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Ledare

Omslagsbild
"Jag är grinden. Den som går in..."(Joh.10:9)

Thorvald Berglund

”Är han en vänlig person?”

Vi presenteras hela tiden bilder av verkligheten. 
Mer sällan uppfattar vi verkligheten så som 
den faktiskt är. Stora filosofer har gjort stora 
poänger av detta. Tomas av Aquino menade 
redan på medeltiden att vi genom våra sinnen 
får en avpassad bild av verkligheten och inte 
mer.  Wittgenstein ansåg också att även vårt 
språk bara är bilder.

Obegripliga filosofer i all ära, men nog är det sant att de bilder vi har, vare sig 
det är självbilder eller Gudsbilder är av stor betydelse. Och så är det också med 
språket. I kyrkan lyssnar man som regel till en predikan varje söndag. Tanken 
är att predikanten ska ge åhörarna en språklig bild av Gud, som de sedan kan 
ha i minnet under veckan som kommer. Det är i sanning en diger uppgift och 
tyvärr är det nog så att det ibland regnat en del grodor från predikstolarna. D v 
s  orden som skulle göra Gud levande för åhörarna, orsakade istället irritation, 
löje eller rent av sömnapné. Och så är det väl, allt mänskligt har också brist. 
Såväl bildkonstnärer som ordkonstnärer kan misslyckas. 

Språk är också en slags färskvara som hela tiden söker förnyelse. Men det är 
med språk som med musik, att det nya faktiskt aldrig avlöser det gamla. Det 
gamla och det nya lever vidare, sida vid sida. Och beroende på generation, 
kultur, smak och en massa andra olika orsaker tilltalas vi sedan så olika. Det 
som är djupt meningsfullt för den ene kan vara ren rappakalja för den andre, 
och tvärt om.  Det som är god tradition för den ene är gamla klyschor för 
den andre. Det som känns modernt och fräscht för den ene upplevs som 
tillgjort av någon annan. Det här ställer stora krav på varje förkunnare och 
man måste inse och acceptera att ingen människa förutom Jesus har kunnat 
ge en fullständig bild av Gud.

"Oavsett hur väl vi
kan uttrycka oss når
vi aldrig fram till
den fullödiga bild
som Jesus ger oss"
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 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.

Själva poängen med Jesus är att han i sin person ger oss en bild av hurdan 
Gud faktiskt är. Frågan som man, eventuellt med bävan, ställer sig när man 
försöker närma sig Gud är huruvida han vill mig väl eller inte. Jag skulle en 
gång förmedla en kontakt till en vän i utlandet. Mötet var av yttersta vikt och min 
vän fruktade samtalet. Han hade aldrig träffat personen i fråga. Han frågade 
mig ”Is he a friendly person?” Är han en vänlig person? Jag försäkrade att så 
var fallet.

Det är något liknande Jesus gör. Han ger oss en försäkring om att Gud är 
välvilligt inställd till oss, en försäkran om att vi inte behöver förställa oss, 
betala för oss eller på annat sätt förtjäna audiens. Vi är hans barn. Barn av 
Guds rike. Det intressanta är att Jesus först och främst inte predikar för oss.  I 
evangelierna får vi mestadels ta del av en massa liknelser och metaforer, men 
också en lång rad handlingar. Jesus förklarar inte främst, han visar på ett unikt 
sätt vem Gud är. 

Oavsett hur väl vi kan uttrycka oss når vi aldrig fram till den fullödiga bild som 
Jesus ger oss,vilket kan vara bra att veta när vi själva brottas med bristerna i 
trons språk, eller lyssnar till det som vi tycker är bristfälligt. 

Med denna insikt i bakhuvudet får vi försöka att beskriva 
vår tro, vår bild av Gud så gott vi kan. Var och en med det 
språk som vi tycker passar oss bäst. Bättre än så blir det 
nog aldrig före den dag då Herren kommer.
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Temagudstjänster en ny uppskattat form av Gudstjänst.

Vid några tillfällen under 2016 har Stenhammarkyrkan prövat en ny form av 
Gudstjänst som man kallar Temagudstjänst. Anders Blomberg, som är pastor 
i församlingen har vid dessa tillfällen bjudit in ytterligare någon person att ge 
ytterligare en infallsvinkel på en aktuell fråga.
Det första tillfället i januari bar rubriken ”Att tolka bibeln” Man kallade det en 
”predikoduell” mellan Anders Blomberg och Stig-Roland Rask. Dialogen kom 
att handla om allt mellan barnatro och eventuella skillnader mellan naturve-
tenskap och tro. Till exempel hade de funderingar kring bibelns berättelser ur 
ett naturvetenskapligt perspektiv. Det innebar att man bl.a. kom in på filoso-
fiska frågor om tro kontra vetenskap. Hur tron kan utvecklas etc.

Vad händer i
 kyrkan

Pea Karlsson och Anders Blomberg diskuterar vid en av Temagudstjänsterna, 
denna gång var temat "Var blev väckelsen av"
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Det andra tillfället var i februari och rubricerades “Var blev väckelsen 
av” som blev en dialog mellan Anders Blomberg och Pea Karlsson, som är 
pastor i Lidköpings församling av Equmeniakyrkan. Här belystes bl.a. hur 
medlemsantalen inom kyrkorna minskat över tid, även om vissa församlingar 
ökat under perioder, och hur olika samhällsskeenden påverkat människors 
benägenhet att söka sig till olika samfund.

Det är intressant att ta del av deras olika utgångspunkter. Även om det inte 
är stora skillnader i de grundläggande värderingarna dem emellan, så blir 
saker belysta ur olika synvinklar och man får olika människors bilder att 
foga till sina egna föreställningar. Det är nyttigt! Dessutom blir de lite teater 
över föreställningen. Man triggar varandra med olika frågor och påståenden. 
Det gör det hela lättsamt men ändå tänkvärt. Det finns det en vilja hos 
pastorn att ifrågasätta och hos predikomotståndarna att hitta nya vinklar och 
sammanhang. Ofta med en stor portion humor, och med glimten i ögat.

Ytterligare ett tillfälle till är planerat i april. Jag tycker att detta koncept är värt 
att fortsätta med. 

//Pelle Boman.
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Vem är Gud?
Gud i människovimlet  Tankar av Karin Enestig

  Jag frågade min femåriga dotter vem Gud är. Efter några frågor svarade hon 
såhär:

”Gud är uppe i himlen. Han tar hand om människor som blir döda. De lever ju 
fortfarande fast de har blivit en ängel. Man kan be till Gud. Han blir glad när 
vi ber till honom.”

När vi på redaktionen skulle formulera vem Gud är upptäckte vi att det var svårt 
att komma på en bra definition. Däremot så hade vi lättare att komma på vem 
Gud inte är. På samma sätt som med hälsa. När man har god hälsa så märker 
man inte av hälsan men så fort man får skoskav, blir stressad eller känner 
sig ensam så blir ohälsan påtaglig. I samtal har jag märkt att det är viktigt för 
människor att klargöra vem Gud inte är. Det finns så många gudsbilder och 
det är genom att skala av bilder som man närmar sig kärnan av vem gud är. 
För om jag ska våga lägga mitt liv i Guds händer måste han vara trovärdig. 

Jag tror att min dotters bild av gud kommer att förändras allteftersom hon får 
kunskap om Gud och skapar en relation med honom. Hon tänker att gud finns 
i himlen och tar hand om de döda men hon ser inte gud som närvarande i våra 
liv. För mig är det viktigt att Gud finns nära, hos oss människor varje stund. 
Den här texten närmar sig min bild av vem Gud är:

”Högt i stjärnehimlen kan vi dig ej finna, 
men i mänskovimlet är du bland oss, Gud.  
Inte bortom havet, där är inte svaret, 
men i ordet, talat här till oss i dag.  
Barnet, blomman, vinden, hand som smeker kinden, 
lika när finns du, fast vi dig ej ser.  
Du ur nöd och plåga ser på oss och frågar: 
Säg mig vill du vara med mig också där?  
Ja, jag vill. Där du är finns det ljus och mening, 
där är varje människa älskad och förstådd."

Sånger och Psalmer, nr 25
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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
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VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

VÄLKOMMEN
TILL OSS!

Lina,  Ann-Charlotte,
David och Daniel
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Maj

 1 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg 
  Sång av "Zäta". Café Skorpan

 1 söndag 16.00 Ekumenisk familjegudstjänst i Udden
  Scouterna medverkar m fl.

 3 tisdag 10.00 Bön

   
8 söndag 11.00 Gudstjänst
  Pea Karlson
   Sång av Valter Svensson 
 
8 söndag 11.00 Gudstjänst
  Korin Sarkassjan. Daniel Jansson
  Sång av Nanour Bederjan.  
  Söndagsklubben. Café Skorpan

15 söndag 11.00 Temagudstjänst "Andens Mysterium"
  Predikoduell mellan Anders Blomberg och
  Torsten Åman. OBS! Kyrkolunch, där pengarna  
  går till betalning av den nya orgeln.

15 söndag 18.00 Gudstjänst
  Leif Jöngren, predikan och sång.
  Kyrkkaffe

20-22 fre-sön UTSTÄLLNING
  Se kommande annonser och affischering

   
  
 

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö
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21 lördag 10-13 equmenias bakluckeloppis
  Se kommande info och annonser

22 söndag  11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg.  
  Sång av Bitte Larsed. Café Skorpan
   
26 torsdag 19.00 Bön för ön 
  I Missionskyrkan

28 lördag 10.00 Vårcafé med 
  musikgruppen Vår Musik 
 
29 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst 
  Anders Blomberg

29 söndag 18.00 "Mollton och Durklang" Texter och toner mellan
  hopp och förtvivlan. Kören Andante,  
  Robert Svensson, Stig-Roland Rask m fl
  Insamling till Lettland

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.

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

K Ö

Under sommaren kan öppettiderna 
variera, så för mer information 

hänvisar vi till vår hemsida.

K Ö

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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K Ö

K Ö

K Ö

JUNI

 5 söndag 10.00 Gudstjänst  
  Annette Cederqvist, Anders Enestig
  Sång av Filip Jonsson. Café Skorpan

 5 söndag 10.00 Gudstjänst  
  Anders Marklund  
 
12 söndag 10.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg, Annika Landström m fl.
  Café Skorpan 
  
12  söndag 10.00 Gudstjänst
  Rune Hellberg. Sång av Zaffran
   
19 söndag 10.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg

19 söndag 18.00 Afton i juni
  Kvällsgudstjänst med sång av Linnea Smedman.
  Anders Blomberg och Annette Cederqvist.
  Nattvard
    
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

Välkomna till Spiken och 
Restaurang Sjöboden i vår  

och sommar! 
 

ÖPPETTIDER: 
30/4-19/6: 

ons-lör kl 12-21 sön kl 12-16 
 

29/6-21/8: 
dagligen kl 12-22 

 
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  
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26 söndag 15.00 Ekumenisk Friluftsgudstjänst vid
  Sunnersbergs hembygdsgård  
  Anders Blomberg, Sophia Sahrin Granevik m fl.
  Medtag kaffekorg. Vid regn i Kyrkskolan.

Juli  
 3 söndag 10.00 Gudstjänst   
  Anders Blomberg och Marita Erstorp
  

 3 söndag 10.00 Gem gudstjänst med pingstgruppen 
  på Kållandsö i Udden. Krister Liljegren 
    
10 söndag 10.00 Gem gudstjänst med pingstgruppen 
  på Kållandsö i Missionskyrkan.
  Bengt Isaksson med familj. Kyrkkaffe 
    
 
17 söndag 10.00 Gem gudstjänst med pingstgruppen 
  på Kållandsö i Udden. Krister Liljegren 
 

K Ö

11

K Ö
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K Ö

K Ö

Juli (forts)

31 söndag 10.00 Gem gudstjänst med pingstgruppen på K-ö
  och Stenhammarkyrkan i Missionskyrkan.
  Ulla och Ivar Gustavsson. Kyrkkaffe

Augusti

7 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Korin Sarkissjan m fl
  Sång av Johannes Widlund. Café Skorpan

14 söndag 10.00 Gudstjänst
  Thorvald Berglund m fl

14 söndag 11.00 Gudstjänst
  Kjell Kjörk
  Sång av Valter Svensson. Café Skorpan

   

Kållandsö Varv AB
Trelle, Kållandsö
531 99 LIDKÖPING

Telefon  +46 (0)510 101 22
Fax  +46 (0)510 103 36
E-post  kallandso-varv@telia.com
Hemsida www.kallandsovarv.se

Bankgiro  5660-7609
Plusgiro   46 42 62-5
BIC:         SWEDSESS
IBAN:       SE9880000831470030205504

Varuslag/Beskrivning Lev. kvant Pris/enhet Belopp

Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar efter fakturans mottagande,
godkännes ej.
Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med

Summa exkl. moms Moms SUMMA ATT BETALA

Fakturanummer

Fakturadatum

Betalningsvillkor

Kundnummer Er referens

FAKTURA

Org. nr 556388-7255
VAT nr SE556388725501
Innehar F-skattsedel

Kållandsö Varv AB
Trelle, Kållandsö
531 99 LIDKÖPING

Telefon  +46 (0)510 101 22
Fax  +46 (0)510 103 36
E-post  kallandso-varv@telia.com
Hemsida www.kallandsovarv.se

Bankgiro  5660-7609
Plusgiro   46 42 62-5
BIC:         SWEDSESS
IBAN:       SE9880000831470030205504

Varuslag/Beskrivning Lev. kvant Pris/enhet Belopp

Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar efter fakturans mottagande,
godkännes ej.
Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med

Summa exkl. moms Moms SUMMA ATT BETALA

Fakturanummer

Fakturadatum

Betalningsvillkor

Kundnummer Er referens

FAKTURA

Org. nr 556388-7255
VAT nr SE556388725501
Innehar F-skattsedel

N 58° 41,7   E 13° 09,3

Kållandsö Varv AB
Trelle Kållandsö
531 99 Lidköping

Tel:  +46 510-101 22 
Fax: +46 510-103 36
kallandso-varv@telia.com
www.kallandsovarv.se

• Nybyggnationer 

• Ombyggnationer

• Reparationer

• Torrdocka

•            Kapacitet 89 x 13,7 m
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K Ö

21 söndag 10.00 Gudstjänst
  Clas Olsson. "Samspel av blåsare från
  Lidköpingstrakten". Kyrkkaffe
   
21 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg  
  Sång av Marianne Rask. Café Skorpan
  
27 lördag 10-14 Loppis på parkeringen
   Servering och försäljning
  Se kommande info

28 söndag 11.00 Upptaktsgudstjänst
  Anders Blomberg

28 söndag 19.00 Aftonsång
  "Från Jazz till Andlig visa". Peter Enoxon,
  Curt Carlsson och Johan Sundström.
  Frivillig avgift på 100:- (!) 
 

  

   
 
       
  

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



14

Hellre hjälpa än stjälpa!
För ett par veckor sedan fick jag ett brev, adresserat Doktor Annika, inne-
hållande ett handskrivet ark. Det var en vädjan från en nu avliden och svårt 
cancersjuk 58-årig man som ganska nyligen remitterats till vår enhet. I slutet 
av förra året hade han förlorat sin fru i ALS. Han hade ägnat de sista måna-
derna åt att fundera över hur han på bästa sätt skulle kunna åstadkomma, 
som han uttryckte det ”en värdig sorti”. Han kände sig oförmögen att hantera 
sina barns dubbla sorg och förtvivlan. Orden och meningarna i brevet var ett 
starkt uttryck för hopplöshet, förtvivlan och övergivenhet. ”Jag vill att du ska 
veta att jag har funderat mycket på hur jag ska kunna avsluta mitt liv om och 
när jag inte orkar längre. Men att slänga mig framför tåget känns så skräm-
mande….//… Kan du hjälpa mig?”

Den så kallade självmordsturis-
men har nog inte gått någon obe-
märkt förbi. De allra flesta av oss 
har hört och läst om hur svårt sjuka 
och handikappade väljer att resa 
till Schweiz, där man för en an-
senlig summa pengar kan få hjälp 
att avsluta sitt liv i förtid genom så 
kallat läkarassisterat självmord. I 
Beneluxländerna och en handfull 
stater i USA är det också lagligt. 
Dödshjälp brukar betecknas med det grekiska ordet eutanasi som något mot-
sägelsefullt betyder “god död”. I en helt annan mening brukades det av nazis-
terna som ett täckord för utrotandet av kroniskt sjuka och funktionsnedsatta.

Att en svårt sjuk människa ber om hjälp att få avsluta sitt liv för att slippa 
smärta, ångest och lidande är fullt förståeligt och inte helt ovanligt. Inte sällan 
ser vi att en sådan vädjan är ett utryck för existensiell ensamhet, otrygghet 
och i de flesta fall obefogad rädsla för vad som komma skall. Varje år dör cirka 
1 % av Sveriges befolkning varav 85 % av dessa är förväntade dödsfall. Ma-
joriteten avlider lugnt och stilla i sitt hem, på äldreboende eller på en sjukhus-
avdelning där tillgången och kvaliteten på den allmänna palliativa vården är 
mycket god och syftar till att lindra eventuella symtom. I stora delar av landet 
finns det ambulerande palliativa team men också vårdenheter för specialise-
rad palliativ vård i de fall som kompliceras av mer svårbehandlade tillstånd. 



I livets slutskede med endast dagar kvar att leva kan man i sällsynta fall låta 
en människa sova in i döden genom att tillföra sederande läkemedel, något 
som de allra flesta inte känner till. 

Den palliativa vården i Skaraborg har ett nära samarbete med Sjukhuskyr-
kan. De hjälper inte bara patienterna genom samtal utan närvarar också re-
gelbundet på teamsammankomster där personalen genom handledning får 
både stöd och kraft att vandra med både patienter och anhöriga hela vägen 
fram till dödens port. 

De allra flesta läkare är i enlighet med den Hippokratiska läkareden emot 
eutanasi och sett ur ett etisk perspektiv känns dödshjälp oerhört tveksamt 
och jag skulle vilja påstå att det finns starka skäl för att det är och bör förbli 
juridiskt otillåtet. Man kan inte bortse från risken för att sjuka och gamla ge-
nom förpliktelse väljer att avsluta sitt liv. Det skulle för vissa betraktas som 
det mest skonsamma för omgivningen, inte minst om man har ett stort om-
vårdnadsbehov och upplever att man ligger många till last. 

Patienten i det inledande stycket kunde erbjudas effektiv symtomlindring, 
stöd och trygghet. Han blev allt tröttare de sista dagarna och somnade helt 
odramatiskt in, lugnt och stilla, fri från ångest och smärta en solig förmiddag 
tidigare i veckan. 

Hopp är inte en tro att det man vill
ska bli verklighet utan en  
övertygelse om att det som  
sker har en mening.
(Vaclav Havel)
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      //Annika Landström

Personlig service med högsta kvalitet
för företag - bostadsrättsföreningar - privatpersoner.

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel
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Nu lämnar vi vintern  
och kölden bakom oss.
Nu väntar vi sommar
med värme och sol.
Den bitande nordan
vi väl har fått nog av.
Vi hoppas att sunnan
ska smeka vår pol.

Den porlande bäcken
hörs vårvisor sjunga,
anemoner så blyga
sitt öga slår opp.
Små silvriga viden
i solskenet gunga
och en trast provar flöjten
i storgranens topp.

Bevingade vänner
från Södern har kommit
tillbaka till Norden
med hälsning om vår.
Ty lärka och stare
med ärla och trana
bär till oss budet:
Det blir sommar också i år.

I vårgröna kläder
sej lunden nu smyckar,
det doftar av vår
ifrån ängar och fält.
Vårsol strör guld
över söt tussilago
i diket vid vägen,
där drivan nyss smält

En slösande rik´dom
naturen oss bjuder,
ett skapelsens under
på nytt tar gestalt.
Det segrande livet 
i skönhet oss målar
en Skapare härlig
som vårdar om allt.

När vårbrasans lågor,
mot skyarna flammar
vi tjusas och sjunger
vår vårsång på nytt.
Allt gammalt och unket
i hjärta och sinne
vi vädrar nu ut
för det nya som grytt.

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Vårdikt av Evald Berglund
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Dessa företag stöttar Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete
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 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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Vi sitter hemma hos Gunilla i hennes 
härliga trädgård denna underbara vårdag  
när solen gassar på och kaffet smakar 
som bäst där på soffan vid husväggen. 
Gunilla Ivarsson är ett välkänt namn för 
alla de som varit scouter på Kållandsö 
de senaste 30 åren, men du är ingen 
Kållandsötös från början eller hur:  
 

 
 – Nej, jag kommer från början från Varatrakten, jag växte upp i Hällum 
där pappa var maskinist på Halla kraftverk." Örebromissionen hade en 
söndagsskola i Hällum och där började hon, där fanns en söndagsskolärare 
som hette Ingegerd Billman som satte djupa intryck och som jag tyckte mycket 
om, minns Gunilla.

  Här började också lägerlivet, på den tiden bar det iväg till lägergården vid 
Hornborgaån i Broddetorp. Lägergården i Broddetorp hade Ida Andersson  
byggt upp, utöver detta byggde hon ju även  upp ett stort antal kapell. Hur som 
helst hit kom ungdomar från stora delar av länet för barn- och ungdomsläger.  
Hit kom Gunilla på sitt första läger som var ett läger för barn, söndagsskolbarn 
och då vill hon minnas att hon var i 7-årsåldern. Det satte nog sin prägel för 
dit återkom hon i stort sett varje år, barnlägren ersattes av ungdomsläger 
och  avslutades kan man väl säga med konfirmationslägret när Gunilla var 
i 15-årsåldern. Efter skolan var det dags att ge sig ut i arbetslivet, fortsatt 
utbildning lockade inte just då utan hon började som barnflicka hos en familj 
i Jung. Sedan blev det skola igen, denna gång den hemtekniska linjen på 
Yrkesskolan i Lidköping. Efter det blev det jobb i Tägges musikaffär innan det 
var dags för den inriktning som kom att bli huvudspåret i det framtida yrkeslivet.
Efter sjukvårdsbidrädeskurs i Mariestad blev det omgående anställning vid 
Lidköpings lasarett där hon sedan dess jobbat, bl a 20 år på operation.

  "Att jag hamnade på Kållandsö och i Läckötȏrpa var det klassiska, "kärleken".
Jag träffade Rolf och midsommaren 1983 flyttade vi, jag, Rolf och våra två 
barn Susanne och Peter in i den nybyggda villan i Enebacken, Kroken."
  Vi har ju varit inne på det tidigare men hur kom det sig att du blev just 
scoutledare, under barn-och ungdomstiden hade du ju inte direkt kommit i 
kontakt med scout vad jag förstår:

Porträttet

Gunilla Ivarsson 
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  – Barnen började i scout och det blev naturligt att gå in som en av ledarna 
på Berg, detta blev också början på det som skulle bli det självklara inslaget 
varje sommar, nämligen scoutlägren. Premiären blev det stora distriktlägret  
"Ösjönäs 1986" och sedan dess har det bara rullat på och i år blir det inget 
undantag heller utan då blir det "Munkaspelen" i Habo.

  Under många år var "Dorran" (Doris Andersson) och Gunilla de drivande 
ledarparet i scout på Kållandsö och de har under dessa år sett många scouter 
komma och gå, scouter som nu kommer tillbaka med sina egna barn till scout.

  Du har ju varit med om mycket på alla dessa läger 
men har du några speciella minnen från alla dessa 
läger som har fastnat lite extra i minnenas arkiv: 
 – Ett speciellt läger var "Chaco 91" på Lakenäs, 
där fick alla gå utklädda till indianer under hela 
lägerveckan. Ett annat minne är från lägret i Hestra 
1996 där vi var ute på nattvandring från sen kväll 
och fick vakna upp på morgonen under bar himmel 
med tallkronorna som tak, det var en speciell känsla.

  Du är ju inte bara scoutledare, du är sekretare i ungdomsrådet sedan många 
år, tar ett stort ansvar för den årliga "SMU-auktionen", ingår även i Kållandsö  
Missionsförsamlings styrelse och inte minst sedan något år är du även en av 
medlemmarna i redaktionen för denna vår programtidning "Hälsning". Du har 
många uppgifter, trivs du i en roll där du kan vara med och påverka eller har 
det bara blivit så: 
  – Det är roligt att vara med och få en inblick i verksamheten, kan jag sedan 
även påverka med mina tankar och idéer är ju det extra kul.

  Sången har också alltid betydd mycket för Gunilla och tiden med "Sångarna 
på Berg" under ledning av den legendariska Ingrid Lindstedt var en härlig tid. 
På senare tid har hon också varit en av medlemmarna i kören från Läckötȏrpa, 
Ljudvågorna, detta har också varit en positiv upplevelse. Den egna trädgården 
och  odling har alltid varit ett av hennes största intressen men på senare tid har 
den största tiden gått åt till kampen mot sniglarna, menar hon.

  Att hon vurmar mycket för barn- och ungdomsarbetet på Kållandsö är tydligt.    
– Min största önskan är att det skulle komma till lite fler ledare så att vi kan 
fortsätta ungdomsarbetet här på ön, avslutar Gunilla.
    //Thorvald Berglund

Som scoutledare får man 
ställa upp på det mesta...
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”Kristus är den samme…”

Anders Blomberg träffar Korin Sarkissjan

Mannen mitt emot mig utstrålar värme och pondus. 

Han heter Korin Sarkissjan och är präst i den Armenisk 
Ortodoxa kyrkan. Vi dricker kaffe, talar om livet 
och tron och han berättar om sina erfarenheter och 
framtidsdrömmar. Svenskan är nu förutom engelska, 
armeniska, turkiska och arabiska det femte språket som 
han talar helt flytande.

- Jag är Armenier men är liksom min far född i Syrien, 
säger han. Min farfar var barn när Turkarna fördrev 
Armenierna. Året var 1915 och han deporterades till 
Syrien. Syrien accepterade oss och vi kunde behålla 
vår kultur och vår religion.

Ordet ortodox betyder renlärig, men man brukar mena den östra delen av 
världskyrkorna. Andra ortodoxa kyrkor är Syrisk, Grekisk, Rysk ortodox m fl. 
Den Armeniska kyrkan bekänner sig till de kända trosbekännelserna och är 
en bland världens äldsta nu levande kyrkor. Redan 301 e Kr  blev Armenien 
en kristen nation, vilket är 150 år innan den romerske kejsaren Konstantin 
bestämmer att kristendomen ska gälla i det romerska riket. Korin vet allt om 
detta och berättar om å ena sidan kungen i Armenien som vid den tiden hette 
Drtades och å andra sidan den helige Gregorius Illuminator (upplysaren). 
Dratdes förföljde Gregorius men när kungen sedan blev dödligt sjuk fick han 
en uppenbarelse om att Gregorius skulle kunna hjälpa honom. Så skedde och 
Dratdes omvände sig till kristendomen. Armeniens folk lät döpa sig i floden 
Arazani.

Korin utbildade sig till präst i Beirut på 1990-talet och gick då i sin fars 
fotspår som också är präst och fortfarande verksam i Syrien.

-Under flera år var jag församlingspräst i en liten ort som heter Kessab och 
ligger i Kilikien på gränsen mot Turkiet, berättar Korin. Det var en fin tid. Där 
bodde bara ca 1500 personer och Korin kände varenda en av dem.  De sista 
tre åren innan han blev tvungen att lämna Syrien med sin familj arbetade han 
i Aleppo.

Korin Sarkissjan
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Det står klart att Korin har en gåva att arbeta med människor. Just nu går 
han på vårdprogrammet och utbildar sig till undersköterska. Så småningom 
kan han tänka sig att gå vidare till sjuksköterska. 

-Men jag är och kommer att förbli präst, säger Korin, vilket också innebär att 
vårda människor. Därför känns det helt rätt att arbeta inom vård och omsorg 
nu när jag kommit till Sverige. Huruvida jag också får möjlighet att arbeta inom 
kyrkan får framtiden utvisa. 

Korin och hustrun Shoghig ser ljust på framtiden. De båda tonårssönerna 
Aramazt och Ararad  går på De la Gardie-gymnasiet resp Dalängsskolan, 
spelar musik, är engagerade i Esplanadteatern och har många svenska 
kompisar.  Familjen har funnit sig väl till rätta i det svenska samhället. och i 
början av året föddes också lille Christoffer Oskar.

På ideell basis har Korin Sarkissjan redan fått tillfälle verka i sitt prästämbete. 
I Stenhammarkyrkan var han under påskhelgen en av officianterna i en 
ekumenisk mässa som uppskattades mycket av både infödda svenskar 
och av armeniska syrier som deltog. Gudstjänsten blev ett tecken på att 
Jesus Kristus är densamme oavsett vilken bakgrund vi har.

Under våren och sommaren kommer han också att predika vid två 
tillfällen i Stenhammarkyrkan. Vad Gud sedan har för planer får som sagt 
framtiden visa.

Shoghig och Korin 
med familj har fun-
nit sig väl till rätta i 
Lidköping.



22

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
  En gång/månad enligt överenskommelse
  
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! 

vardagar: 11-18     lör & sön: 10-16 
Sommaröppet 20 juni – 19 aug 

09:00 – 20:00 
Välkomna!

Telefon: 0510-107 70 


