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Ledare

Omslagsbild
”Smörhättans fyr, Brommö”

Thorvald Berglund

Superhjältar och vardagshjältar!

En gång höll jag en andakt på ett ungdomsläger. Ingen visste vem jag var. 
Överdrivet, stereotypt, med höjt finger och darr på rösten inledde jag med att 
stapla gåtfulla påståenden på varandra om en icke namngiven person. ”Det 
finns En som alltid kämpar för det goda... det finns En som vunnit seger över 
det onda...” osv. Ungdomarna började himla med ögonen. Säkert som amen i 
kyrkan skulle jag snart säga att denne någon var Jesus! En del fnissade. Det 
hela verkade löjeväckande förutsägbart och om jag avslutat anförandet på 
det sättet hade retoriken helt klart blivit patetiskt. Därför blev också reaktionen 
magnifik när jag istället klämde i med ”Batman” när jag kommit till slutet. Folk 
började skratta. Batman? En seriefigur? En fictionhjälte på film! Hade pastorn 
fått solsting?

Upplägget den gången blev en av mina topp-10. Det funkade klockrent! 
Uppmärksamheten steg från närmast 0-100% på en sekund. Följdfrågan föll 
sig så naturlig: Varför var nu detta roligt?  Vår tillvaro är ju full av hjältesymboler! 
Historien kryllar av dem! Batman var bara en i raden just då. Människor med 
superkrafter som räddar världen gång på gång från allt som kan hota oss. Det 
är inte alls konstigt att vi skapar dessa figurer. Vi har ett omättligt behov av 
trygghet och i alla tider har vi älskat våra hjältesagor. Egentligen har dessa 
hjältar bara en brist; de finns inte i verkligheten. Detta är däremot något som 
alla är helt överens om! Att på allvar påstå att Batman finns, det är komiskt. 
Hur är det då med Jesus?

Säga vad man vill, även om alla faktiskt inte tror att Jesus finns på riktigt 
så är det sällan någon som skrattar åt det påståendet. Att Jesus faktiskt har 
existerat är det inte många som betvivlar. Frågan blir mer komplicerad när 
man påstår att han lever idag, vilket jag påstod, då som nu. Är skillnaden 
mellan Jesus och en superhjälte, att Jesus finns? Nej, jag påstår att skillnaden 
är mycket större. En superhjälte är en stereotyp, en slags fantasi som 
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 Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping och 
 Kållandsö Missionsförsamling som är församlingar inom Svenska 
 Missionskyrkan. Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Anders Blomberg, Pastor i 
Stenhammar och Kållandsö 
Missionsförsamlingar.

överbryggar naturlagar som tid och rum. En som inte måste anpassa sig efter 
verkigheten. Jag skulle hellre vilja benämna Jesus som en vardagshjälte!  
En vardagshjälte brukar vi kalla den som hjälper andra människor att klara 
av sina vardagliga liv. En som inte sviker när det blir skarpt läge. En som 
fortfarande är kvar när livets stormar dragit fram och så småningom bedarrat. 
Det finns massor av vardagshjältar runt omkring oss om vi bara tittar noga. 
Jesus är vardagshjältarnas vardagshjälte. Den som följer honom erbjuds inga 
genvägar genom livet, men får löftet om att aldrig bli övergiven av Gud. Inte 
ens i döden.  Vårt liv är vår vardag. Livet är ”varje dag”, varken mer eller 
mindre.  Inte alltid så exklusivt men alltid på riktigt.  I den miljön finns Jesus. 
På riktigt. Ibland sker undren, det oförklarliga. Men aldrig med laserstrålar 
och röntgenblick, utan enbart genom en kärleksfull omsorg om våra faktiska 
behov.

Anders Blomberg.
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Reportaget

STENHAMMARKÖREN 25 år.

av Pelle Boman

Stenhammarkören har under våren haft sitt 25-årsjubileum. Under två kvällar 
uppfördes låtar från några av de projekt som kören har haft under åren.  
Ett fyramansband ackompanjerade och körledare och tillika konferencier 
var denna gång Yvonne Bjerkevik, en nygammal bekantskap för kören. Hon 
skötte bl.a. instuderingen av Vivaldis ”Gloria” 1994, där för övrigt hennes 
man Johan Kjellberg dirigerade kör och orkester under några minnesvärda 
kvällar i Stenhammarkyrkan.

Stenhammarkören startade 1988 med att återuppföra Gunnar Wennerbergs 
oratorium ”Jesu födelse”. Det var då hundra år sedan detta verk uruppfördes. 
Sedan har det endast uppförts några gånger till under förra århundradet 
innan Stig-Roland genom ett idogt detektivarbete hittade noterna till oratoriet.

Jesu födelse framfördes fyra gånger 1988 i Stenhammarkyrkan och en gång 
i Nicolaikyrkan. vilket innebär att c:a 1100 besökare fick njuta av Wennerberg 
i Lidköping. Döm om vår förvåning när vi en vecka innan premiären kom in 
på musikaffären som skötte förköpen och allt redan var utsålt!!

Året efter uppfördes oratoriet i Skara, och dessutom åkte kören då c:a 100 
medlemmar upp till Uppsala, som också är ett stort Wennerbergsland, och 
uppförde Jesu födelse även där.

Under körens första tio år 
var Stig-Roland Rask ledare. 
Han hade då varit musikalisk 
ledare för Stenhammarkyrkans 
ungdomskör ”Korsord”. 
Intresset att bredda 
verksamheten tog fart när 
Korsord i mitten på 80-talet 
gjorde några konserter 
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tillsammans med ”med vänner 
och bekanta”, bl.a. en julkonsert. 
Stig-Roland hade också 
funderingar på hur det skulle 
fungera att ta låtar från svenska 
pop & rockpoeter, uppföra dem 
i körarrangemang och se vad 
kyrkorummet kunde tillföra. 
Det resulterade i en konsert 
under namnet ”Om kärlek, fred 
och frihet”. Det är ett koncept som sedan Stenhammarkören använt ett 
flertal gånger. Sånger av bl.a. Marie Fredriksson, Ted Gärdestad, Björn 
Afzelius, Eva Dahlgren, Ulf Lundell, Dan Hylander och många flera har 
varit representerade på repertoaren i projekt som ”Mot okända hav”, ”Vem 
tänder stjärnorna” m.fl. Ett antal julkonserter har också ägt rum. med olika 
gästsolister och musiker. Den största satsningen var nog Bachs juloratorium 
som ägde rum i Nicolaikyrkan med gästsolister och en 22 mannaorkester.

De första åren hade kören en ambition att ha två konsertserier per år, vår 
och höst/jul.

Några övriga projekt har bl.a. varit ett Duke Ellingtonprojekt med Nya 
stadens storband och Ann-Christin Hedmark. Ett juloratorium av M.A. 

Charpentier, som Stig-Roland satte samman 
och försedde med svensk text. ”När mötet får 
ansiktets form” var en mässa komponerad 
av Stig-Roland tillsammans med sin syster 
Ingalill Rask-Wagner, som f.ö. varit mycket 
delaktig som solist, kompositör och arrangör 
i olika projekt. Kören har också samarbetat 
med flera andra musiker och sångare i olika 
projekt. T.ex. kan nämnas konserter med 
Marie Bergman, Anna-Lotta Larsson, Misa 
Criolla, en latinamerikansk mässa med 
mycket rytmer, ett Stevie Wonder projekt med 

Bohusläns big band, julkonserter i Nicolaikyrkan med Leif Strand och hans 
damkör m.m. forts nästa sida...
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 Dessutom har det under senare år varit en del temakonserter med 
filmmusik, musik av Elton John och Beatles, Eurovision song consert m.m.

Mikael Dalemo tog över ledarskapet efter Stig-Roland 1999 och ledde 
kören i åtta år. Han hade då varit med i några projekt bl.a. som musiker och 
arrangör.

De senaste åren har bl.a. Rebecka Malmborg, och nu senast Yvonne 
Bjerkevik lett Stenhammarkören.

Stig-Roland och Mikael uppmärksammades på 25-årsjubileet, och även 
Rebecka som även var med som en av solisterna. Här hade man hade 
plockat fram låtar från olika körprojekt under körens olika konsertserier 
och satt samman ett program som lättsamt och med stor sångarglädje 
framfördes under två konserter i april i år.

Vi hoppas att Stenhammar-
kören kommer att leva kvar 
och att nya projekt kommer 
att växa fram under nästa 
25-årsperiod.
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Skaragatan 44
Lidköping

0510 - 48 40 35

VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

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

DAVID, ANN-CHARLOTTE, DANIEL OCH GUSTAV

VÄLKOMMEN!

Dessa företag stöttar Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete

Cotton Blue
Parkåsa AB

PMS Cool Gray 8 C

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

Bengt Eklund
lantbruk
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September
   

 1 söndag  13.30  Ekumenisk upptakt på Läckö slott
  Musikkåren, Lars Collmar, Båtur, Barnaktiviteter,
  Gudstjänst i kapellet, Slottsbuffé på borggården.
  Anmälan och info kontakta resp. församling.

 2 måndag 16.00 ”Aftavard” 
  Dagens gäst är Ingemar Sixtensson

 8 söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Sång av Johannes Widlund. Kyrkkaffe

15 söndag 11.00 Nattvardgudstänst  
  Valter Skaghammar, Annette Cederqvist
  Sång av Bitte Larsed

17 söndag 15.00 Trivselträff 
  Program och servering

22 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg
  Sång av Ackord. Kyrkkaffe

22 söndag  18.00 Gudstänst
  Anders Blomberg
  Sång av Linnea Smedman & Gunnar Erstorp

K Ö

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö
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27 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö
  En musikalisk kväll med Willis Larsson & polarna
  Servering

  Om du vill ha en isbild eller naturbild efter Rune  
  Isaksson som minne så har du möjlighet att köpa
  det i samband med Träffpunkten den 27 sept.
  100:- för inramat och 50:- för oramat.
  Behållningen går oavkortat till Kållandsö
  Missionsförsamlings missionsprojekt. 
 

29 söndag 11.00 Temagudstjänst med fördjupning
  Om bön. Del 1
  ”Från offerrit till personlig relation”
  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.

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

30 sept  Stickcafé 18.30 
30 okt  Stickcafé 18.30 
26 nov Stickcafé 18.30 
9-10 nov Julmässa 11.00-16.00 

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!

Öppettider  
Maj-Juni-Augusti

Onsdagar och Torsdagar 1500-2000

Lördag-Söndag och helgdagar 1200-1900

Juli dagligen 1200-2100

Midsommarafton stänkt • Övrig tid ring för bokning

Telefon 070-437 33 93 • 0510-131 94
Nytt för i år är konferensmöjligheter!

Välkommen!
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Oktober

 3 torsdag 19.00 Bibelstudium
  Anders Blomberg 
 
 5 lördag 15.00 Andakt på Tolsjöhemmet
  
 6 söndag 11.00 Gudstjänst med insamling till församl. arbete
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Sång och musik med Lars Olsson
  Café Ostkakan

 6 söndag 11.00 Gudstjänst   
  Styrelsen ansvarar. Servering

13 söndag 11.00 ”Dela-gudstjänst” om glädje och tacksamhet
  Annette Cederqvist och många fler
  Sång av Anita Klasson och Martin Toreborg
  Nattvard

13 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Claes Olsson. Sång av Valter Svensson

  

K Ö

K Ö

K Ö

R E S T A U R A N G
S J Ö B O D E N

Öppettider 2013:
Sommarsäsongen 28 april-16 sept

Julbord 24 nov-21 dec

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

Välkomna till vår restaurang
i Spikens Fiskehamn!

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

K Ö
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14 måndag 16.00 ”Aftavard”
  Dagens gäst är Gustav-Adolf Svensson

15 tisdag 15.00 Trivselträff  
  Program och servering

17 torsdag 19.00 Församlingsmöte 

19 lördag  19.00 Konsert med Ola Magnell 
  Entrè 200:- inkl kaffe (Endast förköp)

20 söndag 11.00 Temagudstjänst med fördjupning 
  Om bön. Del 2 ”En väg mellan magi och ödestro”
  Anders Blomberg. Café Skorpan

25 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö
  Mats Löving
  ”En präst och hans resväska”

27 söndag 18.00 Konsert med sånggruppen Ackord
  ”Ackord sjunger för Lettland”

K Ö

K Ö

K Ö

Välkommen till Rökeriet 
längst ut i Spiken. Här kan 
man upptäcka många 
spännande fiskdelikates-
ser, som rökt fisk, fiskpa-
téer, spikenröra m.m.

Hos oss kan man både 
luncha och fika hembakt 
med utsikt över Spikefjor-
den och båtlivet.

Sommaröppet alla dagar
Tel 0510-106 25

www.ullisfisk.se

K Ö
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K Ö

November

 2 lördag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg
  Annettte Cederqvist, Evelina Enestig. 
  Ljuständning för under året avlidna
   
 3 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, sångarna
  Ljuständning för under året avlidna
  
 3 söndag 18.00 Sång och musikgudstjänst 
  med familjen Svensson m fl.
  Anders Blomberg

10 söndag 11.00 Temagudstänst med fördjupning  
  Om bön. Del 3 ”En outnytjad och hållbar resurs” 
  Anders Blomberg. Café Skorpan

10 söndag 18.00 Gudstjänst
  Stig-Roland Rask, kören Andante & Anders Blomberg 
  ”Den skingrade mosaikens bild”  
   
16 lördag 17.00 SMU-Auktion

  
17 söndag 18.00 Konsert med Lidköping/Kållands Musikkår 
  Tillsammans med Tabergs Musikkår

19 tisdag 15.00 Trivselträff  
  Program och servering

24 söndag 11.00 Gudstjänst
  Claes Olsson predikan & sång  
  
   
   

K Ö

K Ö

K Ö
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K Ö

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning, bokslut, deklarationer
Samarbetar med SA Revision AB

Tel: 0510/15232, mobil: 070/688 81 93

K Ö

 24 söndag 11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar, Annette Cederqvist
  Sång av Peter Enoxon. Café Skorpan

25 måndag 16.00 “Aftavard”  
  Dagens gäster är Arne Andersson,
  Barbro & Birger Jonsson

30 lördag 15.00 Andakt på Toljöhemmet

December

 1 söndag 11.00 Adventsgudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist, Andante
  Blåsare och solister. Kyrkkaffe

 1 söndag 18.00 Adventsgudstjänst
  Anders Blomberg, sång Valter Svensson

K Ö
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Om du hade en superkraft, 
hur skulle du använda den?

Sagt & tänkt

Ulrika Härefelt

– ”Snabb som blixten. Så att man 
gör alla tråkiga måsten snabbt för 
att sedan lägga tid på det som 
är viktigt. Som t ex umgås med 
familj och vänner!”

Lars Kjörk

– ”Jag skulle vilja ha en kraft som jag 
tillfälligt kunde låna ut till dem som behöver 
hjälp av olka slag. Sedan skulle jag också 
vilja ha kraften att kunna avgöra om det skulle 
hjälpa, om människor verkligen blev lyckligare 
av att låna kraft från mig. I annat fall skulle jag 
inte låna ut!”

– ”Jag skulle vilja vara god, och 
sedan kunna flyga omkring och 
göra andra människor goda. 
Men jag inser att jag i så fall 
skulle göra mig själv överflödig 
ganska snart!”

Annette Cederqvist
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– ”Det vore bra med ett osvikligt 
minne. Jag skulle kunna använda 
det för att förstå saker bättre och 
hjälpa människor att förklara 
tillvaron!”

Lasse Enestig

–”Jag skulle vilja pausa tiden och än-
dra om det som händer. Då kan man 
få tid att tänka efter och rätta till sam-
manhang och undvika olyckor. Men 
jag skulle också vilja kunna flyga!” Emma Vennman

En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se



16

Det är lätt att vara efterklok. 
Det är också lätt att efterhand i begära det orimliga av människor som 
vågat ta risker för att göra något gott.

I vintras hade vi besök av skådespelerskan och 
musikern Eva Kunda Neidek. Hon framförde ett 
program i ord och ton om de missionärer som 
begav sig till belgiska Kongo på 1800-talet. Det 
var gripande på många sätt! Särkilt gripande var 
historien om ett engagemang för andra som i hög 
grad saknar motstycke idag. I samtalen efteråt 
kom också den sedvanliga självkritiken upp, inte för 
att Eva särskilt lyfte frågan, utan för att den så gott som alltid kommer när man 
talar om mission idag. Problemen med kolonialismen, kulturdumpningen, etc. 
Naturligtvis är den kritiken inte alltid helt och hållet grundlös och naturligtvis 
har vi lärt oss något, på samma sätt som vi i alltid tvingas lära av misstag inför 
framtiden. Men trots detta, intentionen bland dessa unga kvinnor och män 
som reste ut i en för dem fullständigt okänd värld, var god och utöver det blev 
också väldigt många bra saker uträttade. Låt vara att kolonialismens krafter 
fanns i skuggan, men missionen så som den t ex skedde i Kongo, gav faktiskt 
ljus åt livet för tusentals människor.

Detta är bara ett exempel på många initiativ, inte minst 
inom kyrkan, där människor handgripligen försökt samt 
också lyckas göra något gott, men som mötts av misstro 
och kritik av en efterklok eftervärld. Ingen sticker under 
stol med att det i många fall finns större sociala, religiösa 

eller politiska strukturer bakom tillvarons alla problem och att den välgörenhet 
som sker många gånger är som att försöka smälta topparna på hela berg 
av is.  Men trots det anses det tyvärr oftast mer opportunt och rättfärdigt att 
kritisera dessa underliggande strukturer än att se till den direkt nödlidande 
människan.  Om man inte är kritisk anses man vara naiv. Om inte rent av 
mindre vetande! Självkritik är naturligtvis nödvändig för all utveckling, men 
vill man rakt av underkänna hundratals år av socialt och andligt bistånd med 
historiens backspegel i handen, är det snarare ett symptom. 

”Om man inte är 
kritisk anses man 
vara naiv. Om inte 
rent av mindre 
vetande!”

Tänk!
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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 
av befintliga stenar. 
För frågor eller beställning 
kontakta Anders Blomberg, 
0510-17411, 0739-700 005

Vardagshjältar är människor som vågar vara på rätt plats vid rätt tillfälle, eller 
råkar vara på rätt plats vid rätt tillfälle och gör det man måste. En som inte först 
frågar efter politiskt korrekta strukturer, utan ser till nödsituationen. 
En som inte gömmer sig bakom verkningslös åsiktsfariséism utan är 
beredd att ge den behövande var denne behöver oberoende av omstän-
digheterna. Vardagshjältar är samtidigt människor som gör det som in-
gen annan skulle ha gjort. De som överskrider gränser på bekostnad 
av heder, anseende, ekonomi eller rent av livet. Det vill säga, folk som är 
beredda att ta risken att göra misstag för att hjälpa en annan människa. 

Vi ska inte döma sådana människor, vi ska högakta dem. I det att de faktiskt 
gör skillnad för någon enda eller för tusentals är de föredömen att ta efter.

Ett debattinlägg av Karin Enestig & Anders Blomberg
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Höstläsning

Gåtfulla platser i vår byggd:
Vänersborgarens grav. 

Det är få som vet att det ligger en 
människa begravd i skogen på 
andra sidan Stallviken mittemot 
Läckö slott. Lokalbefolkningen 
känner till graven och besöker 
man den finner man som regel 
färska blommor där. Däremot 
har myndigheter, kyrka eller polis 
aldrig haft formell vetskap om 
den.  Detta kan till viss del bero 
på den ligger på en otillgänglig 
plats, dels på att den är gammal. 
Men också på omständigheterna 
när den kom till.

Om man lyckas hitta vägen och promenerar (enda sättet) genom skogen 
ut till ”Lövhörnets” yttersta spets söder om Läcköskären och tittar noga så 
hittar man mellan höga furor och granar en uppskottad grav kringgärdad av 
en järnkätting. En flat sten med årtalet 1834 inhugget med enkelt redskap är 
rest på västra kortsidan. Kättingen har kommit till på senare år men i övrigt är 
graven sannolikt från det angivna året.

Med ”Vänersborgaren” avses egentligen inte en person utan ett fartyg. 
Traditionen berättar följande: Året 1834 härjades Norra Kålland av en 
koleraepidemi. Sjukdomen skördade många offer men inte en enda människa 
dog i farsoten på Kållandsö. Anledningen till detta var att den aggressive 
men rådige prästen J H Rythen var kyrkoherde i Otterstad. Rythen hade varit 
hovpredikant och sedermera fältpräst under finska kriget. Hans uppgift där 
hade bestått i att ge döende soldater nattvard bland de stupade på slagfälten. 
Det råder ingen tvekan om att Rythen var en ovanlig präst. Illa sedd, för att inte 
säga hatad av församlingens folk dels på grund av ett fruktansvärt humör och 
språkbruk men också för sin lust i att skapa konflikter och hota folk som gick 
honom emot. Rythen blev efter kriget, mot både sin och församlingens vilja 
tvångsplacerad i Otterstad, så föraktet var ömsesidigt. Men säga vad man vill 
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om denne präst, när det blev skarpt läge var han en handlingens man som 
också blev åtlydd. Han såg till att ingen kunde lämna eller anträda Kållandsö 
så änge sjukdomen härjade. Vakter med skarpladdade vapen placerades ut 
vid Ullersbro och på strategiska platser runt ön. Ingen kom levande över bron 
utan karantän och kyrkoherdens godkännande.

En natt under denna dramatiska tid passerade således ett fartyg på väg 
från Vänerborg till en hamn norr över. Förutom lasten fanns också koleran 
ombord. En, som det sägs, Holländsk sjöman insjuknade och dog under resan 
uppför Dalbosjön. Liket måste till varje pris lämpas av innan fartyget nådde 
sin destination. I skydd av mörkret sattes den döde i livbåt och roddes i land 
av en eller ett par kamrater. Platsen var den öde och för sjöfart otillgängliga 
Lövhörnsudden öster om Läckö. På det sättet undgick man den beväpnade 
vaktstyrkan. Sjömännen stannade troligen i land till dess fartyget återvände 
på sin resa tillbaka till Vänersborg. Under tiden hade man hunnit begrava 
liket samt också hittat en lämplig sten, hackat in årtalet samt konturerna av 
ett kors.  Man rodde tillbaka och lät den döde kamraten få vara kvar i jorden. 
Något namn på den som vilar under jordhögen finns inte. 

Naturligtvis fick denna märkliga begravning inte komma till myndigheters 
kännedom. Kolleran var en förödande farsot, och man kan enkelt räkna ut 
vilka konsekvenser kännedomen om detta skulle kunna få för t ex skepparen 
på fartyget. Vad gäller den fortsatta seglatsen eller om smittan trots allt ändå 
spred sig ombord vet man ingenting om. Det enda vi vet är att ”Vänersborgaren” 
fick ligga ifred. Och för den som hittar platsen, finns det fortfarande möjlighet 
att lägga blommor på hans grav.

      //Anders Blomberg

www.lackostrand.se

Boende - Konferens - Restaurang - Camping

Tel 0510-100 47

Kajak
&

kanotuthyrning
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Kållandsö VISAR!  
Konstutställningen där 13 st lokala konstnärer visade sina alster 
blev väldigt lyckat och många blev väldigt imponerade av vilka för- 
mågor det finns på vår ö. Många kom på vernisaget och under de 3 
dagar som utställningen varade besöktes den av drygt 300 pers.

Notiser

Alla verkade riktigt nöjda, inte minst initiativtagaren Ulla Ulleryd så det är inte 
omöjligt att det blir en återkommande vårutställning. Vi får se!
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Gemensam Gudstjänst vid Läckö Strand 
 

Söndagen den 9 juni firades en gemsam gudstjänst vid Läckö Strandgård. 
Det blev bra uppslutning denna sköna försommardag, medverkan av 
sånggruppen Ackord och predikan av Anders Blomberg.
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Välkommen till vårt barn och ungdomsarbete 
(EQUMENIA) i Stenhammarkyrkan!
Tisdagar    TISDAGSKLUBBEN 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 avsl.)

Onsdagar  TONÅR kl. 18.30-21.00 för åk. 7 och uppåt 
(Här bestämmer ni tonåringar det mesta av programmet, så det kan nästan bli vad som helst. Mycket 
skoj brukar vi ha och vi börjar med en fika och avslutar med en kort andakt.) 

Torsdagar 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 så vi 
kan åka på hajker och läger lägre fram. Kvällarna avslutas med en kort andakt.)

Välkommmen till den grupp som passar dig!

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

SMU på Kållandsö
Tisdagar SCOUT kl. 18.45-20.00 (Med start tisdagen den 10 sept.) 
(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.)

SMU-Auktion
16 november kl. 17.00 

 
Ps. “Scotledare sökes” På grund av nya arbetssituationer så skulle vi 
behöva lite förstärkning på ledarsidan i Scout. Känner du att du skulle vilja 
vara med och hjälpa till här så hör av dig till Gunilla Ivarsson tel 107 47.
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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
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 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 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  100 45



Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

emeli’s
i Spiken

butik & café
Öppet dagligen året om!

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

Telefon: 0510-107 70


