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”Allt har sin tid,

det fi nns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp”  (Predikaren 3:1-3)

Ovanstående rader är hämtade från Predikaren i bibelns gamla testamente. 
En mycket intressant bok där författaren fi losoferar ganska fritt över livet. En 
genomgående färgad tråd är dock tydlig: Inget förutom Gud är evigt! Jag läser 
Predikarens alla funderingar med behållning, för att inte säga förtjusning. Där 
fi nns visdomspärlor som t ex; ”Lyssna nu inte till allt som sägs, i så fall skulle 
du få höra din egen tjänare uttala förbannelser över dig!” Eller vad sägs om 
den här?  ”Vissa vänner skadar varandra, men en verklig vän är mer tillgiven 
än en bror.”

Författaren ger en mängd kloka ord men mest verkar han tycka att man som 
människa bör inse att ingenting på denna jord skapat är evigt. Tanken känns 
både skrämmande och befriande på samma gång.

Vi människor drivs av att bygga bestående verk. Byggnader, organisationer, 
kyrkor och församlingar. Det gäller också politiska system och samhällsordningar 
så väl som en vältränad kropp. Vi tror, eller åtminstone har inställningen att 
det vi gör ska bestå för alltid. Det händer sällan. Eller rättare sagt, det händer 
aldrig! Allt förgås och så kommer det nytt. Om det nu är nytt?  ”Det fi nns inget 
nytt under solen” säger predikaren också.  

Ledare

Omslagsbild
"Höstskum, Bärstaviken"

Thorvald Berglund
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Tanken på förgänglighet skrämmer mig. Jag vill helst inte leva i styckeverk 
och tillfälligheter. Samtidigt är det som sagt befriande att veta att det är på 
dessa villkor man lever.  Förändring är en förutsättning för livet. Det som 
förefaller helt oföränderligt i den här världen och som aldrig rör sig är för det 
mesta dött. Det levande är ständig i förändring.

”Allt har sin tid!”  Orden har större djup än vad man kan tro vid första anblick. 
Det betyder inte att inget spelar roll, att allt kvittar lika. Inte heller betyder 
det att det som i går var värdefullt plötsligt blivit meningslöst. Det betyder att 
det är viktigt att veta när man ska sluta med något för att sedan börja något 
nytt. Att krampaktigt hålla fast vid den ordning som gällde i går får ödesdigra 
konsekvenser om man inte ser att morgondagen fordrar något annat. 

För en kyrka är detta särskilt viktigt, eftersom dess uppgift i grunden inte är att 
verka för sin egen skull, utan för den ständigt föränderliga värld som fi nns runt 
omkring den. Vi står dagligen inför frågan om vad som är relevant, vad som 
är viktigast att prioritera. Vad vi ska göra nytt och vad vi ska lägga bakom oss. 
Naturligtvis gör vi detta för att ge oss själva tid att vara verksamma men också 
för att det ligger i kallelsens natur.  I Evangelierna kan vi läsa om hur Jesus 
går från plats till plats, från en situation till en annan, från ett människoöde till 
ett annat. Han är hela tiden i rörelse. Det samma gäller de som följer honom. 
Kyrkan har genom historien levt i en ständigt pågående reformation. Var 
gång den har stannat och påstått att den nu funnit  sin slutgiltiga form eller sitt 
slutgiltiga språk så har den ändå reformerats, ibland frivilligt, ibland mot sin 
vilja.  Vad sker i vår framtid? Det kan vi inte veta exakt, men det vi vet är att 
allt har sin tid.  Tro mig.

 Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping och 
Kållandsö Missionsförsamling som är församlingar inom Equmenia-
kyrkan. Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Anders Blomberg, Pastor i Stenhammar och 
Kållandsö Missionsförsamlingar.
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BRUD-, BAL- & COCKTAIL-KLÄNNINGAR
FEST- & BRÖLLOPS-KLÄDER FÖR MÄN & BARN
ACCESSOARER & SKOR SAMT VISS SÖMNAD

BUTIKENMIN ÖPPEN: 
Onsdag - Fredag 10-18 och Lördag 10-14

Övriga tider bokas. 

Kristina Filipsson       Tel. 0510-233 77                 info@butikenmin.se

VÄLKOMMEN TILL BUTIKENMIN!

VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

VÄLKOMMEN
TILL OSS!

Lina,  Ann-Charlotte,
David och Daniel
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Mäklare: Lotta Palmqvist, 0733-75 79 61

LIDKÖPING
TEL: 0510-615 30
MAKLARHUSET.SE

LIDKÖPING / SÖNE SVALNÄS 339
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Utgångspris: 1 700 000 kr / Boarea: 48 kvm
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Dessa företag stöttar Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete

____________________________________________________________________________________________________ 
Trädgårdsform  
Enestig Design och Konsult AB 
Fabriksgatan 4 
531 30  Lidköping 
Telefon 070 77 11 800    
 
 
 

 

 
                                                                                                     

 
 

Trädgårdsform 
 Hantverk och design 
 

Enestig Design & Konsult AB 0707 71 18 00 

Cotton Blue
Parkåsa AB

PMS Cool Gray 8 C

C:00 M:00 Y:00 K:60

Bengt Eklund
lantbruk

VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

ESPLANADEN 24 • 531 31 LIDKÖPING 
WWW.MAKLARHUSET.SE • TEL 0510-615 30

DAVID, ANN-CHARLOTTE, DANIEL OCH GUSTAV

VÄLKOMMEN!

Jahnstedts Redovisning AB

Roger Filipsson
roger.fi lipsson@aprojkma.se

aProjKMA Byggkonsult 
i Lidköping AB 
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September

5 lördag 10-14.00 Bakluckeloppis 
  (Se kommande information)

6 söndag 11.00 Upptaktsgudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist m fl
  sång av kören Andante. Söndagsklubben
  Särskild insamling till Stenhammarkyrkans  
  verksamhet. Kyrkkaffe 
 
13 söndag 11.00 Gudstjänst
  Clas Olsson predikan och sång

13 söndag 11.00 Dela-Gudstjänst 
  Annette Cederqvist m fl. Sång och musik
  av Ingrid och Ingmar Carlsson. Café Skorpan

14 måndag 16.00 "Aftavard" 
  Dagens gäst är Marianne Bäckman 
 
19 lördag 18.00 Konsert 
  Ingemar Olsson, Anita Klasson och Bitte Larsed

20 söndag 11.00 Gudstjänst
  Ingemar Olsson, Anders Blomberg
  Café Skorpan

20 söndag 18.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg
  Sång av Svante Cederqvist & Anders Blomberg 
   
  

    
   

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö
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22 tisdag   15.00 Trivselträff 
  Anders Blomberg 
 
24 torsdag 19.00 Bön för ön 
  i Udden

25 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö
  En musikalisk kväll med 
  Willis Larsson & polarna
  Servering

27 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst 
  Anders Blomberg och kören Ackord
  Café Skorpan

K Ö

30

HAGAVALLENS CAMPING
Vid Hagavallens idrottsplats

Stugor, husvagns- och tältcamping, servicehus och el.
3 km till Läckö Slott och till Spikens  skeläge.

0510-102 30, 070-265 90 56

ga40s.indd   30 09-04-15   15.

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- 1600

Torsdagar 900- 2000

Lördag & Söndag 1200- 1800

Juli dagligen 1200- 2100

Midsommarafton stängt • Övrig tid ring för bokning

Telefon 070-437 33 93 • 0510-131 94

Välkommen!

Tackar för säsongen och
önskar God Jul och 

Gott Nytt År!
Väl mött 1 maj 2016

Telefon 070-437 33 93 • 0510-131 94

 

Välkommen till Hemslöjden!
Garnparadis  Smide  Linnedukar

Tyger  Symaskiner  m m

Stickcafé: 29 feb  18:30
  19 mars 18:30
  23 april 18:30

Tel 0510-226 35
www.hemslöjden.se

Garnparadis  Smide  Linnedukar
Tyger  Symaskiner  m m.

Tel 0510-226 35
www.hemlöjden.se

K Ö

 15 sept  Stickcafé  18.30
23 sept  Värmestickcafé  14.00-18.00
13  okt  Stickcafé  18.30 
 4  nov  Värmestickcafé  14.00-18.00
22 nov  Julmässa  
25 nov  Värmestickcafé  14.00-18.00
30 nov  Stickcafé  18.30
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K Ö

K Ö

Oktober

 4 söndag 11.00 Dela-Gudstjänst
  Söndagsklubben. Annette Cederqvist m fl 
  Café Skorpan

 4 söndag 11.00 Gudstjänst
  Wärne Eriksson  
  Kaffe med kanelbulle

 8 torsdag 19.00 "Gemensam kväll med svåra frågor" 
  I Udden 
  Krister Liljegren och Anders Blomberg

11  söndag 11.00 Temagudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Café Skorpan 
   
12 måndag 16.00 "Aftavard"  
  Dagens gäst är Göte Gustavsson

 

 
 

 
 

 
 
 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

Välkomna till Spiken  
och Restaurang Sjöboden  

under hösten! 
 

I september serverar vi vår stora 
helgbuffé lör – sön kl 12.00 – 16.00. 
Övriga tider öppet för beställningar. 

 

fr o m den 28 nov serverar vi 
Sjöbodens stora julbord tis – lör  

från kl 18.00 och lör – sön kl 13.00. 
 

0 5 1 0 - 1 0 4  0 8 | b o k a @ s j o b o d e n . s e  
w w w . s j o b o d e n . s e  

0 5 1 0  -  1 0 4  0 8  ǀ  b o k a @ s j o b o d e n . s e
w w w. s j o b o d e n . s e
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18 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Torsten Åhman och Anders Blomberg
  Höstoffer till församlingen
  Kyrkkaffe och tårtbufé

18 söndag 18.00 Gudstjänst 
  Anders Blomberg
  Musik av Lidköpings-Kållands Musikkår

20 tisdag 15.00 Trivselträff
    
23 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö  
  MusikQuiz
  Anders Blomberg & Sånggruppen Ackord 
 
25 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Leif Carlsson, Anders Blomberg,
  Annette Cederqvist. Sång av Linnea Smedman
  Enkel kyrklunch
  13.30  Föredrag av Leif Carlsson "Profeterna"

29 torsdag 19.00 Bön för ön i Missionskyrkan

31 lördag 11.00 Nattvardsgudstjänst
(Alla helgons dag) Anders Blomberg, Annette Cederqvist m fl
  Sång av Linda Meurlinger
  Ljuständning för under året avlidna

 

K Ö

Utför enklare renoveringar och ombyggnationer
Hasse Larsed, mobil 0705-48 89 98

K Ö

11
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K Ö

K Ö

K Ö

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

November

 1 söndag 11.00 Gudstjänst med ljuständning 
  Anders Blomberg

 
 8 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Bengt Kindbom predikan & sång
  Arne Aldenholt, hammonddragspel

 8 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Valter Skaghammar, Annette Cederqvist
  Musik av Urban Sandén m fl
  Café Skorpan

14 lördag 17.00 equmenia:s höstauktion
 

15 söndag 11.00 Dela-gudstjänst 
  Annette Cederqvist, Linna Smedman,
  Söndagsklubben m fl. Sång av Anna Smedman
  Glassbuffé

17 tisdag 15.00 Trivselträff 
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K Ö

22 söndag 17.00 Höstkonsert 
  Lidköping-Kållands Musikkår & Tabergs musikkår
  (Se kommande information)

22 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Clas Olsson

23 måndag 16.00 "Aftavard"
   Dagens gäst är Rolf Wernersson

26 torsdag 19.00 Bön för ön i Eke kapell

29 söndag 11.00 Gemensam Adventsgudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist m fl.
  Sång av kören Andante. Särskild insamling
  till församlingens verksamhet.
  Kyrkkaffe
  

  

   
 
       
  

K Ö

K Ö

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning
Samarbetar med SA Revision AB

Tel: 0510/15232, mobil: 072 307 52 32

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping
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Lövsångarens lovsång 

Samtidigt som denna text går i tryck 
lämnar en lövsångare ett buskage i 
Jokkmokks kommun strax norr om 
polcirkeln. Det kan jag hävda med 
stor bestämdhet, eftersom det går 
att statistiskt säkerställa och bevisa. 
De är nämligen väldigt många och 
utspridda på i stort sett varenda dunge 
i landet. Det handlar i vårt exempel 
om en årsunge, cirka tre månader 
gammal, som beger sig iväg på sin 
första tusenmilafärd till vinterkvarteren i 
centrala Afrika. 
Hans föräldrar drog iväg för några dagar sedan, men vår unge valde att stanna 
för att äta upp sig och bli något gram vuxnare och starkare. Lövsångarna är 
inte bara långflyttare, de är också ensamflyttare och flyttar alltså inte i flock 
som t.ex. stararna och gässen.

Vi förstår inte hur han vet ”varför” han ska flytta, eller ”när” han ska dra iväg, 
eller ”vilket” väderstreck han ska välja. Det finns nedärvt och ”inkodat” i hans 
lilla lövsångarhjärna.

Efter en månad är han i södra Tyskland 
och man tycker att han borde låta sig 
nöja med det, men istället kastar han 
sig nattetid upp i de iskalla luftlagren 
på närmare femtusen meters höjd och 
passerar Alperna. Att vår sjugrammare 
kan klara detta utan att frysa ihjäl är 
helt ofattbart. 
Rivieran är en trivsam plats att över-
vintra på tycker många svenskar, men 
den duger inte för vår sångare. Efter 
att ha pustat ut några dagar, och ätit 
upp sig några gram, så lyfter han för 
det gigantiska styrkeprovet att besegra 

"Den som inte kan känna
förundran inför en 
stjärnklar natthimmel, ett
nyfött barns blick eller en
lövsångarunges första
tusenmilafärd lever ett
fattigare liv."
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Medelhavet i en enda etapp. Och inte ens i Nordafrika duger det, utan efter 
ytterligare några dagars vila vid kusten satsar han på den sista utmaningen 
att korsa Sahara. Där kan han visserligen mellanlanda, men det är ganska 
meningslöst, eftersom de sterila miljöerna inte erbjuder några mellanmål.
Efter närmare tre månaders resa återförenas han med övriga svenska 
lövsångare i de centralafrikanska stäpp- och savannmiljöerna. Hans vistelse 
där varar knappt fyra månader, sedan är det dags att återvända och någon 
gång i maj hörs hans fallande bluesmelodi från samma snår i Jokkmokk där 
han föddes nio månader tidigare.

Vår kunskap om våra fåglars flyttmönster ökar undan för undan. Vi vet att de 
utnyttjar solvinklar, luftströmmar och temperaturskiften, men också stjärnbilder, 
jordmagnetismen och gravitationen. Det är ett stort antal informationskällor 
som sammanstrålar i den lilla fågelhjärnan och ger de impulser som krävs för 
alla hans nödvändiga beslut.
Ordet ”förundran” är relevant i sammanhanget. Det är ett av språkets vack-
raste och viktigaste ord. För min del växer min förundran för varje ny förklaring 
som forskningen presenterar.
Min lövsångare blir mer och mer en lovsångare.  

Stig-Roland Rask
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Bida Lite
av Annika Landström

I det stora vackra grönmålade trähuset står entrédörren på glänt. 
Sommarregnet har ersatts av solsken och doften av våt asfalt slår emot 
mig när jag stiger ur bilen. I salongen är kaffet framdukat och framför mig 
sitter Margareta Tranberg 65 och Jenny Nyqvist 41 som båda sedan åtta 
år bor och verkar på Bida Lite i Lundsbrunn. Här bodde den legendariska 
Ida Andersson, Slättmissionens grundare, under större delen av sitt liv och 
hennes efterträdare och medarbetare Stina Svensson, som bara var 15 
år när hon kom till Skaraborg som nybliven evangelist i slutet av 30-talet. 
Efter att Mao Tse Tung tog över makten i Kina återvände den norskfödda 
evangelisten Asta Thuen till Skandinavien och hamnade på Bida Lite 
tillsammans med sin syster Gerda. Idag är alla borta. Stina avled så sent 
som i november 2014, i en ålder av 91 år. Men gästfriheten, värmen och 
atmosfären från dåtiden har dröjt sig kvar. 

Bida Lite har under åren tjänat som missionshem, konvalescentcenter 
och en tillfl ykt för andligt sökande. Sedan huset invigdes 1933 har många 
missionärer/evangelister tagits emot för kortare och ibland lite längre 
vistelser. I dag fi nns inte alla de 39 kapell (som Ida grundade) kvar men 
församlingslivet har fortsatt bland annat genom lägergården i Broddetorp. 
Här har hållits barn- och ungdomsläger i snart hundra år. Margareta, som 
kommer från ett kristet hem, åkte lite motvilligt till Tant Idas Barnkoloni 
i Broddetorp 1965 och detta blev början på en mångårig gärning i 
Slättmissionens tjänst och i år fi rar hon 50-årsjubileum. 

”Vi mötte Jenny på hennes gudmors begravning i Örebro”, berättar 
Margareta. Gudföräldrarna som var frälsningssoldater hade många gånger 
försökt få med Jenny till Bida Lite. Men Jenny framhärdade att det där var 
inget för henne. Hon upplevde att hon knutit ihop säcken för sitt liv. Hon 
hade fått göra allt det som Herren hade gett henne i uppdrag att göra. Att 
hon skulle läsa medicin och att hon skulle åka till Afrika och jobba. När 
begravningen var över träffades Jenny och Stina endast under ett par 
minuter. Men hon hade ändå lyckats övertyga henne om att komma ned till 
Lundsbrunn för att hälsa på. Sagt och gjort. Detta möte kom att resultera i 
en oväntad vändning i hennes liv. 

Temat!
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Hon berättar om de känslor som fullkomligt dränkte henne när hon skulle 
återvända hem. Hon stannade på en busshållsplats utanför Lundsbrunn och 
grät. Hon ringde till sina vänner i Örebro och upprepade samma mening om 
och om igen, som ett mantra. ”Jag vill inte fl ytta från Örebro!”. Ingen begrep 
vad hon menade. Men Jenny kände att det hade hänt något stort och viktigt. 
”Ett Herrens verk”, fortsätter hon. ”Jag har ju alltid läst bibeln och det har 
varit viktigt för mig. Men i mötet med Bida Lite och Stina fi ck allt en annan 
innebörd. Jag fi ck erfara att man läste bibeln på ett helt annat sätt. Det blev 
så levande och det fi ck en avgörande betydelse i min relation till Jesus.” 

När hon var klar med sin AT-tjänst i Örebro tog hon sitt pick och pack och 
sökte ett vikariat på vårdcentralen i Götene för att komma nära Stina med 
team. På sin fritid verkade och vittnade hon tillsammans med dem och för 
åtta år sedan fl yttade både Jenny och Margareta in på Bida Lite. Detta 
gjorde det möjligt för Stina, som var en bra bit över 80 år, att kunna bo kvar i 
det som hade kommit att bli hennes hem på jorden. 

Lagom till påtåren sätter Jenny på en ganska sen inspelning av Stina där 
hon sjunger en gammal läsarsång. Hennes tidigare så vackra, höga och 
ljusa sopranstämma må ha ersatts av en något djupare och mörkare i 
enlighet med hennes aktningsvärda ålder. Men mitt hjärta får i alla fall för en 
kort stund återuppleva den resonans som sattes i gungning för mer än 40 år 
sedan på ett ungdomsläger i Broddetorp då jag för första gången fi ck möta 
Stina. I hennes rum på andra våningen står allt som hon en gång lämnat 
det. På sängbordet ligger Nya Testamentet och Psaltaren, två biblar och en 
ask av silver staplade på varandra. Vid sidan om, hennes körkort och några 
sedlar. Jag fylls av stor vördnad och tacksamhet. I bilen på väg hem, spelar 
jag på högsta volym min nya favorit-CD där Stina med team sjunger. 

      //Annika Landström
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Kållandsö-equmniascouter(SMU) har 
varit på sommarläger och det är verk-
ligen inte något unikt. Redan i början 
av 60-talet åkte man på de första läg-
ren då till Eken och endast med den 
egna kåren vad jag har förstått. Sena-
re blev Bergets lampa lägerplatsen och då 
med närliggande kårer och så har det fort-
satt sommar efter sommar i nu över 50 år. 
I bland små läger med bara några kårer och 
andra gånger på riktigt stora läger med fl e-
ra tusen deltagare. Årets läger "Liv@2015" 
gick av stapeln i Lysestrand någon mil utan-
för Lysekil  och samlade ca: 4 000 scouter.
Från Kållandsö åkte vi 13 scouter, 5 ledare och 2 "miniscouter". Allt fungerade 
i stort sett perfekt och efter några inledande mulna dagar kom solen med 
värme och salta bad. En normal lägerdag kan se ut som följer: Väckning, 
frukost, gem morgonbön i stora tältet(måste säga att just morgonbönerna var 
mycket bra),aktivitet i form av något projekt, lunch, aktivitet eller fritid, middag 
och lägerbål på kvällen. All mat lagas i det egna köket där man på en lista 
för dagen kunde se vilket ansvar man hade: laga mat, diska, hämta ved eller 
hämta vatten. Detta var mycket kortfattat men jag att tror ni fattar.....
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Text & bild: Thorvald Berglund
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Välkommen till vårt barn och ungdomsarbete 
(EQUMENIA) i Stenhammarkyrkan!
Tisdagsklubben:  tisdagar kl. 15.30-17.00 för åk. 2-3 
(Vi pysslar, spelar spel, leker, bakar och annat skoj, samt lyssnar till berättelser ur Bibeln som avslutn.)

Söndagsklubben: Verksamhet för barn under Gudstjänsten. Sö 6/9, 4/10, 15/11. 

Onsdagsklubben: Onsdagar kl. 15-16.30 för åk 4-5 (vi träffas och gör spännande
  och kul saker ihop, samt avslutar med en kort samling).

Vår musik:  Sång och musikgrupp för funktionsnedsatta. Kl.10-11.30
  Lö 29/8, 19/9, 17/10, 14/11 och 12/12 = Julcafé där alla är   
  välkomna att deta.

Välkommen till den grupp som passar dig!

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta:
Anette Cederqvist 070-79 08 677     annette@stenhammarkyrkan.se

Equmenia(SMU) på Kållandsö
SCOUT    
(Vi lär oss om knivar, eld, knopar och annat som hör scout till och som är kul. Vi förbereder oss så  
vi kan åka på hajker och läger lägre fram. Kvällarna börjar med en kort andakt.)

Spårarna:   tisdagar kl. 17.45-19.00 för åk. 1-3

Upptäckare/Äventyrare  tisdagar kl. 19.00-20.15 för åk. 4-6 / åk. 7-9

Café Fyren i samarbete med Svenska kyrkan och Pingstgruppen på K-ö
(På fyren träffas ungdomar från 10 år och uppåt för att fika, spela spel och ha gemettnskap. En enkel 
samling hålls under kvällen)

Café Fyren pågår från 18:30 – 20:30 och det är fredagar som gäller!

Välkommen till den grupp som passar!
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Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan
Pastor Anders Blomberg 073-970 00 05 blomberg@stenhammarkyrkan.se
Ordf. Ingvor Svensson 153 68  ingvor_valter@hotmail.com
Kassör Johny Paulsson 191 54  johny@stenhammarkyrkan.se
Bankgiro: 226 - 08 91
Swish: 1236919294
Församlingsnummer 4746

Kontaktpersoner equmenia 
Ungdomsledare Annette Cederqvist  070 - 790 86 77  
    annette@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson  191 54 
Bankgiro equmenia: 892 - 16 29 

Adressuppgifter 
Stenhammarkyrkans missionsförsamling
Brynåsavägen 7,  531 56  LIDKÖPING
Expedition 174 11 Fax: 174 12
equmenia 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 Anders Blomberg 073-970 00 05  anders.blomberg@lackotorpa.se
Ordf. Thorvald Berglund 103 65  thorvald.berglund@gmail.com
Kassör Jörgen Lundell 100 12           jorgen.backa@gmail.com
Bankgiro: 322-0068
Församlingsnummer 4747
Kållandsö equmenia (SMU)
Ordf. Birgitta Berglund 100 36  birgitta.kurtberglund@gmail.com 
Scout Gunilla Ivarsson 107 47  G.Ivarsson@home.se
Kassör Jörgen Lundell 100 12
Bankgiro: 322-0571    
Swish: 1230671917

Adressuppgifter
Kållandsö Missionsförsamling
Missionskyrkan 531 99  Lidköping  
Expedition  100 45



Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se

emeli’s
i Spiken

butik & café
Öppet dagligen året om!

Välkomna! 
vardagar: 11-18       lör & sön: 10-16

Telefon: 0510-107 70


