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Ingen kan allting, men alla kan något!

  Hur ofta tar vi inte för givet att andra omkring oss kan och klarar så mycket 
mer än vi själva? Och hur ofta måste man upptäcka hur fel det antagandet 
var, för att inte göra om det?
 Är det inte så att vi alltid har saker att lära som förändrar och ofta förbättrar 
våra dagar. Små, enkla tips av kategorin: ”Att ingen tänkt på det förut”, till 
mer tung insikt och kunskap som banar ny väg i min till-varo och t o m ibland 
innebär en förändring av mitt synsätt och min tolkning av hela livet. Och är 

lära sig? Visst blir livet lite roligare för oss om vi bär lite förväntan i vardagen 
om att få lära sig något nytt?

Oavsett på vilken nivå ny insikt eller kunskap ligger på, så är den stora 
poängen att ta emot den. Vara öppen för nya intryck och låta dem sas 
landa, innan man tar dom till sig eller förkastar dom. För detta är viktigt för 
en människas personlighet, att inte stänga in sig i det som har varit och bara 
leva i redan given kunskap.

öppen för också ny kunskap för livet. Man lär så länge man lever, det känner 
vi igen och än så länge har jag inte mött någon som motsagt sanningen i 
det. Ett annat, nyare, talesätt lyder: 

  Det är lätt att förstå de människor som stänger av och som inte längre 
bryr sig om att gå in i nya tankebanor. Det rusar runt alldeles för mycket 

stor mängd av information och val att göra och ta till sig! Därför måste vi 

ständigt och att avskärma sig leder till en form av utanförskap. Ett exempel 
på det är problemet av att inte klara av eller inte ha möjligheten till att ta till 
sig all den nya datortekniken. 

Ledare

Omslag
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Det är bättre att vara öppen mot sin samtid och bearbeta intrycken och 
behålla det som är gott, än att stänga allting ute av en eller annan orsak. 

   Att stänga ute isolerar mig från livet, att ta emot, lära när tillfälle ges, 
öppnar upp och berikar. Att vara mottaglig är att förbli formbar, inte för att 

livstolkning.

   Redan Paulus uppmanar oss till att ständigt söka och ta emot kunskap, 
framför allt då kunskapen om Gud. I Romarbrevet skriver han: Anpassa er 
inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era 
tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar 
honom och är fullkomligt. ( Rom 12:2)

Alltså – ta inte emot allt, sovra, men sök det som är gott. Och ha lite förväntan 
på din medmänniska när du möter henne. Du vet aldrig vad du kan få lära 
dig av henne.

Så – ta emot den du möter med öppet sinne och ta emot detta nummer av 

förhoppning att innehållet både kan ge glädje och avkoppling, likväl som 
tankeställare och väcka nya tankar.

Leif Jöngren, Pastor i Kållandsö
missionsförsamling

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

Bibeläventyret i Otterstad skola
Tre förmiddagar i november hade vi i Otterstad skola förmånen att ta del av 
”Bibeläventyrarna” Leif Jöngren och Cecilia Jonssons kunskaper om gamla 
testamentet.

Leif tog i våras kontakt med mig, för att höra sig för om det fanns någon 
möjlighet för dem att komma till skolan och presentera gamla testamentet, 
på ett nytt och roligt sätt. Jag och min kollega nappade direkt, så vi bokade 
in tre tillfällen under höstterminen för 3-4:an och 5:an. 

Klass fem hade precis börjat läsa om judendomen och det passade perfekt 
att få en inblick i det judiska folkets historia, genom att lära sig mer om gamla 
testamentets berättelser. 

Genom att berätta de olika bibelberättelserna, från skapelsen till profetian 
om Messias, blandat med drama, rörelser och nyckelord, trolleri, rim och 
rap, leker ”bilbeläventyrarna” in kunskapen. På det sättet hoppas man att 
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eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta på ett annorlunda och tilltalande 
sätt. Bland annat så rappas tio Guds bud och den gyllene regeln.

tillsammans med olika rörelser, för Leif och Cecilia berättelsen vidare på ett 
proffsigt och engagerat sätt. Med jämna mellanrum behövs några aktörer till 
korta draman för att förstärka och förtydliga berättandet. Många av elevernas 
händer åker snabbt upp i luften när rollerna fördelas, alla vill vara med. 
Enkla kännetecken t.ex. en halsduk med bibelpersonens namn på används 
i dramat.

skyltar och rörelser. När en del av gamla testamentet gåtts igenom, repeteras 
allt från början, många repetitioner blir det. Eleverna lyssnar och imiterar 
intresserat. Varje elev får dessutom ett litet häfte, där man tillsammans 
antecknar nyckelord i takt med att gamla testamentet växer fram. 

Vi i skolan är jättenöjda med Bibeläventyret och hoppas att Leif och Cecilia 
kommer tillbaka till våren för att ge oss nya testamentet.

/Heléne Jonsson (Lärare i Otterstad skola)

Barnkör på Kållandsö
Tycker du om att sjunga och går i åk 3-6 så är du varmt välkommen att 
vara med i vår barnkör! 

Vi ska jobba med och uppföra musikalen “Ogräs i rabatten” under våren.

Övning blir det en lördag-förmiddag och en onsdag-eftermiddag imånaden.
Musikalen uppförs sedan den 5 maj i Missionskyrkan på Kållandsö.

Sunnersbergs församling.

Vill du vara med så är du välkommen att höra av dig!
Leif Jöngren   0704--91 98 19
AnnaCarin Johansson 48 40 80
Ett samarbetsprojekt mellan Sunnersbergs församling och Kållandsö SMU
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”Vad kan du?”

– ”Jag kan leka”

– ”Mer än 
John!!!”

Sagt & tänkt

John Larsson

Camilla Martinsson

Elin Erdal

– ”Lite om allt”

Birgitta PersdotterBengtsson
– ”Allt och ingenting”
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– ”Jag kan göra 
Kajsa lycklig....
och sova.”

Jonas Götesjö
Kajsa Götesjö

– ”Jag kan 
planera och 
organisera.”

Else-Marie Lorentzson

– ”Leda en kör!”

Vincent Meurlinger

– ”Jag kan städa och gömma saker.
Just nu har mamma och pappa hittat
allt utom 100-lappen.”
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Livet är en skola  -inte en tävling!
En fundering av Anders Blomberg.     

När man är ett litet barn är livet varken skola 
eller tävling. Det bara är. Något självskrivet som 
knappast behöver motiveras.  Det är få förunnat att 
hitta tillbaka till den inställningen som vuxen eller 
som gammal. Förmodligen är det något som vi helt 
enkelt får vänta på fram till den dag då den här 
världen ska fullkomnas.

Tanken på att livet är en tävling börjar 

går i skolan. Paradoxalt nog. Naturligtvis 
handlar utbildning om lärande men i ett 
samhälle som vårt är utbildning också 
ett uttalat sätt att nå en position. Att gå i 
skolan är en tävling. En tävling som man 
kan vinna eller förlora. Det är kanske 
en naturlig sak och egentligen inget att 
moralisera över.

Men det är ju inte bara i skolan man måste vara bättre än någon annan för 
att känna att livet är värt besväret. Även i arbetslivet, på vår fritid, i fråga om 
pengar, i det sociala livet, inom en mängd olika områden tävlas det. Och det 
är kanske också är naturligt och inte heller något att moralisera över. Men 
frågan var ju som sagt om livet i sig självt är en tävling och vem som i så fall 
vinner? Är det den som har mest pengar när han dör?

Om livet skulle vara en tävling så kan vi möjligen vinna första halvlek.
Andra halvleken kan ingen vinna.  För min egen del gick det inget vidare ens i 
första halvlek och därför har jag slutat betrakta livet som en tävling. Däremot 
fascineras jag mer och mer över allt jag lärt mig, och ständigt lär mig. Då 
menar jag inte främst kunskaper som t ex   matematik, dataprogrammering 
eller persiska utan kunskapen om människan. 

För det första lär jag känna mig själv bättre och bättre ju längre jag lever. 
Med tiden har jag försonats med att jag aldrig blev den idealiserade bild jag 

Temat
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hade om mig själv i ungdomen. Inte heller förvandlades jag till någon av 
de nidbilder som levde i skuggan av idealet. Jag blev något annat. Livet 
formade mig och jag lärde mig att uppskatta det som blev.

På samma sätt har jag lärt mig att förstå medmänniskor på samma sätt. 
Andra människor motsvarar sällan vare sig ideal eller nidbilder i verkligheten. 
De är vad de är, och om man inte nödvändigtvis värderar detta ständigt och 
jämt så inser man att man har en skatt av gemenskap överallt. Följande 
citat är ett guldkorn: “De enda människor som är  är de man inte 
känner särskilt väl.”

Den tredje lärdomen handlar om Gud. Även Gud “ ”. Så sa 
han redan till Mose för ganska många år sedan nu. För mig har det nästan 
tagit ett halvt liv för att förstå innebörden.  Under många år tillbad jag eller 
fruktade jag föreställningar om Gud som ibland enbart fanns i min hjärna. 
De fanns där tillsammans med lika falska föreställningar om mig själv såväl 
som medmänniskor. Och tillsammans formade allt detta helhetsbild som 
sällan gick att få ihop. Om jag i unga år upplevde livet som en tävling som 
jag i huvudsak förlorade redan i första halvlek, så var det i verkligheten en 
skola. En tid för att just lära sig att livet inte är en tävling, utan en tid för 
insikter.  När den stora sammanfattningen av denna skapelse blir uppenbar 
kommer vi med säkerhet ha stor nytta av dem, såväl som i detta livet.
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Februari

 5 söndag 11.00 Gudstjänst
Valter och Elisabeth Skaghammar

8 onsdag 19.00 Bibelkväll
Studium och bön. Kaffe

11 lördag 15.00 Andakt på Toljöhemmet

12 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
Leif Jöngren

12 söndag 18.00 Konsert
Sånggruppen Ackord sjunger för Lettland.
Stor insamling och information om arbetet.

19 söndag     19.00 Söndagsbön

19 söndag     11.00 Gudstjänst
Lars-Anders Ek, Anette Cedeqvist, sång av
Maja Rask m fl. Café Skorpan.

21 tisdag    15.00 Trivselträff, servering (se annons)

24 fredag    19.00 Träffpunkt Kållandsö

Eva Hugosson-Koinberg & Annika Immerstrand

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

K Ö

= Stenhammarkyrkan

= Kållandsö MissionskyrkaK Ö
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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

25 lördag 15.00 Andakt på Tolsjöhemmet

26 söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard
Anders Blomberg, sång av Angelina Demsjö

26 söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst med
Gillstad-Järpås Missionsförsamling.
Leif Jöngren och Gillstad-kören

K Ö

K Ö

Skaragatan 44
Lidköping

0510 - 48 40 35

VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

DAVID, ANN-CHARLOTTE, DANIEL OCH GUSTAV

VÄLKOMMEN!
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K Ö

Mars

 4 söndag 11.00 Gudstjänst
Predikan av Olle Larsson. Anette Cederqvist, sång
av Martin Toreborg och Anita Klasson. Kyrkkaffe.
Utgångskollekt till pastor & diakon-utbildningen

4 söndag 19.00 Söndagsbön

7 onsdag 19.00 Bibelkväll
Studium och bön. Kaffe

I luven på varandra?

10-11 Ekumenisk helg med Elisabeth Sandlund

10 lördag 17.00 Paneldsamtal & frågor i Otterstads
församlingshem. Servering

11 söndag 11.00 Gudstjänst i Stenhammarkyrkan
Elisabeth Sandlund
Lidköping – Kållands musikkår m fl.

18 söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst med
Stenhammarkyrkan på Kållandsö
Anders Blomberg. Sånggruppen Ackord
Kyrkkaffe

20 tisdag 15.00 Trivselträff, servering (se annons)

K Ö

K Ö

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

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

24 lördag Delikatessbasar (Se kommande info)

25 söndag 11.00 Gudstjänst
Leif Jöngren. Sång av Bitte Larsed
Utgångskollekt till pastor & diakon-ubildningen

25 söndag 18.00 Musikgudstjänst
Anders Blomberg, Anette Cederqvist

R E S T A U R A N G
S J Ö B O D E N

Öppettider 2012:
Påskhelgen 6-9 april

Sommarsäsongen 28 april-16 sep
Julbord 24 nov-21 dec

Övriga året har vi öppet för beställningar
som bröllop, födelsedagar m.m.

Välkomna till vår restaurang
i Spikens Fiskehamn!

0510 - 104 08 | boka@sjoboden.se
www.sjoboden.se
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K Ö

April

 1 söndag 11.00 Gudstjänst
Valter Skaghammar, Valter Svensson
Café Skorpan

4 onsdag 19.00 Bibelkväll
Studium och bön. Kaffe 

 4 onsdag 19.00 Ekumenisk Gudstjänst, Sunnersbergs kyrka

5 torsdag 19.30 Bluesmässa
Anders Blomberg m fl.

6 fredag 11.00 Gudstjänst
Offerdag för församlingen
Leif Jöngren, Zaffran, Gillstad

6 fredag 11.00 Nattvardsgudstjänst
Anders Blomberg, sång av Gunnar Erstorp

 8 söndag 11.00 Gudstjänst
Anders Blomberg, Cecilia Rask, Marianne Rask
och Jan-Erik Andersson

9 måndag 18.00 Ekumenisk Gudstjänst, Otterstads kyrka

15 söndag 11.00 Gudstjänst
Anders Blomberg, sång av Verksamhetsrådet
Utgångskollekt till Missionskyrkan i Sverige
Kyrkkaffe

K Ö

K Ö
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15 söndag 11.00 Gudstjänst
Claes Olsson, Skara
Utgångskollekt föt mission i Sverige

17 tisdag 15.00 Trivselträff, servering ( se annons)

20 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö
Misterbandet, Götene. Servering

21 lördag 15.00 Andakt på Toljöhemmet

22 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
Leif Jöngren

22 söndag 11.00 Gudstjänst ”Livets pärlor”
Annette Cederqvist & Lars-Gunnar Rask

29 söndag 11.00 SMU-Gudstjänst
Anders Blomberg, Annette Cederqvist, SMU-
grupperna och sånggruppen Ackord. Café Skorpan

29 söndag 11.00 Gudstjänst
Kören Ljudvågorna. Kallad talare (se annons)

Maj

 6 söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst med Kållandsö Mfs.
Leif Jöngren, Annette Cederqvist och sång av
Gerd Tidblom. Kyrkkaffe

6 söndag 18.00 Vårkonsert
Bitte Larsed

6 söndag 19.00 Söndagsbön

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö
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Ordet är D
itt

Teologiska Högskolan – en plats för Livsviktigt lärande

Jag antar att jag borde ha anat den kamp och 
utmaning som 4 års teologiska studier skulle 
innebära. Jag antar att jag borde ha anat den 
brottning som väntade, men jag var så fokuserad 
på att jag vill ut och jobba i församling och det NU. 
Det var som att det brann i knutarna, jag måste få 
ut och göra en insats, jag har inte tid att vänta på 
några studier! Min enda tanke var att jag ska bli 
klar så snart som möjligt, det är bara att köra på. 

Idag, 4 år senare, vet jag kanske bättre. 

Visserligen har jag kört på, visserligen har jag 
tänkt att jag fortfarande vill ut så snart som möjligt, 
men jag har också upptäckt att det jag gör nu på 
Teologiska Högskolan i Stockholm verkligen är 
vad man skulle kunna kalla ett livsviktigt lärande. 
Det jag får uppleva under dessa 4 år kommer aldrig igen. Den möjligheten till 
att få grotta ner sig i Bibeln, få rustas för uppdraget och att få utmanas kommer 
aldrig igen. Den grund jag lägger nu, de frågor jag nu hinner bearbeta och 
dissekera är vad som kommer bli min styrka i mitt framtida yrke som pastor. 
Ju mer jag nu hinner lära, om mig själv och Gud, ju mer grund lägger jag för 
att orka med min tid som pastor. Den här möjligheten kommer aldrig igen. 
Visserligen kommer livet lära mig mycket, det vet jag, men plötsligt har jag 

  För det har varit en oerhört omvälvande tid. Visst hade jag fått höra att 
många får en rejäl brottningskamp under sina första år. Att för många kristna 
så blir teologiska, kritiska studier en oerhörd utmaning och mycket av det 
man tidigare trott på rycks undan. Jag visste det och jag var beredd på det, 
men för mig som inte är uppvuxen i frikyrkan utan kommer från en icke-
troende familj så var jag inte så orolig. Jag hade redan brottats med många 
av frågorna och kommit fram till insikten att Gud ändå är Gud, oavsett vad 
jag vet eller inte vet. Så brottningen med Gud var jag inte särskilt orolig för, 
men att det också skulle bli en brottning med livet och med kyrkan, det var 
jag inte alls lika beredd på! 
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   Men de här åren har fått mig att omvärdera mig själv. Fått mig att 
börja prioritera annorlunda, se på människor annorlunda och framförallt 
se på mig själv annorlunda. Åren på Teologiska Högskolan i Stockholm 
har gett mig en rejäl törn i vem jag är och var jag hör hemma. De har fått 
mig att omvärdera vad som är viktigt i livet och gett mig en ny lyhördhet 
och förståelse för människor. Men de har också gett mig en ännu tydligare 
insikt om att Gud är Gud, någon som griper in i våra liv utan att vi kan styra 
eller förstå det. Gud är en Gud som är levande och verksam – tänk att vi 
kan få vara en del i det arbetet! Tänk att jag får bli pastor i den verkligheten!

alla för varje dag som går lär oss mer om oss själva, mer om livet och 
vad som är viktigt. För mig har dessa 4 år på pastorsutbildningen varit en 
tydlig påminnelse om att det är så då de har varit de mest utmanande, 
jobbigaste, mest inspirerande och fantastiska åren i mitt liv! 

I perioder har jag velat ge upp, lägga ner hela pastorstanken, till och med 
lägga ner kyrkan. Men i andra perioder har jag bara velat springa ut ur 
klassrummet och köra igång, gå ut och vinna människor för evangeliet, gå 
ut och hjälpa till i samhället, vara Jesu händer och fötter i vårt land! 

Jag antar att livet med Gud är en balansgång, en ständig kamp mellan 
hopp och förtvivlan, mellan tvivel och förtröstan. Det är så det är att räkna 
med Gud. Det är så det är att räkna med en levande och verksam Gud i en 
värld där vi försöker omsätta allt till saker vi kan förstå och förklara. 

   Snart är jag färdig. Till våren blir jag ordinerad till pastor och då börjar 
den stora och nya utmaningen – att komma ut i verkligheten. Jag längtar 
så jag kan spricka och jag bävar för uppdraget, men nu är jag rustad. 
Jag är oerhört tacksam för dessa år och för att jag faktiskt insåg att det 
inte bara går att springa igenom och tro att jag ska orka när jag är klar. 
Jag är tacksam för alla törnar dessa år gett mig, för idag är jag en annan 
människa. En starkare människa med en helt annan grund att stå på. Efter 
4 år av lärande är jag rustad för detta uppdrag, detta livsviktiga uppdrag, 
som jag får gå in i tillsammans med Gud. Den insikten är för mig helt 
fantastisk!

      /Ida-Maria Brengesjö
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En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se

Pastorsutbildningen på Teologiska Högskolan är på många sätt fantastisk. 
De akademiska studierna varvas med bön, samtal, retreater och själavård. 
En bra blandning, men där vi som kyrka får bekosta stora delar av 
utbildningen själva. Om du vill vara med och påverka utbildningen och 
göra den ännu bättre, om du vill vara med och stödja och forma framtidens 
pastorer - ge då ett bidrag på offerdagen till pastorsutbildningen! 

KALLELSEDAGAR
PASTOR
DIAKON

MISSIONÄR
UNGDOMSLEDARE

PIONJÄR
MUSIKER

& ÖPPET HUS
25-26 MARS 2011

WWW.KALLELSEDAGAR.SE

Har du någon gång funderat på att arbeta heltid i Guds 
rike?

Kanske för en kortare period eller som ett yrke i framtiden. 
Har du utmanats av kallelsen och undrar hur man förstår sig 
på den? Eller vill du bara veta mer om samfundens skolor? 
25-26 mars 2011 är det Kallelsedagar och Öppet hus på Teo-
logiska högskolan Stockholm, Betel folkhögskola och Lidingö 
folkhögskola.

Välkommen!

foto: Lisa Ljunggren
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www.lackostrand.se

Boende - Konferens - Restaurang

Tel 0510-100 47

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 

För frågor eller beställning 
kontakta Anders Blomberg, 
0510-17411, 0739-700 005
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ETT BREV FRÅN IRAN

Salam!

Mitt namn är Zahra Torabi. Jag är född, 
uppväxt och har bott hela mitt liv i Iran. 
Jag bor i en stad som heter Karaj, utanför 

turistguide. Många tror att man inte kan 
besöka Iran som turist, men människorna 
här är mycket gästfria och besökare är 
alltid välkomna. 

Sverige för första gången i livet.

Under två veckor bodde jag hos en 

städer, träffat många människor och blivit 
inbjuden till deras hem. Allt har varit en 
fantastisk erfarenhet. Några exempel: 

Båttur på sjön med lunch på stranden, ett svenskt lant-bröllop, besökt 
kyrkor (gamla och nya), ätit kräftor, cyklat genom en mörk skog i månsken. 

Den stora sjön Vänern vilar under en blå himmel. Tillsammans med det 
vita slottet Läckö bjuder allt detta på en fantastisk skönhet. Så har det sett 
ut sedan urminnes tider. Runt omkring ser man färger i grön och gult med 
inslag av röda prickar här och var. Detta är en symbol för den Svenska 
kulturen och dess mentalitet.

Sverige är ett land med vackra landskap och ren luft. Allt är täckt med 
skogar som är fulla av sjöar och vattendrag. Södra delen av Sverige, som 
jag besökte, är så vackert att man inte kan motstå att tycka om det. Min 
fantasibild av Sverige var en röd stuga med en grön trädgård omkring. Att 
få uppleva detta i verkligheten var som att träda in i en gammal dröm. 

Nu för tiden kan människor lättare resa till olika platser på jorden. För mig 
är det viktigt att inte bara vara en tillfällig betraktare utan att också skaffa 

Personligt
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en relation med människorna och jag hade förmånen att få många vänner 
i Sverige. Alla jag mötte var mycket varma och vänliga. Eftersom jag själv 
jobbar med turism i Iran vet jag hur viktigt det är att lära känna nya platser 
och nya vanor på ett djupare sätt.

Svenskar tycker om att dela sin tid ihop med andra människor och att göra 
saker tillsammans.  Detta är något fantastiskt i vår moderna tid! Nu för 
tiden är det stor brist på förståelse och kärlek i många sammanhang. 

– Som en sjukdom i själen, där man tror att materiella saker är viktigare än 
kärlek.  Ingen blir lycklig av materiellt välstånd om kärlek och gemenskap 
saknas. Jag upptäckte att svenskar har kärlek till mänskligheten. Alla jag 
talade med hade tålamod med mig och gav mig sin uppmärksamhet. Man 
kan känna en annan människa genom dennes ögon, och deras var alla 
varma och vänliga. 

Dessa två veckor var som en dröm för mig: Så långt bort! I ett så 
annorlunda land! Så annorlunda språk och kultur – och ändå så stark 
vänskap!

Jag är tacksam till Stenhammarkyrkans och deras idé att skapa vänskaps-
nätverk mellan kvinnor i Sverige och Iran. Det kan vara en början på något 
som sprider sig bland världens människor.

Ett stort tack till mina bästa vänner för deras uppriktiga omtanke och för att 
de gjorde den här upplevelsen möjlig mig.

Zahra Torabi
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Välkommen till SMU i Stenhammarkyrkan!

Vecka 5 startar våra SMU-grupper igen och vi fortsätter som vanligt
med Tisdagsklubben, Scout och Tonår. (se tider nedanför)
(I år kommer vi inte att åka på skidläger i Kläppen, men om du vill åka dit på 
sportlovet kan du kontakt Kyrkans gård som genomför ett skidläger i Kläppen.)

Söndag 29/4 kl. 11.00 har vi en SMU-Gudstjänst
där barn- och ungdomsgrupperna medverkar på något sätt.
VÄLKOMMEN DÅ!

Om du gillar att PYSSLA med något och vill träffa andra som också vill 
pyssla, så är du VÄLKOMMEN till Stenhammarkyrkan den första tisdagen 
i månaden dvs. 7 feb, 6 mars, 3 april & 8 mars kl. 18.30.
Ta med dig något att pyssla med eller kom bara som du är.
(Pysselkvällarna är till för alla åldrar, gammal som ung!)

Våra MUGG-PRAT fortsätter också i vår.
Då ses vi ung och lite äldre och diskuterar viktiga frågor.

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

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta mig.
Anette Cederqvist 070-79 08 667     annette@stenhammarkyrkan.se

SMU på Kållandsö

Scout startar tisdagen den 21 februari kl.18.45-20.00

Välkomna!



Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan
Pastor Anders Blomberg 106 22 blomberg@stenhammarkyrkan.se
Ordf. Valter Skaghammar 179 70 valter.skaghammar@spray.se
Kassör Johny Paulsson 191 54 johny@stenhammarkyrkan.se
Postgiro: 91 76 53 - 8 
Bankgiro: 226 - 08 91
Församlingsnummer 4746

Kontaktpersoner SMU
Ungdomsledare Annette Cederqvist  070 - 790 86 77  
   annette@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson  191 54 
Postgiro SMU: 1 22 07 - 7 
Bankgiro SMU: 892 - 16 29 

Adressuppgifter
Stenhammarkyrkans missionsförsamling
Brynåsavägen 7,  531 56  LIDKÖPING
Expedition 174 11 Fax: 174 12
SMU 174 12 Ungdomsvåning, kök 171 75
info@stenhammarkyrkan.se www.stenhammarkyrkan.se
Kom ihåg att ange församlingsnummer 4746 vid insättning på missions- 
och nybyggarkonton.

Kållandsö Missionskyrka
Pastor Leif Jöngren 700 12 leif.jongren@skutan.eu
Ordf. Thorvald Berglund 103 65 thorvald.berglund@gmail.com
Kassör Jörgen Lundell 100 12 jorgen.backa@gmail.com
Bankgiro: 322-0068
Församlingsnummer 4747
Kållandsö SMU
Ordf. Birgitta Berglund 100 36
Scout Gunilla Ivarsson 107 47
Kassör Jörgen Lundell 100 12
Bankgiro: 322-0571

Adressuppgifter
Kållandsö Missionsförsamling
Missionskyrkan 531 99  Lidköping  
Expedition  103 83
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Sälja eller köpa 
hus/fastighet?

Holger Gustafsson
070-345 9 345

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping


