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Ledare

Omslagsbild
Thorvald Berglund

”Alla har en tro! Frågan är: På vad?”
Detta påstående gjorde en av mina lärare när jag studerade religionsvetenskap 
i Göteborg. - Ni tror att det är tisdag i morgon, sa läraren denna måndagskväll. 
Men ni kan omöjligt veta!

- Dumheter, sa vi! Efter måndag kommer alltid tisdag, det vet alla!

- Icke, sa läraren. Varje vecka fram tills nu har det varit så och därför finns 
det goda skäl för att tro att det blir tisdag även i morgon. Men morgondagen 
har ännu inte kommit, och det som inte finns kan man heller inte veta något 
om. Ni kan omöjligen veta att det blir en dag i morgon också. Men ni tror det. 
Och därför kommer ni helt att anpassa kvällen utifrån denna tro. Ni packar 
era lunchlådor. Ni lägger fram morgondagens kläder. Ni ställer väckarklockan. 
Allt ny gör denna kväll handlar om att ni tror att det kommer en morgondag. 
Men ni vet inte. Ni har inte en aning, bara vetskapen om att det funkade förra 
veckan.

Vi tappade hakorna. Läraren fortsatte och rada upp allt mer flagranta 
exempel på hur tro och icke vetande styr våra liv. Hur kunde vi veta att våra 
livspartners älskade oss? Hur kunde vi veta att ett nytt jobb skulle göra oss 
lyckligare? Hur kunde vi veta att vi var uppskattade av vänner? Hur kunde 
vi veta att de politiker vi röstade på verkligen ville göra Sverige bättre? 
Hur kunde vi veta om det fanns någon mening med livet överhuvudtaget?  
- Hopp, röt han till slut! Hopp är en illusion om att saker och ting skall ändras 
till det bättre. Till och med vetenskapsmän hoppas. Men ingen kan veta. Alla 
har en tro! Frågan är på vad och på vilken grund.

Så var det naturligtvis. Ljuset tändes inne i skallen på de flesta av oss. Det 
jag tror om morgondagen, om mig själv, om andra människor påverkar mina 
handlingar och val helt och hållet. Tror jag t ex att det går att rädda ett liv, så 
gör jag nog ett försök. Tror jag det inte låter jag förmodligen bli.  Tror jag att 
mitt eget, eller någon annans liv är värt att leva så kommer jag göra allt för att 
skydda och bevara. Tror jag det inte, är det rent ut sagt farligt.
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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

- Att tro handlar ytterst om att göra ett riskfyllt val, fortsatte läraren. Därför bör 
man noga överväga vilka konsekvenser det får. Tror vi att världen kommer 
att gå under i morgon kommer vi att agera därefter. Tror vi att det finns en 
ljus framtid agerar vi efter det. Det är alltså löjligt att tala om människor som 
troende eller icke troende. Alla är troende i någon mening, på gott och ont, 
det viktiga är att noga undersöka grunden för den tron och om nödvändigt 
korrigera.

Den här föreläsningen satte outplånliga spår i mitt sätt att tänka. Min Gudstro 
var inget sentimentalt religiöst skimmer över livet i övrigt, som många påstod. 
Det var ett val jag hade gjort som låg till grund för så gott som allting. Ett 
fundament för livet. Inte minst för min framtidstro, min syn på medmänniskor 
och mig själv. Jesus hade sagt att denna världens historia ska sluta lyckligt. 
Vi ska INTE gå under, vad som än sägs. Han sa också att alla människor, 
ja hela skapelsen är föremål för hans intresse och kärlek. Om detta kan jag 
naturligtvis inte veta något i vetenskaplig mening. Lika lite som jag kan veta 
något överhuvudtaget om morgondagen. Men jag har faktiskt valt att tro 
honom, på goda grunder. Och just den tron ger mig mängder av skäl att möta 
livet med hopp om framtiden både för mig själv och andra i min omgivning. 
Kan jag dessutom bidra med något av det jag tror på till den som av olika skäl 
förlorat all sin tro på sig själv och framtiden, (för det är det 
ibland lätt att göra), så vill jag gärna göra det. Så gott jag 
kan i alla fall.

Anders Blomberg, Pastor i Stenhammar och 
Kållandsö Missionsförsamlingar.
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En tidsaxel som beskriver hur väckelsen 
utvecklades på Kålland & Kållandsö.
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BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Rättelse.
I förra numret av Hälsning berättade vi om Stenhammarkyrkans och 
Kållandsö Missionsförsamlings historia. Med en grafisk blid visade vi också 
hur processen hade gått till från det att alla de små missionsförsamlingarna 
en gång varit en gemensam organisation.

Vi skrev bland annat att Norra Kållands Missionskrets bildades 1921 
samtidigt som Kållandsö lämnade den gamla kretsen och bildade eget. 
Så långt var allt rätt och riktigt. Däremot skrev vi sedan att Gösslunda och 
Skalunda  missionsförsamlingar gick samman med Tolsjö 1971, samt att 
Gärdeviken & Ullersbro gjorde samma sak 1977.  Detta var fel!

Gösslunda och Skalunda gick inte upp i Tolsjö 1971. Dessa tre 
församlingar bildade tillsammans en ny församling. Gösslunda, Skalunda 
och Tolsjö lades ner till förmån för Kållands Missionsförsamling. När sedan 
Gärdeviken och Ullersbro anslöt sig 1977 skedde samma sak. Kållands 
Missionsförsamling lades också ner, varpå man bildade ytterligare en 
ny församling, Norra Kållands Missionsförsamling tillsammans med 
Gärdeviken och Ullersbro.

Det är denna nya organisation som sedan börjar bygga Stenhammarkyrkan 
1983 bytte så småningom namn till Stenhammarkyrkans Missionsförsamling.

Vi beklagar att vi skrev fel i förra numret. Nu blev det nog rätt. Vi publicerar 
också en ny grafisk bild som är korrekt.

Redak.
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VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

VÄLKOMMEN
TILL OSS!

Lina,  Ann-Charlotte,
David och Daniel
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Maj

 4 torsdag 19.00 En kväll med svåra frågor i udden
  Krister Liljegren och Anders Blomberg
  

 6 lördag 10-11.30 Vårcafé med sång- musikgrupp"Vår musik" 
 
  
 7 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg, Södagsklubben och sång
  av barnen. Korvcafé 
 
 7 söndag 11.00 Gudstjänst
  Clas Olsson

 9 tisdag 10.00 Bön 

13 lördag 10-13.00 equmenias Baklkuckloppis 

 
13-14 lör-sön Stenhammarkörens konserter
  (Se separat info)

14 söndag 11.00 Temagudstjänst med nattvard
  Anders Blomberg. Anders Milton, psalmsång.
  Café Skorpan

18 torsdag 19.00 Bön på Ön i lilla kapellet, Otterstad
  
  

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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R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

Välkomna till Spiken och 
Restaurang Sjöboden! 

 

 
Öppettider: 

1 maj – 11 juni: 
fre  17.00 – 22.00 
lör  12.00 – 22.00  
sön  12.00 – 17.00 

12 juni – 27 aug: 
tis - lör  17.00 – 22.00 
( 23-25 juni: midsommarbuffé 12.00 – 17.00 )   

 

 
 

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

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

21 söndag 11.00 Gudstjänst
   Anders Blomberg,

21 söndag 18:00 Konsert med kören Andante
  "De sköra stegen – tolv sånger av
  av sex tonsättare"
  
28 söndag 11.00 Gudstjänst
  Emanuel Bratt, sång av Lina Berg
  Söndagsklubben. Korvcafé

Juni

 4 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, sång av Britt-Marie Larsed
  Café Skorpan

 4 söndag 18.00 Gemenskapskväll vid Missionskyrkan
  (vi fixar korv, ni tar med egen kaffekorg)
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K Ö

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

K Ö

K Ö

Forts. Juni

11 söndag 10.00 Gudstjänst
  Leif Jöngren, predikan &sång  
    
11 söndag 11.00 Gudstänst "Nattvard i visans tecken"
   Anders Blomberg. Café Skorpan

18 söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg

18 söndag 18.00 Aftonsång
  Mikael Widlund m. fl. 
 
25 söndag 15.00 Ekumenisk Friluftsgudstjänst
  vid Sunnersbergs hembygsgård
  Kören Ackord m. fl.
  Medtag kaffekorg. (Vid regn i Kyrkskolan)

Juli

 2 söndag 10.00 Gem gudstjänst med pingstgruppen 
  på Kållandsö i Udden. 
  Maria & Crister Österberg

 2 söndag 11.00 Gudstjänst där styrelsen medverkar

  

  
  

  
 



K Ö

9 söndag 10.00 Gem gudstjänst med pingstgruppen 
  på Kållandsö i Missionskyrkan. 
  Bengt Isaksson, predikan & sång
  Kyrkkaffe
  
23 söndag 10:00 Gem gudstjänst med pingstgruppen 
  på Kållandsö i Udden. 
  Jenny Nyqvist

30 söndag 10.00 Gem gudstjänst med pingstgr. på Kållandsö 
  och Stenhammarkyrkan i Missionskyrkan. 
  Ulla & Ivar Gustavsson. Kyrkkaffe
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K Ö

K Ö

Samtalsgrupp för föräldrar till barn/unga med psykisk ohälsa

I Stenhammarkyrkan har vi startat en grupp för föräldrar som har barn/
ungdomar som drabbats av någon form av psykisk ohälsa. Vi träffas 
för att dela våra frågor, oro och hjälpa varandra med att klara av situ-
ationen man befinner sig i. Vill du veta mer går det bra att kontakta:  
Annette Cederqvist 070-7908677
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K Ö

K Ö

Augusti

 6 söndag 10.00 Gudstjänst 
  Anders Sunnergren  
 
    
 6 söndag 11.00 Gudstjänst
   Kjell Kjörk, sång av Valter Svensson
  Café Skorpan

13 söndag 11.00 Gudstjänst
  Korin Sarkissian. Sång och musik av
  Aramazt och Ararad Sarkissian.
  Café Skorpan 
 

20 söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst med Stenhammar-
  kyrkan i Kållandsö Missionskyrka
  Anders Blomberg, sång av Nanour Bederian
  Kyrkkaffe 
 

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

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel
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K Ö

27 söndag 11.00 Gudstjänst
  Clas Olsson

27 söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard
  Anders Blomberg, sång av Linnea Smedman
  Café Skorpan

Jag visste ingenting
om livet
men jag älskade det!

Träden minner om somrar
och jag ler

(Dikt av Emma Berglund)

Äppelträden

Äppelträden doftar
av barndom

Jag minns hur
ängarna var vackra,
varje strå strävt,
doften torr,
sötvarm

Mossan luktade lycka
Sjön stänkte skratt
och allt
var 
gott
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Stipendiat med mångårig erfarenhet.
Söndagen den 2 april tilldelades Stig-Roland Rask 2017 års stipendium 
från Equmeniakyrkans sångarförbund vid en stor körhelg i Karlstad.

Juryns motivering till priset var Stig-Rolands mångåriga och ideella arbete 
med körverksamhet. 

Han har med sina förtjänstfulla insatser fått betyda mycket för musiklivet i 
Lidköping i allmänhet och för Stenhammarkyrkan i synnerhet.

- Jag är självklart både stolt och glad, säger Stig-Roland 
Inte minst för att en i huvudsak Stockholmsbaserad jury 
uppskattat ett musikliv som finns på mindre orter i landet.

 
Och visst har Stig-Roland brunnit för sitt intresse i många år. Redan som 
tonåring började han leda ungdomskör. Han var en av initiativtagarna till 
Stenhammarkören och ledde den de första 10 åren. Han har komponerat, 
arrangerat och inspirerat.

Kören Andante tillsammans med Ola Magnell på Läckö 2016
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De senaste tolv åren har han tillsammans med hustrun Ann-Britt ansvarat 
för kören Andante. Stenhammarkören är fortfarande en ytterst verksam 
kör med ca 100 sångare. Andante består av 40 sångare. Tillsammans med 
seniorkören Ackord hyser Stenhammarkyrkan inte mindre än 170 sångare i 
sin totala körverksamhet.

- Detta är nog ganska unikt , menar Stig-Roland. Möjligen kan någon av 
storstadskyrkorna mäta sig med detta, men när det gäller landsorten är vi i 
särklass. Stenhammarkyrkan är en av landets ledande när det gäller körsång.

Stenhammarkören är en projektkör som framför konserter 1-2 gånger per år. 
Andante är främst en kör som framträder i gudstjänstsammanhang men som 
också gjort ett antal projekt under åren. Konserten ”I mollton och durklang” 
har framförts både i Lidköping, Götene och Göteborg.- Andante är på väg att 
hitta  en egen genre, berättar Stig-Roland vidare. Den kan beskrivas som ett 
mellanläge mellan kyrkokoral och popballad som just är vårt sound. Det finns 
ett stycke till att gå, men kören har ändå utvecklats mycket under åren.  

För den som vill få en gedigen upplevelse av Stenhammarkyrkans körliv finns 
det goda möjligheter under maj månad. Då kommer först Stenhammarkören 
framföra sin musical-konsert ”Music of the night”. Helgen efter kommer Andante 
att framföra projektet ”De Sköra Stegen – tolv sånger av sex tonsättare.”

Stenhammarkyrkan vill härmed också gratulera Stig-Roland Rask till 
utmärkelsen.

Baklucke-loppis
Plats: Kållandsö 
Missionskyrka

Lördagen den 17 maj kl 10-13
Uppställning kl 9 -10   50:-/bil
Anmälan till 070-259 59 15

Servering!

Välkomna                               -Kållandsö

Lördagen den 13 maj kl 10-13
Uppställning kl 9-10   100:-/bil
Anmälan till 070-259 59 15
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Förtröstan – tillit!

Vitsippan och nötskrikan har invaderat ekbacken och de ljusa långa dagarna 
väcker allt till liv igen. Naturen är som en myllrande barnkammare så här års. 
Ett annat, lika säkert vårtecken är min pollenallergi - ögonen kliar och jag ny-
ser i tid och otid. Hösnuvan till trots växer ändå min förundran inför naturen 
och jag välkomnar försommarens växtkraft och spirande grönska. På bara 
några ynka veckor är landskapet som nytt och förvandlingen total. 

Jag bär samtidigt på en förhoppning om att våren och försommaren ska stärka 
min förtröstan. Storögd vandrar jag mina stigar och fylls av en stor tacksamhet 
inför livet och allt det vackra. Men inuti gnager denna dag oro för mänsklighe-
ten, naturen och inte minst framtiden. Senaste årets påträngande nyheter om 
flyktingkrisen, Trump, Erdogan, Putin, Kim Jong-un, miljökatastrofer, antibio-
tikaresistens, IS, krig, terrorism och främlingsfientlighet ligger bara en knapp-
tryckning bort. Listan kan göras alltför lång. 

Förtröstan sägs vara en bristvara i samhället inte minst bland unga. Det kan-
ske inte är så konstigt?  Vem ska man tro på? På nyheterna pratar man om att 
konsumtionen är nödvändig för välfärden - skolan och vården. På en annan 
TV-kanal framhåller man nödvändigheten av att äta mindre kött, åka kollektivt, 
att återanvända och köpa mindre i syfte att minska på utsläpp av växthusga-
ser. Det som leder till förbättringar ur ett perspektiv kanske orsakar problem ur 
ett helt annat. Det är lätt att tappa suget om man upplever att klyftan, mellan 
nuläget och hur man skulle önska att det var, är svindlande stor. Det vet alla 
som har försökt göra en livsstilsförändring i syfte att uppnå en bättre hälsa. 
Den som till exempel behöver gå ned ett ganska stort antal kilon i vikt kan 
uppleva att det kännas helt oöverstigligt och ger upp innan hen ens försökt. 
Att i det läget bli påmind om alla eventuella hälsorisker skapar ytterligare dis-
tans och jag har full förståelse för att man i det läget väljer att sticka huvudet i 
sanden. Med andra ord är jag ytterst tveksam till att skrämselpropaganda och 
skandaljournalistik kan bidraga med något gott i syfte att skapa förändring och 
en därmed bättre värld. Förutom motivation och en vilja att förändra måste vi 
tro på att vi kan - vi måste ha tilltro. 

Men om man inte ens kan förändra sig själv, hur ska vi då kunna förändra 
en hel värld? Media späder gärna på vår desillusion, och förmedlar sällan de 
goda och löftesrika nyheterna som trots allt finns där. 
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Som en motvikt måste vi alla och envar ta ett större ansvar för att förmedla 
den goda utvecklingen, stärka hoppet och bygga en framtidstro. Hur får man 
annars till en bestående förändring? En förutsättning är förtröstan och tillit 
eftersom de är oerhört viktiga ingredienser i alla förändringsprocesser. Inte 
minst för att minska klyftan mellan nuläget och drömscenariot. Annars är det 
lätt hänt att vi känner oss modfällda och maktlösa! 

Vi kan alla skapa ringar på vattnet som kan förlösa både kraft och energi som 
annars byggs upp som frustration och dåligt samvete. Det handlar ytterst om 
att vårda både den yttre men också den ”inre” miljön genom att vara försonad 
med sig själv, sin omgivning och själva existensen. För i ett samhälle fyllt av 
besvikna, obekräftade och desillusionerade människor är risken annars stor 
att man tröstar sig med yttre attribut och överdriven materiell konsumtion el-
ler till olika former av extremism. I vår del av världen har vi fått mer pengar i 
plånboken, fler prylar och större bilar. Men har vi alls blivit lyckligare av det? 
Nej, så är inte fallet. Den så kallade ”lyckokurvan” planar ut och t.o.m. sjunker 
då vi når över en viss välfärdsnivå. Ändå vill vi ha mer!

Vi har bara en jord och det skulle behövas fyra planeter till för att ge alla männ-
iskor på jorden, en i våra ögon, hyfsad materiell standard. Utvecklingen, som 
den ser ut idag, är på sikt helt ohållbar. Därför står vi nu inför en omfattande 
omställning till en framtid där resurserna måste räcka till för alla. Kanske är 
det hög tid att inse att vi inte kan kompensera en andlig brist med ett materiellt 
överflöd.  

Jag sätter mig ned för att vila mina fötter, i skuggan av en ek. Jag lyssnar på 
lövsångarens mjuka och något vemodiga sång. Skapelsen är fylld av skönhet 
och vishet. Jag fylls med förtröstan och tillit!

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag 
skall ge er en framtid och ett hopp.”
        
Jeremia 29:11

//Annika Landström
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Anders Blomberg och Kjell Kjörk debatterar i den intressanta  
predikoduellen i Kållandsö Missionskyrka.

De s. k. ”Predikoduellerna” har rönt stort intresse både i Stenhammarkyrkan 
och Kållandsö Missionskyrka. Teologer diskuterar intressanta ämnen under 
söndagens predikan. Ordet ”duell” ska inte övertolkas, tanken är snarare att 
man genom kritiska frågor ska kunna fördjupa ämnet. Ämnet vid de senaste 
två tillfällena har varit frågan om vilken syn man kan och ev bör ha på bibeln, 
där också Sören Fjällström medverkat. Förslag på ämnen som skulle kunna 
bli aktuella i framtiden mottas tacksamt.

Notiser!

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning
Samarbetar med SA Revision AB

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

 

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!

Tack för säsongen 2016
Välkomna tillbaka

sommaren 2017

Telefon 070-437 33 93 • 0510-131 94
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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

Garnparadis  Smide  Linnedukar
Tyger  Symaskiner  m m.

Tel 0510-226 35
www.hemslöjden.se

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

22 maj  Stickcafé       18.30
29 aug  Stickcafé      18.30

I övrigt kan ni följa vad som  
händer på vår hemsida!

Notiser!

"Livet från den ljusa sidan" Vid "Träffpunkten" på Berg den 24 februari 
bjöd Anders Blomberg och Arne Andersson på en bejublad humoristisk 
betraktelse av vår närmiljö med fokus inställt på Spiken i första hand.
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Vad händer just nu med att bilda ny församling?

Utifrån de beslut som tagits på våra årsmöten har vi nu påbörjat processen.

Den 16 februari 

hölls ett första föreningsmöte i Kållandsö Missionskyrka för den nya försam-
lingen. Innan dess hade en valberedning tagit fram förslag till en interims-
styrelse. Till ordförande för denna tillfälliga styrelse valdes Thorvald Berglund 
och till ledamöter valdes samtliga ledamöter i de nu befintliga styrelserna.  
En valberedning utsågs också.

Den 16 mars

hade interimsstyrelsen sammanträde och utsåg en förvaltningsgrupp som 
ska se över alla praktiska och administrativa frågor som kan dyka upp.  
Förvaltningsgruppen ska också ta fram förslag till stadgar.

Den 27 april

kommer interimsstyrelsen att träffas igen och ta del av  
förvaltningsgruppens arbete. 

Den 23 maj kl 19.00

kommer bildarmötet ske i Stenhammarkyrkan.  
Där och då kommer den nya församlingen formellt kunna bildas. 

Gösslunda Apelås gård, Lidköping    www.bpl.se/apelas
Tel. 070-3335181 öppettider: ons-fre 13-16, lör-sön 11-16
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Välkommen till vårt barn och ungdomsarbete 
(EQUMENIA) i Stenhammarkyrkan!
Tisdagsklubben:  tisdagar kl. 15.00-16.30 för åk. 2-3 
(Vi pysslar, spelar spel, leker, bakar och annat skoj, samt lyssnar till berättelser ur Bibeln som avslutn.)

Onsdagsklubben: onsdagar kl. 15.00-16.30 för åk. 4-5 
(Vi träffas och gör en massa olika aktiviteter tillsammans, samt fikar och avslutar med en  
berättelse ur bibeln.)

Söndagsklubben: Verksamhet för barn under Gudstjänsttiden. 
  Vi träffas två gånger/månad (se program) 

Vår musik:  Vi träffas en lördag/månad kl. 10-11.30 enl överenskomelse.
  Anmälan till Annette
  
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 gemenskap. 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 070-591 36 65 thorvald.berglund@gmail.com
Kassör Jörgen Lundell 100 12           jorgen.backa@gmail.com
Bankgiro: 322-0068
Församlingsnummer 4747
Swish: 1230671917
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  
Telefon 103 83



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


