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Ledare

Det lackar mot jul.
Kunskapen om varför vi firar jul skiftar kraftigt. Ibland kan man undra om
vi kristna ens firar jul av anledningen som traditionen från början kommer
ifrån. Det mesta fokuseras kring pynt, klappar och mat. Och familjen då
såklart. Stämning finns att hitta i adventsstakar, julmusik och pepparkakor.
Om man skulle ställa sig på torget i Lidköping en lördag förmiddag i december och fråga förbipasserande: Varför firar vi jul?, så tror jag att ganska
många ändå skulle säga att det är för att vi kristna tror att Jesus föddes då.
Denna mycket generaliserande gissning är också baserad på
att jag tror att de flesta som rör sig på stan en lördag förmiddag är över 15
år. Dagens ungdom har, vad jag tror, inte lika bra koll på svaret. Sedan min
tid i skolans värld fick jag nämligen erfara få korrekta kunskaper från eleverna i denna fråga.
Jag är inte ute efter att hänga ut dem som inte vet varför vi firar jul. Jag är
inte ute efter att få skriva dem som trodde att de hade rätt när de trodde att
vi firar jul för att det är mysigt med gran inomhus, på näsan. Jag är inte ute
efter att med den här texten tala om att vi firar jul till minne av att Jesus, han
som vi tror är Guds son, föddes då. Jag är ute efter att förklara för dig lite
mer vem Jesus var. För jag tror att om jag skulle ställa följdfrågan: ”Vad var
det för märkvärdigt med Jesus då, förutom att han var Guds son?” till dem
som svarade rätt på första frågan på torget den där lördagsförmiddagen i
december, då tror jag inte att jag skulle få många svar.
Jesus föddes i ett stall i Betlehem av en helt vanlig kvinna. Han var en vanlig kille vars pappa, hette Josef och var snickare. Men det som gjorde att
han stack ut bland andra var att han var
sänd av Gud. Han hade ett särskilt uppdrag här på jorden och det var att
lära oss människor hur vi ska leva tillsammans med varandra, med vår jord
och med Gud. Jesus levde från sin födsel under hot från människor som
ville honom illa. Som inte trodde på det han sa, som ville döda honom.
Omslagsbild
Akvarell av Annika Landström
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Jesus var inte som andra människor. Han var på de svagas sida, han tog parti
för dem och ville spendera tid med människor som andra inte ville veta av,
som hade gjort orätt. Han tog sig tid för sjuka och han kunde hela dem. Han
kunde till och med återuppväcka döda. Jesus hade under sin tid på jorden ett
antal lärljungar som följde honom under många år och som sedan kom att
vittna om hans tid på jorden i den bok som kallas Bibeln. Jesu liv är det som
ligger till grund för den kristna tron. Vi strävar helt enkelt efter att vara lite mer
som Jesus. Men med det inte sagt att vi övar på att gå på vatten för att bli så
lika Jesus som möjligt. Vi övar betydligt mer på att förstå
vad Jesus vill med våra liv, försöker utmana oss med att blir mer lika honom
på det sätt han var mot sin omvärld, på att ta hjälp av och lita på honom. Man
skulle absolut kunna jämföra det med att ha en idol eller en stark förebild. Någon som man önskar att man var lite mer lik och därmed försöker efterlikna.
Att ha en god förebild är något som jag önskar alla i julklapp.
Oavsett om man är med i en kyrka eller inte så brukar många av oss gå till
en kyrka just runt jul. I år kanske det inte blir riktigt lika många som gör det
på grund av pandemin. Kanske kommer du iallafall efter att ha läst den här
texten, tänka lite nytt kring varför vi egentligen firar ett barns födelse. Jesus,
en fantastisk människa. En ovanlig och speciell människa på många sätt. Och
den här julen vi firar, den firar vi till minne av honom som kom till jorden, sänd
av Gud för att rädda oss människor från det onda.
Jag önskar er alla en riktigt fin jul, en innerlig, varm
och kärleksfull sådan och ett gott och friskt nytt år!

Linnéa Smedman, församlingspedagog i
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling som är en församling inom Equmeniakyrkan.
Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund
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Vad hän
Vår församlings verksamhet har under hösten delvis fortlöpt på sina olika håll,
om än på nya sätt än tidigare. Mellan den 4/10- 29/10 firade vi gudstjänst i
Stenhammarkyrkan med max femtio deltagare. Vi upplevde att det fungerade
bra och att det var till stor glädje för många att få möjligheten att komma
tillbaka till kyrkans gemenskap. I skrivande stund har regeringen fattat nya
lokala beslut gällande olika restriktioner på grund av ökad smittspridning i
samhället. Equmeniakyrkans nationella krisgrupp uppmanade då alla
equmeniaförsamlingar i dessa berörda län att ställa in all verksamhet och inte
samla människor till kyrkan, varken för möten eller gudstjänster. När du läser
detta har vi antagligen fått nya restriktioner att förhålla oss till och vi gör vårt
bästa för att informera våra medlemmar om rådande läge. Det är en orolig tid
och en tid då vi behöver bönen, kanske mer än tidigare.
I lettlandslokalen har man under hösten haft öppet för inlämning fram till och
med den 19/10. De som har sorterat och packat har gjort det utspritt över
två dagar och vid olika tidpunkter för att undvika att träffas så många. En
sändning går över till Lettland under hösten med ca 6 pallar. Tack till er som
varit med och bidragit med er tid och kraft samt till er som skänker saker! Det
är till stor glädje och välsignelse.
Kören Andante ligger inte på latsidan trots att körsång kanske är bland det
svåraste att syssla med när tiderna är som de är. Kören övar i mindre skala
och med stort avstånd till varandra och har under hösten släppt nytt material
som finns att lyssna till på opensongs.se. Vi hoppas att vi snart kan få höra de
framträda live igen. Vi passar också på att gratulera både kören i efterskottpå
den 107:e födelsedagen som inföll tidigare i höstas och körledaren StigRoland Rask som för andra året i rad fick det ärofyllda Anders Frostensson
stipendiet för ”nyskapande insatser på psalmens område”. Stort grattis!
Boken ”Tillbaka till Jesus” av Runar Eldebo blev inspiration till den nya
samtalsgrupp som startats på tisdagarna under hösten, fram till och med
den 8/12. Varje tisdagkväll har ett tema och vi fikar, samtalar, reflekterar och
ber tillsammans. Kvällarna är fristående och du kan därför komma vid ett
eller ett par tillfällen utan att känna att du missar något. Vi ses på tisdagar i
Stenhammarkyrkan mellan 18.30-19.30.
Vi hoppas och tror att det här året trots allt kommer att bidra till något positivt
i vår kyrka. Det kommer dröja innan vi kan leva som vanligt, vi får lära oss att
leva på nya sätt och inte sluta tro och hoppas på att Gud ger oss ett välsignat
och välmående 2021.
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Equmenia Stenhammar ska för tredje året i rad sälja julgranar till förmån för
vår barn och ungdomsverksamhet! Julgransförsäljningen har blivit till stor
glädje för många. Inte minst för att man får chansen att köpa sig en fin gran,
utan för att det också bidrar till en god gemenskap och är en rolig aktivitet.
Granarna hämtas i Långared och körs sedan med hjälp av tre bilar med släp
till Stenhammarkyrkans framsida. Vill du vara med sälja granar? Skriv upp
dig på julgransschematsom finns på anslagstavlan i Stenhammarkyrkan eller
kontakta Linnéa Smedman, 070 177 3177.
Välkommen att köpa din gran hos oss!
(Se omslagets baksida)

Ansvar

Omtanke

• Jour dygnet runt • Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Lisa

Lennart

Pia

Begravningsbyrån Eilert Ahlstrand Begravningsbyrån Östergatan
0510-285 80, Lidköping
0511-508 70, Götene
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Frågan om den ”historiske” Jesus.”
Vid den här tiden, omkring jul, plockar
några av oss fram julkrubban. Den blir
som en scen för julens egentliga budskap.
Figurerna känns så bekanta. Där står Josef och Maria, några herdar. De tre vise
männen, som man aldrig kommer ihåg vad
de heter, har anlänt under stjärnan. Och så
naturligtvis Jesusbarnet självt i en krubba
omgiven av några djur. Han föddes ju i ett
stall. Och så funderar åtminstone jag, varje
gång: Gick det verkligen till så här på riktigt? Kan man veta något om det? Är det
viktigt?
Det här är ett jätteintressant ämne som satt griller i huvudet på teologer under ett par hundra år. Frågan handlar om historien som finns bakom
evangeliernas berättelser om Jesu liv. Frågan om ”den historiske Jesus”.
Vid tiden fram till förra sekelskiftet var det
här jättestort. Flera stora (oftast tyska) teologer forskade, författade och stred i frågan. En tongivande grupp menade att man
måste kunna nå fram till en kunskap om
en särskilt ursprunglig form av kristendom.
Kända namn bland dessa är bl a Adolf von
Harnack, Albert Schweitzer och för svensk
del kan också nämnas Viktor Rydberg.
Denna grupp kallades liberalteologer.
Ordet har inget med politisk liberalism att
göra, utan syftade snarare på motståndet
till fundamentalteologin som å sin sida menade att evangeliernas berättelser innehöll
fundament till kristen tro. (Därav uppstod
även begreppet ”fundamentalism”.)
Albert Schweitzer

Argumenten för att söka detta ursprungliga, och då framför allt göra en
tydlig bild av den historiske Jesus, var att man menade att evangelierna var
skrivna i ljuset av Jesu död och uppståndelse, eller rättare sagt i ljuset av
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tron på detta. Man ville veta hur det ”egentligen” var. Evangelierna, sa man,
var ingen historieskrivning utan endast förkunnelse, författade långt efter att
händelserna ägt rum. Detta stämmer naturligtvis. Markusevangeliet som anses vara det äldsta kända evangeliet är skrivet ca 40 senare, omkring år 70
e Kristus. Evangelierna är självklart skrivna i ljuset av förståelsen av Jesu liv
och gärning. Precis på samma sätt som Paulus brev. Hela Nya Testamentet
är förvisso förkunnelse. Men om historiska fakta bakom detta inte kan styrkas
skulle det evangeliska budskapet därmed då vara förlorat? Vissa teologer menade det. De hävdade att det förkunnande syftet med evangelierna skett på
bekostnad av historik saklighet och därmed ej tillförlitligt. Därför ville man söka
sig bakom evangelierna och finna som man sa ”den historiske Jesus”. Den
här tanken och förhoppningen att det bakom evangeliernas berättelser skulle
finnas en ursprunglig och mer ”sann” kristendom att förhålla sig till blev intill
besatthet en drivande tanke hos flera teologer vid denna tid.
Detta visade sig dock vara lättare sagt än gjort. De källor som finns utöver
evangelierna är mycket få och nämner i förbifarten endast hans avrättning. De
angivelser som gäller romarnas förehavanden gick naturligtvis att kontrollera
men berättade knappast något om Jesus person. I stället började man bolla
med olika teorier, vilket ledde till märkliga spekulationer och liberalteologerna
beskylldes för att endast vilja underminera den kristna tron. Till slut gav man
upp. Någon historisk Jesus vid sidan av den som beskrivs i Nya Testamentet
gick inte att finna. Ordet ”liberalteologi” blev, precis som ”fundamentalism”,
skällsord inom teologins värld.
Debatten föll i en hundraårig djup Törnrosasömn till den för svensk del
väcktes av Jonas Gardell som för några år sedan gav ut boken ”Om Jesus”.
Den fick stor uppmärksamhet och blev även TV-program. Han bygger i huvudsak sitt resonemang på Albert Schweitzers över hundra år gamla teorier
om den historiske Jesus.
Vänd >>

Gösslunda Apelås gård, Lidköping www.bpl.se/apelas
Tel. 070-3335181 öppettider: ons-fre 13-18, lör-sön 11-16
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Jonas Gardell menar att Jesus var en historisk person, en fattig man som vandrade omkring och predikade. Mer än så kan man enligt Gardell inte veta
om man vill gå vid sidan om evangelierna. Alltså
samma resultat.
Frågan om ”den historiske Jesus” är poänglös. Vilket påpekades redan under tidigt nittonhundratal.
Själva huvudanledningen till att vi bortom evangelierna inte kan veta något om Jesus liv före korsJonas Gardell
fästelsen beror på det mycket enkla och uppenbara
faktum att han i stort sätt var okänd för sin samtid. Världsberömd blev han
långt senare. Vid tillfället för hans död nämns en siffra på 500 personer som
skulle kunnat utgjort hela hans sociala nätverk. Det är ungefär lika mycket som
vilken lokal förmåga som helst kan tänkas ha. Det som däremot är vetenskapligt bevisat och fullständigt uppenbart är att efter bara 20 år hade budskapet
om och tron på hans död och uppståndelse nått ända till Rom och kom att
betraktas som statshotande. Ytterligare något hundra år senare uppgick antalet kristna bekännare till ca 2 miljoner. På 300-talet gör hela det romerska
imperiet en helomvändning och låter kristendomen bli dess statsreligion. Idag
2000 år senare består den kristna kyrkan av ca 3,5 miljarder bekännare.
Vi som menar oss tillhöra denna digra skara har alltså att förhålla oss till Nya
Testamentets utsagor. Något alternativ finns knappast. Jesus själv lämnade
inte efter sig några skrifter. Några dokument i övrigt finns inte heller som beskriver han födelse uppväxt och tidiga gärning. Av naturliga skäl är det så. Vi
får alltså bestämma oss för om vi ska tro evangelierna, när de förkunnar om
att Jesus föddes till denna jord för att i ord och handling manifestera vem Gud
är. De är skrivna i ljuset av just den förståelsen. Det övriga torde vara tämligen
ointressant.
När vi återigen möblerar vår julkrubba så är detta inte en exakt och vetenskaplig modell av ett historiskt skeende. Det är en liten men vacker manifestation
på vår tro.

//Anders Blomberg
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Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka
December

6 söndag 11.00
Gudstjänst 		
		
Gorün Leo Sarkissjan, Linnéa Smedman
		
Sång & musik av Camilla Gustavsson och
		
Torbjörn Bergman. Söndagsklubben
		
10 torsdag 19.00
Bön på ön i Otterstad kyrka		
				
K Ö

13 söndag 11.00
		

Gudstjänst
Anders Blomberg

20 söndag 11.00
		
		
		

Gudstjänst
Sophia Sahrin Granevik, Linnéa Smedman
Sånggruppen Zaffran
Söndagsklubben plockar fram julkrubban

K Ö

Sjöbodens Julbord
21 november – 20 december

onsdag – söndag kl. 13.00 & 18.00
Välkommen till Sjöbodens klassiska
delikatessjulbord i en genuin miljö mitt
i Spikens Fiskehamn! Vi dukar upp ett
traditionellt julbord med tonvikt på lokala
råvaror som vänerfisk och löjrom samt
charkuterier, grönsaker och ostar från
skaraborgska gårdsproducenter.

Ö

I år begränsat antal platser och ett lite
annorlunda koncept med bl a varmrätter
och desserter som serveras vid bordet.
Vi tar hänsyn till corona-pandemin!
Pris 695 kr inkl välkomstglögg & kaffe
barn 7 - 12 år 345 kr, barn under 7 år gratis
Fr o m den 30 januari 2021 öppnar vi igen
med vinprovningar, skaldjurskvällar m.m.
0510-104 08 / boka@sjoboden.se
www.sjoboden.se

K Ö

= Kållandsö Missionskyrka
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= Stenhammarkyrkan

26 söndag
11.00
		
		
		

Annandagsgudstjänst		
Anders Blomberg
Sånggruppen MAGS. Insamling till
Equmeniakyrkans internationella arbete

31 nyårsafton 16.00

Ekumenisk nyårsbön i Otterstad kyrka

K Ö

31 nyårsafton 17.00
		

Nyårsbön
Linnéa Smedman m fl

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

Navens Kajak & Bastuflotte
Uthyrning av kajaker och flotte med vedeldad
bastu, badtunna och grillkåta
vid Navensberg på Kållandsö

Bokning
Kajaker: www.point65.se el ring
Flotte: 0706 25 18 52, 0510 10191
info@naven.se

www.naven.se
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Välkommen till Hemslöjden!
Garnparadis Smide Linnedukar

Garnparadis Smide Linnedukar
Tyger Symaskiner m m.
Tyger Symaskiner m m
30

09-04-15 15.
15.29.47 och januari, se hemsidan
December
Stickcafé:
29 feb
18:30
19 mars
18:30
Vi vill önska
alla en riktigt
God Jul 23
& april
Ett Gott 18:30
Nytt

TelTel
0510-226
35
0510-226 35
www.hemslöjden.se
www.hemslöjden.se
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Januari
6 onsdag 11.00
		
		

Trettondagsgudstjänst		
Anders Blomberg
Sång av Bitte Larsed

10 söndag 11.00
		
		

Gudstjänst
Anette Svensson,		
Sång av Anna Smedman och Marianne Rask

17 söndag 11.00
		
		

Gudstjänst		
Roland Bergman, Linnéa Smedman
Söndagsklubben

19 tisdag

equmenia:s årsmöte på Kållandsö

K Ö

18.00

K Ö

Professionell fastighetsskötsel

Personlig service med högsta kvalitet
för företag - bostadsrättsföreningar - privatpersoner.
Tel 0510-668 17, 070-616 68 17
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24 söndag 18.00
		

"Ord och toner om toner och ord"
Stig Roland Rask och Robert Svensson

30 lördag 15.00
		

Församlingens årsmöte "		
Sedvanliga förhandlingar

31 söndag 11.00
Årshögtid		
		
Anders Blomberg
		
Sång av Linnéa Smedman		
			

Läckö Slott

BECO
media
•
•
•

Fotouppdrag
Annonsproduktion
Dokumenthantering

Thorvald Berglund Tel 0705-91 36 65

tel 0510 48 46 60 lackoslott.se
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Dessa företag stöttar Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete

Cotton Blue
Parkåsa AB
Bengt Eklund
lantbruk

Trädgårdsform
Hantverk och design

Enestig Design & Konsult AB 0707 71 18 00

Jahnstedts Redovisning AB
aProjKMA Byggkonsult
i Lidköping AB
Roger Filipsson

roger.filipsson@aprojkma.se
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Ny musikgrupp…
När sånggruppen Ackord lade ned sin
verksamhet för ett par år sedan var det
många som kom att sakna ett musikaliskt
sammanhang där man kunde mötas,
spela och sjunga anspråkslöst och efter
bästa förmåga. Där glada amatörer såväl
som mer erfarna musiker kunde mötas.
Sången och musiken är inte bara en
konstform, den är också gemenskapsfrämjande. Inom kyrkan är den även en
del av förkunnelsen.
Vi planerar nu att så snart som möjligt,
och när Coronan tillåter, starta upp en ny
musikgrupp med denna enkla ambition.
Alla som vill sjunga och spela kommer
att vara välkomna.
Göran Svensson, tidigare sångledare
i Pingst-församlingen på Kållandsö i
samarbete med Anders Blomberg jobbar
nu med att få i gång i verksamheten.
Alla som vill sjunga och/eller kan spela
ett instrument är välkomna att delta. Vill
Du vara med att sjunga? Vill Du spela ett
instrument?
Hör av dig till Anders eller Göran.
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”När de såg stjärnan, uppfylldes de av
mycket stor glädje...” (Matt 2:10)
Glädje. Genomgående är temat glädje när vi
närmar oss julen och evangeliet. Evangeliet
- Det glada budskapet.
De vise männen hade inte ens sett Den de
letade efter, Den de väntade på – Judarnas
nyfödda konung. Ändå ger sig de vise
männen hän åt ”mycket stor glädje”. Inte
bara glädje. Inte bara stor glädje. Utan till
och med mycket stor glädje. Men var det
inte att ta ut glädjen i förskott? De hade
ju faktiskt bara fått en ledtråd, ett tecken
i form av en stjärna. Borde de inte vara
lite mer återhållsamma, undersökande,
analyserande, kontrollerande? Tänk om det
inte alls var där kungen skulle bli funnen.
Tänk om det var någon annan stjärna? Hur Jenny Nyqvist
kunde de bara tveklöst tro på just den där
stjärnan? Och de ska kallas visa män?
Även herdarna på fältet har nåtts av informationen om att världens Frälsare
har blivit född: ”Men ängeln sade till dem: Var inte rädda. Jag bär bud till er om
en stor glädje, en glädje för hela folket”. (Luk 2:10) Här verkar det som att
frånvaron av rädsla – Var inte rädda - på något sätt öppnar vägen för glädjen.
Visst är det så här det är i våra liv? Visst kommer det likande frågor? Vi vet
inte om vi vågar ha tro att saker ska gå bra. Vi tror hellre för lite än för mycket.
Rädslan över att det inte är som vi hoppas, får tillåtelse att stjäla glädjen och
förväntan. Rädslan över att bli besviken får tillåtelsen att stjäla hopp och liv.
Jag tror inte det är så det är tänkt.
Lika viktig som frånvaro av rädsla är för glädjen, lika viktig är tilliten. Du kan
inte sluta vara rädd om du inte vågar tillit till Den som älskar dig. Vi läser i 1 joh
brev 4:18 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver
rädslan…
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Abraham råddes av Herren att räkna stjärnorna på himlen som ett tecken
på Guds löften i Hans liv. Han valde att tro på Gud fast allt till och med såg
omöjligt ut och började räknade. I romarbrevet läser vi till och med om denna
situation: ”Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han...” Rom 4:18
Och när kan man räkna stjärnor? Ja inte är det på dagen när ljuset lyser på
himlen. Nej stjärnor kan bara räknas när det är mörkt. Abraham räknade alltså
stjärnor, en bild för Guds löften, när det var som mörkast, när det såg som
mest omöjligt ut. De vise männen vågade till och med ta ut mycket stor glädje
över en enda stjärna fast de inte hade sett självaste bönesvaret.
Våra liv är fulla utmaningar, en del svåra och tunga, en del fulla med glädje.
Men jag önskar och ber att Du precis, som Abraham, vågar räkna Guds löften
på ditt livs stjärnhimmel under tider av mörker. Och jag ber att Du, precis som
de vise männen får fyllas av mycket stor glädje kanske till och med redan
innan Du sett bönesvaret. Jag ber att glädje, hopp och liv får vara kryddorna
under denna decembermånad. Du är älskad och efterlängtad av den Gud som
gett sitt liv för Dig.
Och trots allt - det enda som kan hända är ju att du varit lite glad i onödan, och
det är ju faktiskt inte så farligt.

Guds rikaste välsignelse
Jenny Nyqvist
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Barn- och ungdomsarbetet i Kållandsö- Stenhammar
Missionsförsamling bedrivs av Equmenia i
Stenhammarkyrkan och Equmenia på Kållandsö.
Välkommen till vårt barn och ungdomsarbete i Stenhammarkyrkan:
*Söndagsklubben: verksamhet för barn i alla åldrar under Gudstjänsttiden.
Vi träffas två gånger/månad (se program)
Välkommen till vårt barn och ungdomsarbete i Missionskyrkan, 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.)
O.B.S samma tider för samtliga åldrar och vi
kommer i huvudsak att vara utomhus.
Tisdagar kl. 17.45-19.00 för åk. 1-3= Spårarna
Tisdagar kl. 17.45-19.00 för åk. 4-6= Upptäckare
Tisdagar kl. 17.45-19.00 för åk. 7-9= Äventyrare
*Café Fyren: ett antal fredagar kl. 18:30 – 21:00, ett samarbete mellan
kyrkorna på Kållandsö.
(På fyren träffas ungdomar från 10 år och uppåt för att fika, spela spel och
ha gemenskap. En enkel samling hålls under kvällen)
Välkommen till den grupp som passar dig!
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Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling
Församlingspedagog Linnéa Smedman
linnea@stenhammarkyrkan.se 070-177 31 77
Vice Församlingsföreståndare Doris Andersson
doris.andersson@lackotorpa.se 070-495 61 45

Ordf. Thorvald Berglund
070-591 36 65 thorvald@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson
072-210 68 06		 johny@stenhammarkyrkan.se
Bankgiro: 226-6625
Swish: 1234578548
Swish för fika och kollekter: 1231085091
Bankkontonr: 8314-7, 03 521 754-6
Församlingsnummer 4746

Adressuppgifter
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling
Brynåsavägen 7,
531 56 LIDKÖPING
Expedition
174 11
Ungdomsvåning, kök 171 75
info@stenhammarkyrkan.se		
www.stenhammarkyrkan.se
Kom ihåg att ange församlingsnummer 4746 vid insättning på missionsoch nybyggarkonton.
Kållandsö Missionskyrka
Missionskyrkan
531 99 Lidköping
Tel. 103 83

Kontaktpersoner equmenia i Stenhammarkyrkan
Församlingspedagog Linnéa Smedman
linnea@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson
072-210 68 06
Bankgiro equmenia: 892-16 29
Swish: 1231143601

070-177 31 77

Kontaktpersoner equmenia på Kållandsö

Ordf. Birgitta Berglund
Scout Gunilla Ivarsson
Kassör Kurt Berglund
Bankgiro: 322-0571

070-259 59 15 birgitta.kurtberglund@gmail.com
070-847 45 72		 g.i.ivarsson@gmail.com
070-359 10 27 birgitta.kurtberglund@gmail.com
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”Här v
Här v ar det gra
ar
n!
Finast det gran!
till dop i stan
pared
an!”

Vi säljer nyhuggna & närodlade

JULGRANAR
250:-/st

All försäljning sker utanför Stenhammarkyrkan
12 december kl 12-16
13 december kl 12-16
19 december kl 12-16
20 december kl 12-16

Vi har även dörrkransar till försäljning!

All förtjänst går till barn och ungdomsverksamheten i vårt område!

