättningen med den nya kyrkan är att få vara en kyrka för vår egen 
tid som berör och berikar våra liv, en kyrka som gör skillnad även i vårt 
samhälle när de värderingar och den tro vi bekänner oss till blir omsatta i 
handling.

För kristen tro är medmänniskan i centrum. 
Detta går inte att förena med ett liv där man främst av allt tänker på egna 
fördelar. Paulus hade insett detta och ger följande uppmaning när han 
skriver Fillipperbrevet: 

   ”Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.  
 Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus.”  
 
Ett kärlekens sinnelag ser andras behov och vill dela med sig. 
”Dela med dig, dela med dig, bana väg för Herrens fred...... 
står det i en av de psalmer vi sjunger ibland.  
Vi inser nog alla att vi måste bli bättre på att fördela jordens tillgångar så 
att vi som har överflöd delar med oss till dem som saknar det mesta av 
livets nödtorft. 
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På söndagen medverkade musikkåren i Gudstjänsten i Riga Golgata 
Baptistkyrka

Här framför musikkåren och församlingens äldrekör sången Amazing 
Grace. Det var mycket folk i gudstjänsten och musiken blev väldigt 
uppskattad. Nästa år fyller församlingen 100 år och önskade då kåren 
välkommen åter

Alla gudstjänstbesökarna bjöds 
på soppa efter gudstjänsten. I 
Taberg avslutades jubileumsresan 
med att musikkåren spelade vid 
Nationaldagsfirandet vid 
Hembygdsgården.



16 onsdag 19.00 Bibelstudium ”Om gudsbilden i GT”

20 söndag 11.00  Gudstjänst, ”Då mörkret viker” 
  Leif Jöngren

20 söndag 18.00 Jubileumskonsert
  Lidköping-Kållands Musikkår 50 år!

24 torsdag 18.30  Bibelstudie 
  Anders Blomberg

27 söndag 11.00 Adventsgudstjänst
  Anders Blomberg. Kören Andante. 
  Solister och blåsare. Kyrkkaffe.

27 söndag 11.00  Adventshögtid  
   Leif Jöngren
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Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

”Vad delar du helst? - 
      och med vem?”

– “En resa i USA:s sydstater 
tillsammans med en god vän,”

– Vad jag vill dela? Livets alla skiften 
– med människor i allt detta

– Jag är så glad och 
tacksam för att jag får 
dela livet och dess 
glädjeämnen med mina 
barn, barnbarn och 
barnbarns barn. Att 
både få ge till och få 
från de kommande 
generationerna.

Runa Jonsson 

Åke Götesjö

Jesper Blomberg

Simon Lundell

– ”Tillfällen att meka med 
båtmotorn tillsammans 
med min bror”
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– En påse godis, 
med barnbarnen

Gunilla Ivarsson

November

 All helgonahelgen

 5 lördag  11.00  Gudstjänst
  Gudstjänst med ljuständning för de under året 
  bortgångna

 5 lördag 11.00 Gudstjänst, med nattvard
  Anders Blomberg. Sång av Lars Olsson. 
  Ljuständning för de under året bortgångna.

 6 söndag 18.00 Sång och musikgudstjänst
  Sångarfamiljen Svensson, Anders Blomberg

12 lördag 17.00  Höstauktion
  andakt, lotterier, barnhörna med film mm

13 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg. Sång av Bitte Larsed. 
  Café Skorpan

13 söndag 19.00  Söndagsbön 

 
15 tisdag 15.00 Trivselträff
  Servering

Skaragatan 44
Lidköping

0510 - 48 40 35

Mäklarhuset 
förmedlar din bostad

Susanne, Gustav, Daniel, Ann-Charlotte 

Välkommen! 
Esplanaden 24, 531 31 Lidköping 

www.maklarhuset.se 
Telefon: 0510 - 615 30



”Det goda samtalet” Ekumenisk helg med Elisabeth Sandlund

 22 lördag 17.00  I Kållandsö missionskyrka, Servering

 23 söndag 10.00 Gudstjänst, Kyrkans Gård, Lockörn 

27 torsdag 18.30  Bibelstudie 
  Anders Blomberg

28 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö, ”Vår tidiga historia”
  Annelie Nitenberg, Vänermuseet, berättar om 
  utgrävningarna på Kållandsö, Servering

30 söndag 11.00  Gudstjänst  
  Ivar Gustavsson, Mölndal

30 söndag 10.00 Gudstjänst
 Anders Blomberg. Sång av kören Ljudvågorna
 Kyrkkaffe.
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MARIA OCH JOHANNES I ULLERED

Vid ett släktmöte i Ullered, Kållandsö, 9 juni var våra mor- resp. 
farföräldrar Maria och Johannes Karlsson i fokus. För övrigt var 
dessa båda flitiga besökare i Ullersbro missionshus. Här kommer 
ett försök att i diktens form dela något av deras och deras fäders 
livsverk och framförallt den starka gudstro, som var deras främsta 
drivkraft.
 

(Melodi: Taubes ”Jag har skrivit till min ficka”)
När man blickar över viken bort mot Kållands mörka rand
Känns det som man gör en resa genom tiden
Det som fädrens slit och armod under sekler har berett
Är det vackraste vi någonsin har sett

Såsom fordom våra fäder kom från väster, fann ett land
Som var fagrare än någonting de skådat
Det som sommarns heta kvällssol bort i väster satt i brand
Minner om det som vi lärt om Löftets Land
 
De besegrade nog Dalbon såsom Josua Jordan
För att vinna segerkrans i Löftets Rike
Om än solen helt stod stilla som en gång i Gibeon
Fick de all sin kraft och styrka utav tron
 
Fast de kämpade med nödår och med bistra herremän
Kunde ingenting betvinga deras vilja
Trots att mången rikeman blott för sin egen vinning snöd
Vägrade att ge de fattiga sitt bröd
 
Våra fäder byggde tempel, sina kyrkor sten för sten
Och de odlade sin åker, sina tegar
Men de lät sig inte krossas, fick betvinga sina kval
Såsom Mästar´n gjort en gång i Kidrons dal
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Det Maria och Johannes byggde upp i Ullered
Ger oss mod och kraft och fyller oss med stolthet
De bröt land med sina händer och de brukade sin jord
Ledda av den nåd de fann vid Herrens bord.
 
Fast nu råder nya tider, har det gamla ej förgått
Ordets löften ger oss visshet och förtröstan
Att de frön de gamla sådde av Den Högste danats om
Till ett fång av blommor i Hans helgedom

            Arne Appelqvist
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Oktober

 2 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg. Sång av Agnes Rask. 
  Café Skorpan

 2 söndag  11.00  Gudstjänst
  Utgångskollekt till SMU/ equmenia 
  Claes Olsson. Skara

 5 onsdag  19.00 Bibelstudium ”Om gudsbilden i GT”

 8 lördag 15.00 Pensionärsfest 
  Frälsningsarmens Seniorbrass bjuder på sång 
  och musik. Behöver du skjuts – ring 
  Rune Ydergren, 101 50. Servering

 9 söndag 11.00 Gemensam gudstjänst i Stenhammarkyrkan
 Leif Jöngren, Annette Cederqvist
 Sång av Gerd Tidblom
 
16 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Valter Svensson

16 söndag 19.00  Söndagsbön

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

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



Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

September

 4 söndag 11.00 Upptaktsgudstjänst
  Anders Blomberg, Anette Cederqvist 
  Kören Andante, Kyrkkaffe  
  
 4 söndag 19.00  Söndagsbön  
   

10 lördag 15.00 Andakt på Tolsjöhemmet 
 

11 söndag 11.00 Gudstjänst
  Clas Olsson. Sång av Valter Svensson. 
  Café Skorpan

11 söndag 10.00  Gudstjänst ”Blott i det öppna” 
  Leif Jöngren

14 onsdag 19.00 Bibelstudium ”Om gudsbilden i GT”

18 söndag 11.00 Gemensam gudstjänst, på Kållandsö
  Anders Blomberg, Ackord.

20 tisdag 15.00 Trivselträff
  Servering

23 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsöt
  En kväll i musikens tecken
  Leif Jöngren m fl

25 söndag 11.00 Gudstjänst med Nattvard
  Anders Blomberg. Sång av Marianne Rask, 
  Jan-Erik B Andersson & Anders Blomberg.
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25. söndag 11.00 Gudstjänst med Nattvard ”Vi hör ihop”
  Leif Jöngren

29 torsdag 19.00 Församlingsmöte 
  Servering
   

www.lackostrand.se

Boende - Konferens - Restaurang

Tel 0510-100 47

= Stenhammarkyrkan

= Kållandsö Missionskyrka


