
En hälsning från

Stenhammarkyrkan
och

Kållandsö Missionskyrka

Kållandsö Missionskyrka

TEMA: Jul
Nr 4    2015



2

Ledare

Omslagsbild
”Vintersmycken”

Thorvald Berglund

JESUS ÄR INTE TEOKRAT
I skrivande stund håller jag för fullt på att 
planera för min 6:e Iranresa på 5 år. Vi 
ska åka med en grupp på 17 personer 
denna gång och för de flesta i gruppen 
kommer detta bli ett äventyr.  Även jag 
är fylld av förväntningar den här gången 
också även om jag har gjort ruttenTeheran-
Shiraz-Esfahan-Teheran ganska många 
gånger nu. Under åren har vi hunnit knyta 
kontakter med många människor där, 
etablerat samarbete med barnhem i landet 
och även skapat en organisation för både 
svenskar och iranier i exil i syfte att göra 
något bra för landet.

Vad är det då som fascinerar? Iran är trots allt ett av de länder på jorden som på 
goda grunder har ett genuint dåligt rykte. En prästregim upprättade i slutet av 
1970-talet  en muslimsk teokrati. En teokrati är ett statsskick där man hävdar att 
Gud ska styra. Eftersom Gud själv aldrig låtit sig ingå i en världslig regering, vare 
sig muslimsk eller kristen, så är det i praktiken bara mäktiga mäns godtyckliga 
tolkningar av religiösa dogmer som får styra. De flesta inser snabbt att sådana 
system aldrig kan fungera. Och det gjorde det inte i Iran heller.

Teokratier är inte enbart ett muslimskt påfund. Kristna motsvarigheter har 
också förekommit genom historien, där kungar ansett sig utvalda av Gud och 
låtit präster diktera människors vardag och där varje brott straffas i Guds namn. 
För svensk del är Karl den IX:e ett lysande exempel där grova övergrepp 
begicks på samma grund. Teokratier oavsett religion och gudstro har aldrig 
skapat de paradis som förespråkarna lovat. Tvärtom.

När Jesus föddes var det många som förväntade sig att han skulle bli en 
värdslig kung. En som skulle bygga ett rike på jorden där Gud rättfärdighet 
rådde. Jag förstår att den tanken attraherar. Särskilt då miljoner människor flyr 
undan ett veritabelt helvete i den tid som just nu råder. 

”Eftersom Gud själv 
aldrig låtit sig ingå i 
en världslig regering, 
vare sig muslimsk 
eller kristen, så är det i 
praktiken bara mäktiga 
mäns tolkningar av 
religiösa dogmer som 
får styra.”
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Märkligt nog avvisar Jesus bestämt tanken på teokratier. I evangelierna är 
det till och med djävulen som frestar Jesus med ett sådant förslag. Frälsningen 
kan aldrig förmedlas med maktspråk, utan bara genom försoning. Teokratier 
som vi sett dem, är allt annat än försonliga.

I Iran har situationen förvisso mjukats upp de senaste åren. Därmed inte 
sagt att det är bra, men det tycks som om även regimen nu inser att man 
inte kommer vidare genom att dra åt skruvarna ännu hårdare. Jag är ganska 
övertygad om att en förändring är på väg.

Det persiska folket brukar dock med rätta kallas för världens mest gästfria. 
Vilket känns motsägelsefullt. Men trots landets rykte möts man av en sällsynt 
vänlighet, och en genuin vilja att göra bra saker. Förutom dess historia 
och kultur ges en tydlig insikt om att det som ryms i människors hjärtan är 
väsensskilt från det regimen påbjuder.  Det får mig att tro att det inte är våldet 
som kommer att segra till slut. Jag ser det som ett tecken. Ett tecken på att 
denna världens ledare, vare sig de är belästa i koraner eller biblar aldrig kan 
vara rådande i Guds ställe. Den föreställningen är alltid och överallt dömd att 
misslyckas. Det ger mig också hopp om hur det också faktiskt kommer att gå 
för t ex Islamska Staten som nu i realtid försöker uppnå något än värre. Men 
det ger mig också ett tecken i mina ställningstaganden som kristen. Inte heller 
den kristna tron kan eller bör göra anspråk på världslig makt. Den kan vara en 
röst, den kan skärskåda makten, men ska aldrig äga den.

Julens evangelium handlar alltså inte om ännu en teokrat som föds. Inte om en 
i raden av maktmänniskor som vill göra våld på verkligheten. Jesus förkastar 
all form av teokrati. Han förespråkar istället Guds Rike vilket är något helt 
annat. Guds Rike är förverkligandet av det hopp vi bär inom oss. Jesus säger 
också att detta rike tillsvidare kommer att finnas inom oss. I våra hjärtan. Men 
även i de svåraste situationer och på de mest oväntade platser ger sig detta 
ibland tillkänna när människor försonas och försöker hjälpa varandra att nå 
det goda.

 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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Musiklegend besökte Stenhammar.

Ingemar Olssons konsert i Stenhammarkyrkan blev ett uppskattat 
återseende för många. Denne legend inom kristen rockkultur har 
betytt mycket för många som växte upp under 70-taltet. Ingemar 
Olsson är för många en banbrytare som gav för den tiden den kristna 
musiken och sången en helt ny form. Konserten var välbesökt liksom 
gudstjänsten dagen efter där Ingemar Olsson också predikade med 
ett tydligt focus på flyktingars situation.

Hans mest kända sång ”Du vet väl om att du är värdefull” fick ett 
tydligt sammanhang.

Notiser!

Ingemar Olsson
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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

BALLTORP / ÅLEGÅRDSGATAN 59

GRANNE MED NATUREN
Utgångspris: 2 060 000 kr / Boarea: 90 kvm
Energiprestanda: 95 kWh/kvm år
Tomtarea: 2 055 kvm / Rum: 2 rum (1 sovrum)
Visning: 15/4, kl 13-14 och 17/4, kl 16.30-18
Mäklare: Lotta Palmqvist, 0733-75 79 61

LIDKÖPING
TEL: 0510-615 30
MAKLARHUSET.SE

LIDKÖPING / SÖNE SVALNÄS 339

DRÖMLÄGE - SVALNÄS
Utgångspris: 1 700 000 kr / Boarea: 48 kvm
Biarea: 9 kvm / Rum: 3 rum, varav 1-2 sovrum
Visning: Lördag 27/9 / Mäklare: Daniel Jansson
Längs Svalnäs strand med högt och avskilt läge
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Auktion på Berg igen!
Så var det då åter igen dags för SMU:s 
traditionella auktion och även om förbundet 
numer heter equmenia så var allt i stort 
sett sig likt. Under ca:50 år har auktionen 
varit ett naturligt och återkommande inslag  
varje höst i SMU:s  arbete på Kållandsö. I 
dag är det i första hand scoutarbete som 
bedrivs, detta drivs tillsammans med övriga 
frikyrkor på ön och samlar varje tisdag ca: 
45 barn och ungdomar. Det är mycket pyssel och arbete som krävs för att få 
till en bra auktion med ett varierat utbud och det är inte bara scouterna som 
pysslar utan precis som det alltid har varit så är det hela församlingen som 
ställer upp och ”jobbar”. Mycket är skänkt men inte bara från medlemmar 
utan även från andra som uppskattar arbetet som equmenia bedriver på ön.  
STORT TACK! alla ni som är med och bidrar. Auktionen är viktig då den i stort 
sett är den ekonomiska grunden för equmenia:s arbetet med barn & ungdomar 
på ön. Som vanligt samlades mycket folk, både gamla och unga, närmare 150 
personer om vi lyssnar på ”kökspersonalen” och de brukar ha koll.
Bra resultat blev det också. 
Tack alla ni som på nytt gjorde detta till en minnesvärd kväll.

Josef Gustafsson ropade för första gången..         Anders Blomberg ropade som vanligt..

Notiser!



Lördag 28 november, kl 15 och 1730

Söndag 29 november, kl 15

Christer Almquist

Biljettpris: 140 kr. Förköp: Cervera, Lidköping

Anders Blomberg ropade som vanligt..
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December

 6 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst 
  Anders Blomberg 
  Sång av Valter Svensson 
  Café Skorpan 
   
6 söndag  11.00  Lekmannagudstjänst 
  Kjell Kjörk
  Sång av Arne Andersson & Rolf Lindstedt

12 lördag 10-11.30 Jul-café tillsammans med sång-
  och musikgruppen "Vår musik"

13 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg
  Sång av Linnéa Smedman

13 söndag 16.00 Luciagudstjänst 
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Söndagsklubben. Sång av Linnéa Smedman m fl 
  Café Lussefika

20 söndag 11.00 Gudstjänst
  Annette Cederqvist
  ”Inför julen”
  Café Skorpan

   
  
 

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö MissionskyrkaK Ö = Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö
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24 Julafton 23.00 Midnattsgudstjänst
  Anders Blomberg. Sång av kören Ljudvågorna
  under ledning av Else-Marie Lorentzon 
 
26 Annand 11.00 Gemensam Missionsgudstjänst i 
  Stenhammarkyrkan 
  Gunnel Jönsson, Anders Blomberg
  Offer till det internationella arbetet. 
  Musikkåren

31 onsdag 16.00 Ekumenisk nyårsbön i Otterstad kyrka

31 onsdag 17.00 Nyårsbön
  Annette Cederqvist
  David Saxin & Mats Blankenau

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.

Väl mött 
1 maj 2014

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 2015

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

 

K Ö

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

 30 nov  Stickcafé  18.30
 9 sept  Stickcafé  18.30

Extraöppet
22,23, 29 och 30 dec

27 jan  Stickcafé  18.30
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K Ö

K Ö

Januari

 6 trettond. 16.00 Trettondagsfest tillsammans med 
  Stenhammarkyrkan  
  Per Jonsson
  ”Lite från Kållandsö varv förr och nu”
  Offer till församlingen. Servering  
    
10 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg & Marianne Rask 
   Café Skorpan  
  
17 söndag 11.00 Gudstjänst
  Clas Olsson, predikan & sång
   
17 söndag 11.00 Temagudstjänst ”Att tolka bibeln”
  Predikoduell med Anders Blomberg och
  Stig-Roland Rask
  Café Skorpan
   
24 söndag 18.00 Aftonsång  
  Annette Cederqvist
  Bitte Larsed m fl.

R E S T A U R A N G  
SJÖBODEN 

VÄLKOMMEN TILL VÅRT JULBORD! 
28 november – 22 december 

 

Vi serverar Sjöbodens klassiska delikatessjulbord 
tisdag – fredag kl 18, lördag kl 13 & 19 och söndag kl 13 

 

Pris inkl välkomstglögg, dryck  & kaffe 545 kr 
Barn 7 – 12 år 275 kr, under 7 år gratis 

 

Vi öppnar igen fr o m den 25 mars 2016. 
Välkomna till vår andra restaurang i Lidköping 

Pirum Restaurang & Vinbar i vinter. 
 

0510-104 08  boka@sjoboden.se 
www.sjoboden.se 
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26 tisdag 19.00 equmenias årsmöte

27 onsdag 18.30 equmenias årsmöte
    
 
31 söndag 15.00 Församlingens Årsmöte och Årshögtid 
  Förhandlingar & servering
  Anders Blomberg

31 söndag 11.00 Gudstjänst Se vidare info  
   

Februari
 6 lördag 15.00 Årsmöte 
  Med sedvanliga förhandlingar och servering

 7 söndag 11.00 Årshögtid
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist m fl.
  Extra insamling till församlingen arbete

 7 söndag 11.00 Gudstjänst

 8 måndag 16.00 Aftavard
  Dagens gäst är Kenneth Holgersson

K Ö

Februari!

K Ö

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

K Ö

K Ö
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Torparjul på 1860-talet.

Det finns flera källor som kan berätta om hur torpare på Kålland och Kållandsö 
levde under 1800-talet. En av dessa var Anna Lundqvist som under 1960-talet 
dokumenterade berättelserna från sina morföräldrar Katarina och Johannes 
i Duvelund, ett torp under Läckö.  Det följande är en fritt återberättad 
beskrivning om en speciell jul för ca 150 år sedan.

Torparen var jämfört med stataren priviligierad. Han rådde sig själv. Men 
för den jord och det hus han arrenderade fick han betala med arbete. Duvelund 
var inte stort nog att föda en häst. Stugan var en ryggåsstuga med storstuga, 
kök och kammare. Fähuset rymde 1-2 kor, ett par får, en gris och några höns. 
Detta försörjde en hel familj på två vuxna och fyra barn. Johannes var skyldig 
att göra 4 dagsverken i veckan, samt 18 extra dagar under året. Därtill skulle 
torpet hålla med ”kvinnohjälp” vid gårdens stora slakt vår och höst. De få 
kontanter som Johannes kunde skaffa fick han genom att mura åt folk på sin 
”fritid”.

Julen började förberedas tidigt. Eftersom där inte växte något vete på 
Duvelund gav sig mor Katarina ut att samla veteax som spillts efter skörden för 
att få ihop till lite vetebröd till julafton. Vid höstens fårslakt på Läckö samlades 
talg och av detta stöpte man små och ganska tunna ljus som kallades 
”dankar”. Då utearbetet var slut för hösten ägnades tid åt att sy och sticka 
kläder så att familjen kunde få sig något nytt att ta på sig vid jul. Någon månad 
före jul begav sig Johannes till fots i väg till Lidköping. Han saknade ju som 
nämnts häst och därför fanns inget annat alternativ än att gå vägen fram och 
tillbaka samt bära varorna. Lutfisk, risgryn, kanel, kaffesocker och saffran, mm 
inhandlades, samt allt det som behövdes för julbak och bryggning. Under flera 
veckor hade Katarina sysslat med att mälta korn till juldricka för helgen och 
till svagdricka för vardagsbruk. ”När man lade jästen i brygden skulle det ske 
under ett väldigt skrikande och hojtande, ty ju värre väsen, ju bättre jäsning 
på drickat.”

Grisen slaktades, brödet bakades på havre eller blandsäd. Lite råg fanns samt 
det vete hon samlat under hösten. Dock fick baket inte ske på Tomasdagen, 
för då kunde det misslyckas.

Några dagar för jul skurades stugan, vilket bara gjordes en gång om året. 
Hyvelbänk och spinnrock bars ut och i de gardinlösa fönstren sattes bågar av 
flätat lingonris med ljus i. Man tillverkade också kulörta pappersblommor som 
sattes i fönstren.
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På julaftons morgon väcktes barnen av mor med ost, bröd och juldrickat 
som nu var färdigt. Vattensån fylldes till brädden så man slapp bära vatten 
under helgen. Utanför dörren lades granris och vid var sida av dörren ställdes 
ett vackert eneträd. Julklappar var okänt men på ett slagbord vid fönstret hade 
Katarina lagt barnens ”julhögar”; ett rågbröd en vetebulle, en sockerkringla, en 
pepparkaka samt en smörbakelse och ett ljus var det var och en fick. Så fick 
man tvätta sig och byta kläder och när Johannes kom hem från dagsverket, 
på denna dag fick torparen sluta vid middagstid, samlades familjen för att 
doppa i grytan. Man åt rågbröd doppat i fläskspad och så fick man fläsk, korv 
och kött. Efter maten var det dags att ta hand om djuren som denna dag 
också skulle få tilldelat av extra gott hö samt något av jubrödet och drickan. 
När mjölkningen var över önskade man djuren god jul och därefter fick de 
inte störas. Man trodde nämligen att julnatten var den tid då djuren kunde tala 
med varandra och det som då sades var inte bra att höra för människor. Väl 
inne i stugan igen läste Johannes julevangeliet och därpå sjöng han alla de 
julpsalmer han kunde.

Det blev tidig kvällsmat på lutfisk, risgrynsgröt och fruktsoppa. Därefter gick 
alla till sängs och bäddade ner sig i den nyss inburna julhalmen. Tidigt dagen 
därpå skulle man ju gå till fots för att komma till julottan i Otterstad.

www.lackostrand.se

Boende - Konferens - Restaurang - Camping

Tel 0510-100 47

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

Fortsättning >>
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Tidigt på juldagsmorgonen vaknade de av att Johannes sjöng ”Var 
hälsad sköna morgonstund.” Tre av barnen fick följa med sin far till julottan 
medan den yngsta dottern, som saknade skor för färden, fick stanna hemma 
hos mor, vilket var en stor sorg för henne. När de så småningom kom hem 
vankades åter igen julmat. Under hela helgen stod ost, bröd och dricka framme 
i händelse av att någon skulle hälsa på, för då var det viktigt att bjuda. Under 
julen nekades inte den trasigaste tiggare förplägnad ens i det fattigaste hem.

Så förflöt helgerna och vid Tjugondag Knut bars sänghalmen ut till djuren och 
så bar man åter in hyvelbänk, spinnrock och allt det andra som skulle finnas i 
storstugan när vardagens arbete åter igen tog vid.

Att just denna jul omkring 1865 var viktig och hölls i minne av familjen i 
Duvelund berodde på att det var sista gången som hela familjen var samlad. 
Barnen hade nu nått tonåren och som regeln var skulle man ut i arbete fort. 
För den som även hade gått och läst hos prästen gällde att helt enkelt flytta 
hemifrån. Någon skolgång blev det aldrig tal om för barnen i Duvelund. Dock 
var de genom faderns försorg alla läskunniga. Torpet Duvelund finns inte 
kvar idag mer än som ett namn på en senare tillkommen sommarfastighet 
i närheten. Systemet att betala arrende med dagsverken förbjöds under 
1940-talet.

       //Anders Blomberg

Utför enklare renoveringar och ombyggnationer
Hasse Larsed, mobil 0705-48 89 98
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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.filipsson@aprojkma.se

aProjKMA Byggkonsult  
i Lidköping AB 
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Man måste ha livet för att orka dö

Med sitt dragspel hade Curt genom åren fått glädja både gammal som ung. 
Men, för tre månader sedan hade han insjuknat med smärtor i buken, illa-
mående och viktnedgång. Utredningen visade cancer i magen. Redan vid 
upptäckten var sjukdomen spridd med dottersvulster i både lever och lunga. 
Någon bot fanns inte att erbjuda men cellgifter skulle sannolikt kunna skän-
ka honom mer tid. Han åkte in och ut på sjukhuset. Komplikationerna och 
biverkningarna av behandlingen avlöste varandra. Han hade haft svårt att 
återhämta sig mellan varven. Hans tillstånd hade försämrats påtagligt den 
senaste veckan. Han hade fått allt svårare att äta och orkade inte sitta uppe 
några längre stunder. De senaste dygnen hade smärtorna blivit outhärdliga.

Min sköterska Maria och jag var på hembesök hos Curt och hans fru Ingma-
rie. Tillsammans med hemsjukvården, distriktssköterskan och deras äldste 
son satt vi runt köksbordet. Curt bläddrade i högar av tidningsurklipp från 
hans alla spelningar som låg utspridda på bordet. Ingmarie tittade ömsint på 
honom. Hon bekymrade sig över att han inte längre åt något vidare. ”Nu blir 
det väl inga mer spelningar”, sa Curt. Jag var osäker på om det var ett konsta-
terande eller en fråga. Jag bestämde mig för att ta tillfället i akt och gå vidare. 
Här bjöd sig en öppning att prata om framtiden. ”Kanske är det så” svarade 
jag. Vi samtalade om vad som var viktigt för honom och om hur han ville ha 
det den sista tiden i livet.”Det är inte döden jag är rädd för. Det är allt det där 
som kan hända före döden” sa Curt. Han betraktade Ingmaries händer som 
nu vilade på hans. Han var rädd.

Att få arbeta med människor i livets slutskede är speciellt. Man får vara med 
om både det ljusa och det mörka. Det är en sann ynnest. En viktig insikt jag 
har gjort i mitt arbete som läkare i palliativ vård är att vi faktiskt behöver livet 
för att orka dö. Det innebär att vi i god tid måste få avsluta tunga behandlingar 
som inte kan bota utan enbart syftar till att förlänga livet. Man behöver också 
få veta och förstå att det lider mot sitt slut så att man har tid att förbereda sig. 

Curt kunde erbjudas god omvårdnad i hemmet, hjälpmedel, symtomlindring, 
trygghet och bra smärtbehandling. Vid vårt sista besök två veckor senare låg 
Curt i sin sjukhussäng mitt i vardagsrummet omgiven av nära och kära och 
med hunden Nicke tätt vid sin sida. ”Jag trodde aldrig att jag skulle säga detta, 
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men den här tiden hade jag inte velat vara utan. Märkligt nog har de här veck-
orna varit några av de bästa i mitt liv”. Vänner, arbetskamrater och grannar 
hade kommit och gått. Hustrun Ingmarie, barnen och barnbarnen hade turats 
om och hela tiden funnits vid hans sida. Han hade fått tid att reflektera, min-
nas, tid att vara tacksam och möjlighet att ta farväl av sina anhöriga. 

Vi kan idag förlänga liv med avancerade medicinska insatser. Inte sällan för-
enat med svåra biverkningar och höga kostnader. Ett förlängt liv är oftast av 
godo, men kan ibland vara detsamma som ett förlängt döende med ett förlängt 
och ibland ökat lidande; kvantitet på bekostnad av kvalitet. Man kan säga att 
begreppet liv innehåller två aspekter, en objektiv och en subjektiv. Den första 
handlar om livet sett ur ett biologiskt perspektiv, en existens eller liv i klinisk 
bemärkelse. Den senare handlar om själslig närvaro; liv i en mer kvalitativ 
bemärkelse. Liv som kan fyllas med innehåll och mening ända in i döden. 

Jordelivet är ändligt och kanske är det just det som gör det så vackert och 
värdefullt. Jag skulle önska att vi orkade leva med döden som en naturlig del 
av livet. 

  //Annika Landström

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning
Samarbetar med SA Revision AB

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



18

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. 

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
  12/12 är det 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!
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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
Swish: 1230671917
Församlingsnummer 4747

Kållandsö equmenia (SMU)
Ordf. Birgitta Berglund 100 36  birgitta.kurtberglund@gmail.com 
Scout Gunilla Ivarsson 107 47  G.Ivarsson@home.se
Kassör Kurt Berglund 100 36
Bankgiro: 322-0571    

Adressuppgifter
Kållandsö Missionsförsamling
Missionskyrkan 531 99  Lidköping  
Expedition  100 45
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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


