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Framtidsbilder.

I detta nummer ställer vi en speciell fråga till några personer under rubriken 
“sagt och tänkt”. Hur tror du att kyrkan kommer att se ut i framtiden?

Vi konstaterade att varje svar egentligen hade krävt ett eget reportage. Alla 
vi pratade med hade ganska mycket att säga om detta. Frågan engagerar 
uppenbarligen.

Helt klart är att ingen kan veta vilka former kyrkan kommer att ta i framtiden, 
men man kan ju alltid ha en föreställning. Och det kanske är det som är 
poängen. Historiskt kan man konstatera att kyrkan till sin form anpassat 

naturligtvis, men på det stora hela har kyrkor på olika platser och i olika 
tider sett väldigt olika ut. Att t ex den svenska statskyrkan under slutet på 

bildades med folkrörelserna som förebild var naturligtvis ingen tillfällighet. 
Hela samhället gick den vägen. I dag har folkrörelsekyrkorna det betydligt 
svårare än för 100 år sedan beroende på att engagemanget bland folk i 
den typen av verksamhet tenderar att minska överlag. Detta gäller inte 
bara kyrkan utan hela samhället. Långsiktiga ideella engagemang enligt 
folkrörelsemodell har generellt svårt att hitta bäring i dag. Men detta betyder 
ju inte att det inte kommer något annat i stället!

Historien upprepar sig naturligtvis. Vid varje tid av förändring tror många 
att slutet har kommit. Så har det aldrig blivit. Det kommer alltid något nytt. 
Kyrkan kommer också att hitta nya vägar. Igen och igen. Jag är fullständigt 
övertygad om att kyrkan i framtiden kommer att hitta sin roll och sin form i 
det samhälle som hon verkar i, oavsett hur det ser ut.

Det som övertygar mig är att så många människor faktiskt har bilder och 
visioner om detta. Man ser något framför sig, på kort eller lång sikt, och 
denna “syn” tror jag är given av Gud. 

Ledare

Omslagskollage
”Ljuset har besegrat mörkret”

Thorvald Berglund
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är sällan så dramatiska som man kanske föreställde sig från början. Men en 
bild om framtiden, en föreställning om det nya oavsett hur den ser ut är det 
som faktiskt får det att hända. Har man ingen bild av hur det kommer att bli 
så händer oftast ingenting.

Självklart tror jag att den Helige Anden verkar i församlingen även under 
2000-talets omvälvningar. Och självklart tror jag att han gör det genom alla 
de tankar och idéer som hela tiden tar sig uttryck bland folk både i och 
utanför kyrkan.

Av det skälet är jag personligen ganska hoppfull, för att inte säga rejält 
förväntansfull vad gäller vår “Gemensamma Framtid”.

Anders Blomberg

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

Anders Blomberg, Pastor i Stenhammarkyrkan
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Reportaget

Båtdagen i Ekens skärgård!

Vilken lyckoträff!
Kanske den enda riktiga 
sommardagen på hela sommaren. 
Alla nöjda. Folk kom och åkte lite och 
alla hade det trevligt från tidig morgon 
till sena kvällen.
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Dessa företag stöttar Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete

Cotton Blue
Parkåsa AB
Bengt Eklund

lantbruk

Skaragatan 44
Lidköping

0510 - 48 40 35

VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

DAVID, ANN-CHARLOTTE, DANIEL OCH GUSTAV

VÄLKOMMEN!
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”Vad tror du om kyrkans 
framtid?”

– ”De små lokala församlingarna kommer nog 
helt att försvinna på sikt och i stället kommer 
verksamheterna samlas till större församlingar 

område. I dag är den lokala anknytningen inte 
lika viktig som den var förr. Det handlar nog 
mer om vart man känner att man hör hemma!”

Sagt & tänkt

Nina Sannö Kjörk

Samuel Rask

– ”Kyrkan kommer nog att bestå, 
det andliga behovet kommer alltid 

beredd att möta dessa behov.
Hur framtiden ser ut i praktiken
beror helt och hållet på kyrkan
själv!”

Elis Gustafsson

– ”Jag tror på en ökad enhet och 
större vilja att förstå och respektera 
olikheter. Detta kommer att berika 
kyrkan i framtiden. Detta är jag till 
100% säker på!”
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eldsjälar och goda föredömen samt att 
kyrkan i sina former är lyhörd för den 
unga generationen. Då blir kyrkan 
relevant för sin tid!”

Kjell Kjörk

Stina Rask

– ”Jag tror att den kom-
mer att se ut ungefär 
lika dan som idag. 
Jag hoppas det i alla 
fall, för jag tycker det 
fungerar bra!”
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Temat

En ny kyrka – ska det vara nödvändigt? 

I mitten av 1800-talet var det väckelse i Sverige, människor upplevde att 
tron inte rymdes tillfullo längre i Svenska Kyrkan. 1848 bildades den första 

erkänd ställning som självständigt trossamfund och 1878 bildades Svenska 
Missionsförbundet, senare Svenska Missionskyrkan.

Sedan dess har dessa tre samfund verkat sida vid sida, var och en med 
sin tyngdpunkt och grund för att vara en egen kyrka. Men i det stora hela 
så är grundtankarna mycket lika – det är tre bekännelsekyrkor som betonar 
den personliga tron och dess uttryck i vår nutid. I Gemensam tro - ett 
samtalsdokument från 1995 skrev arbetsgruppen: “Hur kan tre samfund 
som har så stor teologisk samstämmighet låta bli att gå samman? 
Bibelsynen, undervisningen och uppdragsbeskrivningen är nämligen i 
påfallande hög grad gemensam. Mycket går tillbaka på gemensamma 
grundhållningar och mycket av samväxande har skett under de senaste 
decennierna. Egentligen är det bara i fråga om dopet vi alltjämt har riktigt 
tydliga skillnader i våra synsätt. De andra olikheterna är mera berikande än 
åtskiljande.” 

Processen att överbrygga skillnaderna mellan samfunden har pågått i över 

  Måste det leda till en ny kyrka? Nej, inte nödvändigtvis. Men den stora 
orsaken till att vi som kyrkor söker oss närmare varandra är Jesu egna 
ord i Johannesevangeliet: ”Jag ber att de alla ska bli ett”. Jesu förbön för 
den kristna kyrkan har alltid utmanat den splittrade kristna kyrkan att söka 
enhet ända sedan 1000-talet då kyrkan klövs för första gången och katolska 
respektive ortodoxa kyrkan bildades. 
  Nu har vi gått åt motsatt håll – istället för att söka skillnader och klyvfrågor 
så vill vår nya kyrka visa på att det är mer som förenar oss än skiljer oss.  
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istället för att fortsätta hålla oss isär.

Det tre ungdomsförbunden gick före och bildade en federation 2009 under 
namnet equmenia och  fr o m i år så har federationen övergått till att vara 
den nya kyrkans ungdomsförbund med samma namn - equmenia.

 Så vid vår kyrkokonferens i Linköping i maj detta år så upplöstes de tre 
modersamfunden Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och 
Metodistkyrkan i Sverige. Istället så bildas den nya kyrkan som än så länge 
bara har ett arbetsnamn: Gemensam Framtid. Som kyrkoledare för denna 

biträdande kyrkoledare. Namnfrågan ska lösas senast 2014.

  Lokalt så slås inga församlingar ihop eller så, varje församling lever vidare 
som man hittills gjort under det tidigare namnet. Men istället för att var tillhörig 
det tidigare samfundet så tillhör man nu alltså Gemensam Framtid och i vårt 
fall så har SMU nu blivit equmenia.

 På nationell nivå så slås tre riksorganisationer ihop till en med lokaler i 
Alvik – ett arbete som kommer att pågå detta år och en bit in på 2013. 
Under denna tid så kvarstår de gamla samfundens riksorganisationer för att 
juridiskt få allting överfört till den nya kyrkan. När detta är gjort upplöses det 
sista av de gamla kyrkorna.

Visst kunde de tre kyrkorna fortsatt, var och en för sig, men att bilda den nya 
kyrkan visar på enhet i Jesu Kristi namn och en önskan att förnya vår tro och 
dess uttryck i vår samtid.

Stenhammarkyrkan förblir Stenhammarkyrkan, Kållandsö Missionsförsamling 
förblir Kållandsö Missionsförsamling. Men nu tillhör vi det som än så länge 
heter Gemensam Framtid – en ny kyrka istället för tre gamla! Och det är just 
det som är poängen... // Leif Jöngren….

Leif Jöngren, Pastor i Kållandsö 
missionsförsamling.
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September
   

 2 söndag  10.00  Gudstjänst, Höstupptakt
  Torsten Åhman, Leif Jöngren. Servering

 2 söndag 11.00 Upptaktsgudstjänst
  Anders Blomberg, Anette Cederqvist
  Andante m fl. Kyrkkaffe

 5 onsdag 19.00 Bibelkväll
  Leif Jöngren

 6 torsdag 18.30 Alpha (upptakt)

   8 lördag 15.00 Andakt på Tolsjöhemmet

 9 söndag 11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar

 9 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg. Sång av Valter Svensson

 9 söndag 18.00 “Den skingrande mosaikens bild”
  i Nicolaikyrkan

15 lördag 18.00 Höstfest
  Styrelsen, Leif Jöngren m fl

16 söndag 11.00 Gudstjänst
  Krister Thyr, Anette Cederqvist
  Sång av Anna Thyr. Café Skorpan

16 söndag 19.00 Söndagsbön

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö MissionskyrkaK Ö = Stenhammarkyrkan

K Ö
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18 tisdag 15.00 Trivselträff

20 torsdag 18.30 Alpha

23 söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst i Kållandsö Missionsk.
  Anders Blomberg, Sånggruppen Ackord

30 söndag 11.00 Gudstjänst
  Claes Olsson, Skara

30 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg & kören Ljudvågorna
  Café Skorpan

   Alphakurs startar i Stenhammarkyrkan Torsdagen de 6.e september.
 Kl 18.30, med en öppen träff där vi informerar om kursens upplägg och innehåll.
Har du inte anmält dig innan går det bra att göra detta även vid detta tillfälle.
                                       Naturligtvis bjuder vi på kaffe.

K Ö

1 maj–30 juni: onsdag o torsdag 15–21,
lördagar, sön- och helgdagar 12–18.

1 juli–14 aug: dagligen 12–21.

15–28 aug: onsdag o torsdag 15–21,
lördagar, sön- och helgdagar 12–18.
Samt efter överenskommelse;
bokning av sällskap.

Välkommen!
Tel 070-437 33 93, 0510-131 94

Café Djurgårdsudde
Öppettider 
Maj-Juni-Augusti

Onsdag & Fredag 900 00

Torsdagar 900- 2000

00 00

00 00

Välkommen!

K Ö
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K Ö

K Ö

Oktober

 4 torsdag 18.30 Alpha

 7 söndag 11.00 Gudstjänst
  Leif Jöngren. Sång av Linda Meurlinger

 7 söndag 11.00 Gudstjänst
  Karin Enestig, Anette Cederqvist
  Sång av Linnea Smedman 

14 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Leif Jöngren. Offer till equmenia

14 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg. Sång av kören Andante.
  Café Skorpan

16 tisdag 15.00 Trivselträff

17 onsdag 19.00 Husförsamlingskväll

18 torsdag 18.30 Alpha

19 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö
  “En reseskildring” Magnus Berg
  Servering

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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21 söndag 10.00 Ekumenisk Gudstjänst 
  i Kyrkans gård, Lockörn
  Regionens präster och pastorer.

21 söndag 19.00 Söndagsbön

20 lördag 15.00 Andakt på Tolsjöhemmet

25 torsdag 19.00 Församlingsmöte

28 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Anette Cederqvist. Musikkåren
  Kyrkkaffe

28 söndag 11.00 Musikgudstjänst, Con Brio Gospel
  Leif Jöngren

K Ö

K Ö

R E S T A U R A N G
S J Ö B O D E N

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

November

 1 torsdag 18:30 Alpha

 3 lördag 11.00 Gudstjänst med ljuständning
  för de under året avlidna
  Leif Jöngren

 3 lördag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, Valter Skaghammar.
  Sång av Anne Olsson
  Ljuständning för de under året avlidna

 4 söndag 18.00 Musikgudstjänst där hela kyrkan sjunger
  Valter Svensson och Linnea Smedman m. fl.

10 lördag 17.00 SMU:s Höstauktion
  Andakt, lotterier, barnhörna med film mm

11 söndag 09.30 Frukostgudstjänst
  Vi äter först frukost tillsammans och
  sedan firar vi gudstjänst kl 11.00
  Anders Blomberg, Anette Cederqvist.
  Sång av Agnes Rask

14 onsdag 19.00 Bibelkväll
  Leif Jöngren

15 torsdag 18.30 Alpha

  

K Ö

Stickcafé
27 aug, 26 sept, 31 okt och 20 nov kl 18.30

Julmarknad
10-11 nov kl 10.00-16.00

K Ö
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K Ö

21 tisdag 15.00  Trivselträff

25 söndag 11.00 Gudstjänst
  Lars-Erik Crona, Skövde
  Sånggruppen Zaffran, Gillstad

25 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg. Sång av familjen Amnerud.

25 söndag 19.00 Söndagsbön

December

 2 söndag 11.00  Adventsgudstjänst
  Anders Blomberg, Anette Cederqvist. Sång av  
  kören Andante, solister och blåsare. Kyrkkaffe

 2 söndag 11.00 Adventshögtid
  Leif Jöngren m fl

 7 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö
  Julstämning med Misterbandet, Götene
  Servering

18 söndag  Gemensam Gudstjänst och seminarium  
   En dag med Ulf Södahl

11.00   Gudstjänst Ulf Södahl, 

   Sång av Bitte Larsed

12.00   Kyrklunch

13.00-15.00  Föreläsning av Ulf Södahl

K Ö

K Ö

K Ö
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Ordet är D
itt

Guds folks gemensamma framtid!

Hej Mackan!
Kan du skriva en liten artikel över temat Gemensam Framtid 
till vår tidning. Det måste inte handla just om det politiska 
arbete som du jobbat med sista tiden utan kanske om din 
egen vision om Guds folks gemensamma framtid. Du får 
3000 tecken inkl blanksteg.
Det här mailet skickade ”Blomman” till ”Mackan” för en tid sedan. Naturligtvis 
så hade Anders Blomberg och Anders Marklund pratat om detta vid tidigare 
tillfälle. Vad skriver man då om den gemensamma framtiden, ser den 
ljus ut, handlar det om en skrivbordsprodukt, hur formas kristenhetens 
gemensamma framtid egentligen? 
Under två års tid har jag haft förmånen att få vara med som inspiratör och 
processledare i det samfundsbygge som nu sjösatts och som går under 
arbetsnamnet Gemensam framtid. Parallellt med detta så har jag arbetat 
som ansvarig ledare för Alpha Sverige. Två helt olika arbeten. När jag först 

häftigt farsan tänk att få arbeta med något som förenar, alltid när det startas 
något nytt så handlar det om splittring.”  
Vad är det då som förenar Guds folk? 
Dagarna innan årets kyrkokonferens i Linköping så hade jag förmånen att 
få vara med om en ledarkonferens i Royal Albert Hall i London. Drygt 4.000 
kyrkoledare från hela världen och från hela kyrkofamiljen fanns på plats. 

Warren från Saddleback Church USA och talare från Hillsong i Australien. 
Kanske att det som ändå gjorde störst intryck på mig var mötet mellan en 
ung katolsk munk från Rom och en ung pingstpastor från Seattle i USA, 
deras respekt och förtroende för varandra skapar tro och hopp i mig. 
Vad är det då som skapar den här tilliten till varandra?
Nicky Gumbel som är ledare och grundare av Alpha sa så här i samband 
med mötet mellan de två unga ledarna, ”ekumenik skapas inte genom 
skrivna dokument, det föds från hjärta till hjärta”. Jag tror att nyckeln till enhet 
mellan Guds folk, Kristenhetens gemensamma framtid ligger här, från hjärta 
till hjärta. 
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Den gemensamma vägen byggs inte runt skrivborden eller enbart genom 
sammanträden, det handlar om en gemensam längtan att få vara med och 
göra skillnad i ett samhälle som behöver en förändring på många plan. 

Paulus skriver i Apg.17 när han står inför areopagen: 

”Athenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag 
har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen upptäckt ett 
altare med inskriften åt en okänd Gud. Det som ni alltså dyrkar utan att 
känna till, det är vad jag förkunnar för er.” 

Sedan fortsätter Paulus med att sätta namn på Gud för folket, han 
presenterar Jesus Kristus för Athenarna. 

Här har vi Den absoluta gemensamma nämnaren för allt Guds folk, 
Jesus Kristus.

Den här sommaren som jag i skrivandets stund är mitt uppe i så fylls varje 
dag av ett radioprogram som heter ”Sommar” ett program som vi alla känner 
till och som skapar vissa känslor i oss bara vi hör signaturmelodin Sommar, 
sommar ……..

David Helenius, tackar Gud varje dag för sin son, 
Fotbolls spelaren John Guidetti berättade öppet om sin tro. 
I olika tidningar kan vi läsa om hur Marcus Birro öppet skriver om 
vilken betydelse tron har för honom.

Alltså påminner vår tid lite om det som Paulus upplevde när han stod inför 
areopagen? Jag tror det!

Kyrkan tappar samtidigt mark, kan det vara så att vårt fokus ligger fel, har vi 
tappat bort samtalet och livet omkring de frågor som förvandlar människors 
liv, ditt och mitt liv, här och nu och som vill ta ut riktningen mot evigheten?

Det som skapar enheten mellan Guds folk är när något föds från hjärta till 
hjärta, en längtan om att få vara med och göra skillnad i smått och i stort. 
Enhet kan inte organiseras eller arrangeras det ligger djupare än så, enhet 
handlar inte heller om ”en åsikt”, ”tyck som oss annars är du inte godkänd”. 

forts..
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En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se

Enhet betyder inte likriktning, man skulle kunna tänka så här: 
På de centrala punkterna – enhet
På de diskutabla punkterna – frihet
I allting – kärlek

Bibeln talar ju om kyrkan i olika former, bland annat så ser vi den världsvida 
kyrkan, den består av alla människor som bekänner sig till Jesus Kristus, 
den är enorm, men har ett gemensamt fokus, att ge Jesus Kristus till vår 
värld, detta är den centrala punkten som formas i trosbekännelsen. 

Vägen till människors hjärtan ser olika ut beroende på omständigheter och 
kulturer, här måste alltid få råda en frihet, ibland tar saker och ting sig uttryck 
som vi inte förstår där måste Guds kärlek få råda. 

Hebreerbrevets författare skriver i 10:24-25

”Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar, 
låt oss inte försumma våra sammankomster, utan uppmuntra varandra.”

Att på nära håll få vara med i ett samfundsbygge i Sverige har på många 
sätt påverkat mig, jag har mött människor som jag aldrig annars skulle haft 
förmånen att få möta, jag har mött frågeställningar som jag aldrig annars 
skulle fått ta tag i, jag har varit frustrerad, förvirrad och förvånad mer än en 
gång. Men det som jag känner mig förväntansfull inför är att en ny kyrka i en 
ny tid ska få friheten att leva ut evangeliet på sitt sätt på sin plats, i Angered, 
i Malmö, Stockholm, Östersund, Lidköping eller Borgholm. Varje plats har 
sina förutsättningar och sina möjligheter. Låt oss be till Gud om en god tid 
för vårt land och för varje enskild människa.

Med en önskan om Guds rika välsignelse / Anders Marklund
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www.lackostrand.se

Boende - Konferens - Restaurang - Camping

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

Kajak
&

kanotuthyrning
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P.P. Waldenström – ett slags porträtt.
”Vad vet Du om P.P. Waldenström?” 
Jag har frågat några av mina vänner och bekanta denna 

kunskaper om denne man. Man vet att han betraktas 
som grundare av Svenska Missionsförbundet. Någon 
visste att han var riksdagsman, men inte så mycket mer. 
Undantag fanns, men de var få. Lite underligt kanske, 

lite om honom. Annars brukar vi ha en viss kunskap och 
åsikt om kyrkoledare, andliga företrädare, nytänkare 

exempel på sådana. 

intressant historia kring honom och hans liv och gärning. I vissa frågor var han för 
sin tid ganska progressiv, medan han i andra frågor får betecknas som konservativ. 

Han var prästvigd, men arbetade aldrig som präst. Han var bl.a. chefredaktör för 
tidskriften Pietisten som utgavs under väckelserörelsen på 1800-talet och är en 
av Sveriges mest lästa tidskrift genom tiderna. Han var riksdagsman, men inte 
partianknuten. 
Han var författare och skrev bl.a. en roman som heter “Brukspatron Adamsson eller 
Hvar bor du?” som utkom första gången 1863. Namnet Adamsson är en allegori 
på ”Adams son”, alltså ”människan”. Den handlar om brukspatron Adamsson som 

av alla, utom en gumma - ”mor enfaldig”, som ser hans inre fattigdom. Adamsson 
ger sig ut i världen, och besöker platser som staden ”Lösaktighet”, träffar personer 
som ”Förderfvad” och ”herr Självklok”. Han träffar dock även goda personer som 
”Väktare” och ”pastor Redlig” och blir omvänd predikant.
Den var faktiskt på sin tid den mest lästa boken i Sverige.
I Waldenströms bok ”Biblisk troslära” slår han fast att bibeln inte bara innehåller Guds 
ord, utan ÄR Guds ord. Gud själv har utgett det, både genom att själv direkt uttala 
det och genom att med sin Ande leda de män som skrev texterna. Waldenström 
själv översatte också Nya Testamentet och gjorde det under förutsättningen att 
det var Guds ord han översatte. Frågan ”Var står det skrivet?” tillsammans med 
följdfrågan ”VAD står det skrivet?” blev Waldenströms kännetecken, och kom att 

Waldenströms fasta tro på blev startskottet till hans försoningslära och den strid som 
skulle följa på den. 
Hans syn på försoningen men även synen på nattvardsordningen blev något som 

Visste du...

Porträtterad av 
Carl Larson, 1914.
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bidrog till att han sade upp sitt prästerskap, blev utesluten ur EFS (Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen) och var med att skapa Missionsförbundet. Han var faktiskt 
inte med på själva mötet då man beslutade att skapa Svenska Missionsförbundet, 

början.
Waldenström hade en annan åsikt än statskyrkan när det gällde den så kallade 

”den objektiva försoningen”. 
Mycket förenklat säger den traditionella teologin att alla människor som syndat står 
i skuld till Gud men att Jesus, genom att dö på korset, har sonat den skulden åt 
oss. Redan 1872 ifrågasatte P P Waldenström det resonemanget och menade att 
eftersom Gud är KÄRLEKEN, och oändligt god, så behöver han ingen gottgörelse 
för att förlåta oss. Det är inte Gud som ska försonas med människorna utan 
människorna som ska försonas med Gud.
Detta blev början på den så kallade ”försoningsstriden” inom kyrkan. Smaka på det 
ordet! Är det inte ett fantastiskt ord!!? Men icke desto mindre en av orsakerna till 
splittringen inom kyrkan och att Missionsförbundet grundades. 
Man kan väl på goda grunder säga att försoningsstriden nu är över efter över 100 
år, och att försoningen mellan samfunden är fullbordad i och med sammangåendet 
i Gemensam Framtid.

FAKTARUTA:
Paul Peter Waldenström: född 20 juli 1838 i Luleå. Död den 
14 juli 1917 i sitt hem i missionsskolan på Lidingö. Uppväxt 
i Luleå. Pappa provinsialläkare. Gift 1864. Fick elva barn, 
varav fyra avled innan de nådde vuxen ålder. 

doktor och 1864 prästvigdes han, men blev lektor vid Umeå 
läroverk i kristendom, grekiska och hebreiska och tio år 
senare undervisade han i samma ämnen i Gävle. 

Utvecklade 1872 ”den subjektiva försoningsläran” och kom 

1882 tog han avsked från prästämbetet. Tillsammans med E.J. Ekman grundade 
han 1878 Svenska Missionsförbundet (SMF). 1889 utnämnd till hedersdoktor 
vid Yale-universitetet och 1913 jubeldoktor i Uppsala. 1904 ordförande och 
sedan som missionsföreståndare i Svenska Missionsförbundet. Föreståndare för 
pastorsseminarium på Lidingö. Riksdagsman mellan åren 1884 och 1905. Han 
gav ut ett stort antal böcker, bland annat en översättning av nya testamentet med 
kommentarer.

        //Pelle Boman
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Välkommen till SMU i Stenhammarkyrkan!

I september startar våra grupper i SMU (vårt barn- och ungdomsarbete).
VÄLKOMMEN till den grupp som passar dig!

Tisdagar TISDAGSKLUBBEN kl. 15.30-17.00 för åk.2-3
(vi pysslar, spelar spel, 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 programmet, så det kan bli 
nästan vad som helst.)

Torsdag SCOUT kl. 18.30-20.00 för åk. 4 och uppåt
(vi lär oss om knivar, eld, knopar och annat som hör scout till och som är 
kul. Vi förbereder oss för en ev. hajk och läger i vår. Kvällarna avslutas 
med en andakt.)

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

SMU på Kållandsö
Tisdagar SCOUT, startar på nytt tisdagen den 4 sept. kl 18.45.

SMU:s Höstauktion

Lördagen den 10 november kl. 17.00

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 100 45 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

Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se


