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Ledare

Omslagsbild
”En röd liten stuga”
Thorvald Berglund

Nu är höstmörkret slut!

 Det kan vi bestämt hävda -  hösten är slut! Regn o rusk får nu gärna bli 
till snö och kyla, för nu är den här: vår juletid!  

Att hösten är slut ser vi  när eftermiddagsskymningen lägger sig och det 
tänds allt fler stjärnor och ljusbågar runt bygden. Istället för kompakt 
mörker så lyser det överallt i våra fönster. Advent står för dörren och 
juletid närmar sig!

   Det finns inte mycket annat som kan frammana en sådan kollektiv 
förväntan som den som vi drabbas av inför jul!  Denna helg slår igenom 
på näst intill alla områden! Var vi går så finns budskapen och musiken, 
inköpslistan tenderar bli lite längre än vanligt och inför denna högtid så 
försvinner faktiskt mycket av den grå vardagen i förberedelser och mer 
– just det! -  förväntan. 

Hur kommer det sig att vi går igång så otroligt på julen?  Kan det vara 
detta att ha flera dagar i sträck som bara handlar om glädje, fest och 
gemenskap? Tid för varandra som vi annars inte har och anledning och 
inte minst tillåtelse att stanna upp och få lite frid!

 Vad vi kan förstå av Bibelns ord så är nog just friden en av huvud-
ingredienserna till vårt julfirande. Och kanske tänkte Gud så, när han 
såg sin människa och den oreda som spred sig i hans skapelse, att han 
måste göra något så att inte ofrid och ofred tog över allting!

 Vad att göra? Jo, för att hjälpa oss så blev han själv människa! Han blev 
en del av den mänskliga faktorn för att i grunden kunna lösa situationen 
och återupprätta den frid som han tänkt till paradis och evighet. Göra 
brustet helt och upprätta den slagne och desillusionerade! Det som blev 
fel kan vändas och något gott får växa fram istället!
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 Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping och 
 Kållandsö Missionsförsamling som är församlingar inom Svenska 
 Missionskyrkan. Ansvarig utgivare: Valter Skaghammar

Leif Jöngren, Pastor i Kållandsö 
Missionsförsamling

 Det sker när gudomligt också blir mänskligt i det lilla barnet!

 ”Det är nå´t fel här, som inte är riktigt” kan någon säga inför ett uppenbart 
problem. Vårt tema denna gång är Den mänskliga faktorn som brukar syfta 
på, när det perfekta kommit olag och enda härledningen till varför det blev fel 
är mänsklig inverkan på processen. Det säger en del om att människan inte 
är perfekt och alltför lätt kan göra fel.

Men i detta ligger också möjligheten att hon kan överraska och göra något 
stort och oväntat! Vi , den mänskliga faktorn, är bärare av både Guds goda 
väsen och andra, mer destruktiva, tendenser. 

Att tala om frid, är att tala om harmoni och helhet. Om stunder av förnöjsamhet 
och på djupet positiv tilltro till livets goda möjligheter! Möjligheter som Gud 
bjuder oss med sin närvaro i vårt jordiska!

Friden - har inte bara smak av knäck och pepparkakor, utan också av 
himmelsk glädje och evighetens perfektion!  En perfektion som livets Herre 
bjuder sin älskade människa att vara del av – genom att ta emot hans gåva 
av kärlek!Och plötsligt var där en stor himmelsk här som prisade Gud:

”Ära  i höjden åt Gud  och på jorden fred!”
   God  Jul! / Leif Jöngren
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Reportaget
SMU:s Höstauktion

Den 10 november hölls enligt 
gammal och kär tradition 
SMU:s årliga auktion i Kållandsö 
Missionskyrka.
 
Mycket folk samlades i alla åldrar 
och det bjöds och köptes lotter så 
det stod härliga till. Alla drog sitt 
strå till stacken och gjorde denna 
kväll till en kväll i glädjens och 
tacksamhetens tecken.
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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!



När man talar om ”den mänskliga 
faktorn” brukar det handla om mänskliga 
misstag. Kan du ge exempel på när 
”den mänskliga faktorn” i stället betyder 
något positivt?

Sagt & tänkt

Johanna Marklund

Annica Lindahl

– ”När det kommer till att ha omsorg om 
människor. Jag tänker dels på alla som 
jobbar med socialt utsatta människor men 
också på dem som har omsorg om sina 
vänner. Tänk vad lite som krävs för att 
göra någon annan persons dag bättre. 
En maskin kan aldrig ersätta en god 
väns kram!”

Veronica Lindström

– ”Det är i mötet med andra 
människor där ”de mänskliga 
faktorerna” ses som den stora 
framgången sker!”
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– ”Min spontana tanke går till alla 
de vardagshändelser där människors 
omsorg vänt min dag. Ett leende, ett 
”vi ber för dig” eller ”vad roligt att se 
dig” kan få den segaste dag att bli 
fylld av värme!”
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– ”En spännande del av 
utvecklingen är att man 
utvecklar robotar för att de 
ska kunna ta över sådant 
som den ”mänskliga 
faktorn” tidigare utfört!”

Oscar Boman

Oscar Ek

– ”En kram eller ett varmt 
bemötande kan göra 
den tråkigaste dagen till 
något bra!”.

”Den mänskliga faktorn rymmer enorma 
möjligheter!
Eftersom människan båda kan tänka, kän-

ingenting som kan ersätta en människas 
möjligheter även om ingen är perfekt.
Maskiner kan förefalla perfekta – men 
vem vill vara som en maskin…?”

Leif Jöngren
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Temat
Den mänskliga faktorn är inte ett annat ord för slarv, det är en 
fråga om val.
Varje människa som har levt i någon form av gemenskap har säkert varit 

människor som i första vändan gjorde allt för att hjälpa varandra till ett 
gemensamt mål börjar plötsligt motarbeta varandra i syfte att enbart nå det 
egna målet. Orsakerna kan vara bristande tålamod, oförmåga att förstå den 
andre, eller oförmåga att inse att man själv haft fel.

På samma sätt händer det trots allt ibland att det går motsatta vägen, det 

dra åt samma håll i stället.  Europa under andra världskriget jämfört med 
dagens EU kan vara ett exempel i det stora. Ett krisande äktenskap där 
båda parter bestämmer sig för att rädda relationen är ett annat men mindre 
sammanhang.

Den mäskliga faktorn är helt avgörande vare sig det handlar om krig eller 

om ont och gott.  Det var inte demoner eller några andra utomstående krafter 
som förvandlade lokala militära ledare med anseende i bygden i det forna 
Jugoslavien till rena mordmaskiner. Det var helt och hållet deras mänskliga 
faktor.  Det var ingen utifrån kommande “girighetens ande” som gjorde så att 

2000-tal. Det var hans mänskliga faktor. Men å andra sidan är det också 
den mänskliga faktorn som gör att ett försoningsarbetet faktiskt pågår på 

idag ägnar all sin tid och alla sina pengar åt att hjälpa den tredje världens 
fattigaste, främst kvinnor och deras familjer, till ett bättre liv genom mikrolån 
och goda företagsbildningar.

faktorn om att man som människa alltid har ett val. Ibland gör vi helt fel val, 
men en mänsklig faktor är också att kunna ångra sig och göra bättre.
När Gud uppenbarar sig i Jesus Kristus står även han under den mänskliga 
faktorn. Det vill säga det som begränsar och förminskar men också inför det 
som öppnar och möjliggör.  I Lukasevangeliets 4:e kapitel kan man läsa om 
hur Jesus frestas av djävulen. Erbjudandet var onekligen fantastiskt, mer 
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Världsherravälde! Makt och rikedom utan motstycke. Om Jesus hade tackat 
ja där så hade jag förstått honom. Den mänskliga faktorn har fått människor 
att begå misstag för mycket mindre än så. Trots detta avstod han, han valde 
en annan väg. Detta var också den mänskliga faktorn. När han några år 
senare lider kval, utlämnad åt bödlar och i panik frågar Gud varför Han 
övergivit Jesus, så är detta också beroende av den mänskliga faktor som 
han valde att underordna sig.  Frestelsen, valet, korsdöden allt är utslag för 
den mänskliga faktorn.

Vi ska alltså inte underskatta den.
Den mänskliga faktorn är inte en företeelse som sätter in när vi slarvar, när 
slumpen ställer till det för oss, eller när vi misslyckas. Den är en enorm 
potential på gott och på ont, där alla vi ytters har ett val. Den fria viljan, helt 
enkelt. Mest intressant är kanske ändå att det är den mänskliga faktorn hos 
Gud som blir vår frälsning.

            //Anders Blomberg

      

Anders Blomberg, Pastor i Stenhammarkyrkan

R E S T A U R A N G  
SJÖBODEN 
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DECEMBER
   

 2 söndag  11.00  Adventsgudstjänst
  Leif Jöngren m fl

 2 söndag 11.00 Adventsgudstjänst
  Anders Blomberg, Anette Cederqvist, sång av  
  kören Andante, solister och blåsare. Kyrkkaffe  
  med insamling till mission i andra länder.

 7 fredag 19.00 Träffpunkt i Advent
  Julcafé med Misterbandet

 9 söndag 11.00 Gudstjänst
  Torsten Åman, Anette Cederqvist
  Lidköping-Kållands Musikkår

 9 söndag 18.00 Midvinterafton
  Sällsynt stämningsfull Julkonsert med stor
  blandning av sångare och musiker
  Inträde: 100:-

16 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Leif Jöngren

16 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, sång och musik av Marianne
  Rask, Anita Klasson, Ingrid & Ingmar Carlsson.

23 söndag 17.00 Julbön
  Julens sånger och tankar runt krubban
  Evelina Pihlkvist – flöjt, Leif Jöngren

K Ö

K Ö

K Ö

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö MissionskyrkaK Ö = Stenhammarkyrkan

K Ö
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24 Julafton 23.00 Midnattsgudstjänst
  Anette Cederqvist, sång av kören Andante m fl

26 onsdag 11.00 Missionsgudstjänst
  Insamling till “Mission i andra länder”
  Elin Cederqvist, Leif Jöngren

31 måndag 17.00 Nyårsbön
  Anders Blomberg, Marianne Rask och
  Jan-Erik B Andersson m fl.

31 måndag 16.00 Ekumenisk Nyårsbön i Otterstads kyrka
  Leif Jöngren, Monika Göransson, Arne Brännström

K Ö

K Ö

Julmarknad i Spikens Fiskehamn
15-16 December
Kl 10.00-16.00

Program
Lördag 15/12

15.00 Lidköpings Lucia

Söndag 16/12

14.00 Kören Ljudvågorna uppträder

Fiskdelikatesser, kött- och chark, vilt, ost, bröd, sylt, 
honung, marmelader och andra läckerheter till Julbordet.

Hantverk, musik, lucia, tomte, ponnyridning och lotteri m.m.
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K Ö

K Ö

Januari

 6 söndag 15.00 ”Evangelii Dårar”
  En gripande dramatisering av Eva Kunda Neidek  
  om våra första pionjärer inom missionen.Ett sam -
  arrangemang med Lidköpings Missionsförsamling.
  Gemensam insamling till GF-kyrkans mission i
  andra länder.
  Servering

 6 söndag 15.00 Trettondagsfest
  Vi gästas av: Leif Nordlander

13 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, sång av kören Ackord

13 söndag 11.00 Gudstjänst
  Leif Jöngren

20 söndag 11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar, Anette Cederqvist, sång av
  bröderna Andersson från Kolbotten. Servering

22 tisdag 19.00 SMU:s Årsmöte

23 onsdag 18.30 SMU:s Årsmöte

26 lördag 14.00 Församlingen Årsmöte
  Sedvanliga förhandlingar, servering

26 lördag 15.00 Församlingens Årsmöte
  Förhandlingar och servering

27 söndag 11.00 Årshögtid
  Leif Jöngren m fl

K Ö

K Ö

K Ö
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27 söndag 11.00 Gudstjänst, Årshögtid
  Anders Blomberg, Anette Cederqvist, sång av
  Kören Andante. Kyrkkaffe

29 lördag 15.00 Andakt på Tolsjöhemmet

Februari

 3 söndag 11.00 Gudstjänst
  Claes Olsson, Skara

3 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Anette Cederqvist,sång.

 19.00 Träffpunkt Kållandsö
  En musikalisk kväll med familjen Svensson

K Ö

K Ö

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!

Öppet Torsdag, fredag 11.00-20.00
Öppet t o m 23 dec

22 fredag
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Eva-Kunda Neidek
Musiker, körledare
och diakon

Dagbok

10 december, 1899

Vi har varit med om nånting märkvärdigt här på missionsstationen idag. Folk 
från hela området har vandrat hit till oss på gården med sina avgudar och 
religiösa symboler av trä, och staplat dom på varandra till en enda stor hög 
där ute på gården. Till en början var jag osäker på om det vi gjorde verkligen 
var rätt, men när folket väl började strömma in till oss i morse var det med 

Experimentet var mycket riktigt dumristigt. Vi skulle sätta Kongos gudar på 
prov, och sätta fyr på dom – allihop. Vi missionärer lovade, att om en enda av 
gudarna skulle rädda sig ur elden, skulle vi missionärer packa våra väskor 
och ge oss hem till Sverige omedelbart. 

Men när vi missionärer gick fram till den stora högen, och stack ner den 
brinnande stickan, så drog vi alla efter andan. Själv var jag fullständigt 
livrädd. Och folket skrek! Det var ett himla liv här på gården, när alla försökte 
se på när deras gudar trängdes i eldens våld och blev till aska.

”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus. Över dem som bor i 
dödsskuggans dal skall det skina klart.”

Gud gör inte skillnad på människor, utan tar emot dig som tar emot honom, 
vilket folk du än tillhör. Jesus Kristus dog och uppstod för alla människor i 
alla tider. Evangeliet är ett budskap till dig – och till mig

Ja, gudarna hade ben, men dom sprang inte sin väg. Dom hade armar, 

Aktuellt
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men dom räddade sig inte ur elden. Och deras munnar teg. Döda gudar 
var dom, snidade av människohänder! Folket som blev vittne till det stora 
bålet idag såg att Gud inte bor i någon trämask. Den levande guden, Jesus 
Kristus, han tog sig levande ur dödens brinnande gap. 

O, kom nu, herre, och för hem alla dina barn, som ännu väntar på din 
räddning. 

Amen.

Jaa.

Med detta utdrag ur ett gammalt brev från Kongo till Sverige vill jag önska 
er alla varmt välkomna till min enmansföreställning Evangelii dårar som jag 
spelar hos er i Stenhammarkyrkan i Lidköping den 6 januari 2013. Tack 
för att jag får komma! I januari är det fem år sedan som föreställningen 
hade sin premiär, och sedan dess har den spelats i spridda skurar runt om 
i södra och mellersta Sverige. Föreställningen utspelar sig på en svensk 
missionsstation i Belgiska Kongo år 1899. Följ med!

Föreställningen har fått betyda mycket för många, inte minst för mig själv. 
Den tog mig in i Svenska Missionskyrkans hjärta och djupa identitet. Den 
tog mig till Kongo. Den tog mig till en ordination till diakon våren 2012. 

Jag ser mycket fram emot att träffa er!

Eva Kunda Neidek

Musiker, körledare, diakon
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”Det är skiftningar vid gränsen dit sekunder ej kan nå….”

Jag hörde själv när fru Svensson sa:
”Nu vet jag säkert hur det ska va´!” 
För henne var allting uppenbart.
För mig var knappast något klart.
Men veckan därpå så var det tvärtom:
Då hade jag alla svaren som
var fjärran och sökta förut.
Men då kunde inte fru Svensson hitta ut.

Någon som känner igen sig? Det är en text av Börge Ring som har etsats sig 

mot de som, i alla fall tillsynes, är tvärsäkra på hur saker och ting skall vara. 
Själv lider jag ofta av en ambivalens mellan ”å ena sidan och å andra sidan”. 
Helst vill jag ”både – och…”
Det gör att jag funderar en del över detta med skiftningar och förändringar. 

av våra s.k. singer-songwriters har använt sig av detta i sina texter. De har 
många vinklingar på olika plan kring dessa fenomen, så varför inte ta lite 
hjälp av dem.
Det kan röra sig om triviala ting som 
årstidernas växlingar, värme – kyla. Men 
också om alla skiftningar och prövningar 
i livet i överförd bemärkelse, om glädje 
– sorg, etc. Variationer i alla upptänkliga 
former, känslor och tid.
Det handlar väl om våra behov av 
växlingar mellan stillhet och trygghet 
kontra rörelse och action. 
För visst är det ett behov med växlingar. Om det är för lugnt en tid så blir 
det tråkigt. Om vi har en längre tid av värme, så längtar vi efter regn och att 
andas ut i lite kyligare väder. – Ja, i just detta exempel kanske inte alla håller 
med. Vi skiljer väl oss åt i vissa avseenden!
Jag pratade med en vän som sa att ”i år är jag inte klar med sommaren än!” 
För kort, för kall, för regnig osv. 
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Ola Magnell sjunger i en av sina vackraste visor:

Malvina, snart ska frosten täcka marken.
När snön har kysst en ros farväl i parken,
då går jag dej till mötes som ett hav mot karga stränder,
och värmer dina frysande små händer.
Malvina, utan vinter ingen rimfrost över spåren,
och ingen trotsig vintergäck om våren

Och Ulf Lundell uttrycker att:
 Du måste genom vintern för att se sommaren igen.

För när det gäller livets djupare behov, som skiftningar mellan sorg och 
glädje, trygghet och oro etc. så bygger det oftast på att vi i grunden har 
skapat oss en rutin och stabilitet i livet som gör att vi klarar att förhålla oss 
till det okända och oförutsedda som plötsligt kan hända.

Det lilla barnets behov av stabilitet och rutiner gäller också oss som uppnått 
vuxen ålder, –och kanske ännu mer ju äldre och vuxnare man blir. Vi skapar 
rutiner och vardaglighet som förhoppningsvis ger en viss trygghet i tillvaron. 
Thomas Sjödin, Göteborgspastorn som förlorat två av sina söner i sjukdom 
säger t.ex. att 
”Det är det vanliga som är det viktiga! 
Livet består mest av tisdagar och 
torsdagar, - och det är så trösterikt”.  Han 
konstaterar att man lever med saknaden, 
men att livet går vidare, och att det ändå 
kan bli bra. Vi kan komma tillbaka till 
lusten i livet, - att lusten att sjunga igen 
kan komma tillbaka, som han uttrycker 
det. Om det återvändande ljuset, om att 
orka, vilja och våga livet en gång till.

Utan tårar fanns den inte där.
Kommer maj står allt i blom.
Kommer maj är snart sommaren här”  

Lundell igen. Skiftningar i stort och smått. 

forts..
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En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se

Och Ola Magnell uttrycker det som att:

”…Malvina, utan molnen, inga blixtar genom natten.
Och inget djup i glädjen under skratten
…Malvina, utan mörker över djup och svarta vatten
Såg vi aldrig stjärnorna om natten”

Det innebär att en av de största gåvor som vi kan ge till våra barn är lite 
vanlighet. En stilla förberedelse för resten av livet. Barn måste få tillåtelse och 
möjlighet till stillhet och att ha tråkigt för att uppskatta det som är roligt. Även 
detta gäller förresten inte bara barn. Att ”bara få vara” är väl ett mänskligt 
behov som bör bejakas. 

….Jag kan höra din röst, och jag känner igen

Resan den har varit lång, dina ögon berättar för mig
om alla år av ensamhet, sökande tryggheten.
…När du frågar mig vad som är meningen, har jag inget enkelt svar.
Men jag kan följa dig här, längs den stora vägen idag.
    Svävande mellan dröm och verklighet i den förklädnad livet tvingat på.

Att du nån gång kan säga, - jag lever mitt eget liv.
      Erika bär på en dröm att kunna måla en bild av sig själv.

Stjärnorna lyser i kväll. Bortom dess ljus - en evighet.

Lika djup!
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Så…. till syvende och sist är det ändå som Börge Ring konstaterar, och 
som jag mycket villigt skriver under på:

Jag hörde själv när fru Svensson sa:
”Att veta säkert hur det ska va´
är inte alltid så viktigt för mej
som att livet har en mening i sej.

//Pelle Boman 

Texter ifrån:
Lars Kihlbom: ”Sommardofter”. Rubriken
Börje Ring: ”Fru Svensson”
Ola Magnell: ”Malvina, utanmörker”
Ulf Lundell: ”Aldrig så ensam” och Isabella”
Uno Svenningsson &Freda: ”Erika”
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Besök från och sändning till Lettland

Pakapieni  i Lettland som under ett besök i Stenhammarkyrkan träffade 
sponsorer och andra frivilligarbetare i vårt Lettlandsarbete.

Under alla helgons helgen reste 4 
personer från Stenhammarkyrkan 
över till Lettland för att distribuera 
och även besöka 12 familjer.

Brev från Dana Shultz: ”Happy 
day at Mission Pakapieni”
Kära vänner!

Hurra! 
Nu har det kommit en stor billast med 
mycket trevliga och bra saker från 

Lidköping! Tack för allt ert stora arbete. Människorna här i Lettland har väntat 
mycket på dessa saker. De här kalla dagarna påminner oss om att vintern snart 
kommer! Varje dag frågas det efter varma kläder och skor vinter. Nu är vi rika 
och kan hjälpa många av dem som behöver! Tack så väldigt mycket, alla ni som 
donerar och som arbetar för detta.
Med kärlek!

Dana & Bill
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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

Vid ungefär samma tid skickade vi iväg vår största sändning hittills, totalt 
14 pallar med förnödenheter.

Efter denna stora sändning kommer vi att hålla stängt i vår lokal fram till 
den 4:e februari. Vi kan därför inte ta emot kläder eller annat före dess.
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Välkommen till SMU i Stenhammarkyrkan!

Vill du åka skidor på sportlovet?
Den 9-13 februari åker vi som vanligt till Kläppen ihop med Sunnersbergs
församling för att åka skidor och ha kul ihop några dagar.
Vill du åka med?
Hör av dig till Annette Cederqvist 070-790 86 77

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.
Annette Cederqvist 070-790 86 77    annette@stenhammarkyrkan.se

SMU på Kållandsö
Scout startar på nytt igen tisdagen den 29 januari kl 18.45

Välkomna!

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

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



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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Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se
www.lackostrand.se

Boende - Konferens - Restaurang - Camping

Tel 0510-100 47

Kajak
&

kanotuthyrning

HYR HOS OSS:HYR HOS OSS:
Skyliftar

Byggnadsställningar
Byggmaskiner
Bilsläpskärror

Båttrailers
Trädgårdsmaskiner

Verktyg mm

Öppet:
Vardagar 07.00-16.30
Lördagar 09.00-11.00

Sockerbruksgatan 30
Lidköping 0510-207 67
Sockerbruksgatan 30


