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Ledare

Omslagsbild
"Säden mogen för skörd på Kungsgårdens åkrar"

Thorvald Berglund

Ytterst personligt.
Jag blev ombedd att skriva om bildandet av den nya församlingen 
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling. Referaten och 
teknikaliteterna går att hitta på annat håll, till exempel i tidigare 
nummer av denna tidskrift, det här är min ytterst personliga syn  
på saken. Jag tar mig friheten…

1987 var jag 29 år. Jag hade gått ett år bibellinje på Lidingö folkhögskola och 
fått smaka på den teologiska begreppsvärlden och mycket mer. Faktum var 
att jag bara tre och ett halvt år tidigare bekänt mig som övertygad socialist 
och religionsförnekare. Ett genuint sökande och en stark religiös upplevelse 
förändrade dock allt och jag ville arbeta inom kyrkan. Min tidigare karriär hade 
bestått av yrken som lantarbetare och slaktare.

Mina handledare krävde dock att jag måste ha minst ett år praktik i 
församling. Ett modest krav kan man tycka eftersom jag knappast gått i kyrkan 
överhuvudtaget på 26 år före min omvändelse. Tanken var att jag skulle prova 
på som ungdomsledare eller liknande men tillfälligheter gjorde att jag istället 
blev erbjuden en tjänst som vakanspastor på Kållandsö. 

Att gå från slaktare till pastor på bara tre år, och med så lite utbildning är ett 
vanskligt företag. Om man dessutom snusar, är tatuerad och spelar proggblues 
på fritiden (detta var 80-tal), var projektet tveklöst dömt att misslyckas, ansåg 
mina gudlösa vänner i stan. Särskilt på Kållandsö, det visste man bestämt.

Det blev inte ett år. Det blev sex år! Man kan tala om en kärleksrelation 
mellan mig och den lilla församlingen på ön. Jag predikade, undervisade 
och styrde i församlingen som om kristendomen hade kommit till Sverige på 
1980-talet. De lät mig hållas. Uppmuntrade mig när det blev rätt. Antydde 
försiktigt alternativa vägar när det blev helt uppåt väggarna. 

Samtidigt fick jag lov att läsa vidare på distans vid Göteborgs Universitet och 
på Teologiska Seminariet i Stockholm.  
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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

Vänd >>

Jag mognade väl gradvis, inte så mycket av min egen kraft som p g a av 
dessa mycket erfarna människor som tog vård om mig. Man såg det som var 
av värde. Mina olater och laster, min bristande erfarenhet och nycker såg man 
genom fingrarna med. 

Jag kom tidigt i kontakt med Stenhammarkyrkan. Relationen mellan 
Stenhammar och Kållandsö var på den tiden som ett lite ansträngt 
syskonförhållande. Kållandsö var konservativt och gammaldags (åtminstone 
på ytan) Stenhammar var experimenterande och modernt (åtminstone på ytan). 
Samtidigt var de hög grad släkt i bokstavlig mening med syskon, föräldrar och 
kusiner etc på var sin sida om bron. En gång i tiden hade de också varit en och 
samma församling. Ett antal gemensamma arrangemang skedde varje år. 1990 
började min klasskamrat från Lidingö Anders Marklund som ungdomspastor i 
Stenhammar och i många stycken blev våra ungdomsarbeten gemensamt. Vi 
arrangerade skidresor till Hemavan tillsammans, vi arrangerade Läckörock, 
innebandyturneringar och en massa annat. 

1993, när det gick som bäst, sa jag upp mig och flyttade till Skärstad 
utanför Jönköping. Nu skulle jag och min fru göra karriär ”på riktigt”! För att 
göra en ytterligt lång och komplicerad historia kort: Det gick ännu bättre i 
Skärstad. Församlingen växte så det knakade, fenomenet stack ut och jag 
fick mentorsuppdrag i samfundet. Våra arbeten var så framgångsrika att både 
jag och min fru helt glömde bort vad som är viktigt i livet. Efter tre år brände 
jag ut mig, men fortsatte ändå. Efter ytterligare fyra år utan minsta besinning 
upplevde familjen att vi knappt gick på farligt tunn is utan rent av på den lilla 
ytspänning som trotts allt fanns kvar. Vi lämnade allt bakom oss och flyttade 
tillbaka till Kållandsö igen. Jag ville aldrig jobba som pastor mer och började 
köra lastbil. 

Pastorskollegor som jag betraktat som nära vänner slutade att höra av sig, 
församlingar som förr frågat efter mina tjänster ringde aldrig. Jag ansåg själv 
att jag räddat mig och min familj genom mitt plötsliga avhopp, inom samfundet 
sågs jag tydligen som en looser. Jag blev labil och rejält på tvären. På Kållandsö 
lät de mig hållas i vanlig ordning. Jag fick predika, när jag ville, fritt från hjärtat 
(vilket inte alltid var särskilt upplyftande under denna tid). 
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Församlingens hållning var den samma. Uppmuntran när det var bra och så 
se genom fingrarna med resten. Försiktiga antydningar när det var helt på 
tok. Det fanns dock ännu en församling, (förutom Skärstad som ville att jag 
hälsade på ungefär en gång om året), som hörde av sig regelbundet. Det var 
Stenhammarkyrkan. Att jag kunde predika fritt från mitt krossade hjärta på 
Kållandsö förvånade mig mindre, men jag upptäckte också att det togs emot 
väl även i Stenhammar. Ingen krävde att jag skulle förställa mig. Man tog mig 
som jag var och jag fick utgjuta min brottning med Gud som jag ville. Detta 
var ytterst läkande. Kållandsö hade vid tiden pastor, men i Stenhammar var 
det snart dags för pensionsavgång. Efter sex år ombord på olika långtradare 
sa jag till Gud att jag möjligen kunde tänka mig att gå i tjänst igen om det 
blev Stenhammar. För att göra ännu en komplicerad historia kort så blev det 
så. 2007 installerades jag som församlingsföreståndare i Stenhammarkyrkan. 
Några år senare blev tjänsten på Kållandsö också vakant och så var jag 
tillbaka där allt började med tjänst på 75/25 % i båda församlingarna.

Ytterligare tio år har nu gått. Jag har kanske har mognat än en gång nu med 
åldern som intäkt. Men mitt hjärta är helt och min tro är hel mycket tack vare 
dessa båda församlingar. 

Jag inser naturligtvis att det finns många krassa orsaker till att dessa båda 
nu bildar en gemensam församling. För mig är det trots allt mer än så. Både 
Kållandsö och Stenhammar har haft varsitt rum i mitt hjärta under nu trettio 
år. Nu har dessa två rum blivit ett. Det är ytterligare något mycket viktigt för 
mig som har blivit helt. Något som gör att man liksom kan se även sig själv i 
historiens ljus utan att förfäras. Det är stort!

Tack vänner för att ni funnits och finns. Ni betyder (nästan) allt.

Anders Blomberg 1987    Anders Blomberg också 



5

Vi firar den nya församlingen 8-10 sep.
FREDAG 8/9

18.30.  Taco-kväll i Stenhammarkyrkan för ungdomar och unga vuxna.  
En kväll med mat, spel och prat m.m. för endast 25:-/person.  
Anmälan görs till Annette Cederqvist 070-7908677 ( Om du är lite äldre och 
ändå vill vara med behövs det hjälp i köket.)

LÖRDAG 9/9

16.30  Barnaktivitet utanför Kållandsö Missionskyrka. Lek, tävlingar och 
sång som Annette Cederqvist ansvarar för.

17.00  ”Allvarligt talat”. Anders Blomberg i Kållandsö Missionskyrka – 
en stund av allvar, samtal och kloka tankar.

18.00  Festsupé i Otterstads församlingshem för att inta en middag 
tillsammans. En festlig kväll med mat, gemenskap och underhållning till det 
fantastiska priset av 50:-/person eller 100:-/familj. Anmälan görs till: 
Anders Blomberg 073-9700005 eller Annette Cederqvist 070-7908677

SÖNDAG 10/9 

11.00  Upptaktsgudstjänst Stenhammarkyrkan där Anders 
Blomberg predikar, kören Andante med solister och blåsare finns med, 
Söndagsklubben med Annette Cederqvist startar. Vi har en insamling till den 
nya församlingens verksamhet. Efter Gudstjänsten finns det kaffe och tårta 
och ett fint tillfälle att sitta ner tillsammans med någon för en trevlig stund.

VÄLKOMNA!

Gösslunda Apelås gård, Lidköping    www.bpl.se/apelas
Tel. 070-3335181 öppettider: ons-fre 16-18, lör-sön 11-16
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BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Styrelsen för Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Tisdagen den 15 augusti samlades den nya styrelsen till sammanträde i 
Missionskyrkan på Kållandsö. Från vänster Annette Cederqvist, Else-Marie 
Lorentzon, Johny Paulsson, Kjell Kjörk, Ingvor Svensson, Svante Cerderqvist, 
Leif Smedman, Thorvald Berglund, Anders Blomberg, Ingemar Ivarsson, 
Daniel Jansson och Doris Andersson. Saknas på bilden gör Jörgen Lundell.
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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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LIDKÖPING
ESPLANADEN 24
TEL: 0510-615 30
MAKLARHUSET.SE

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
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Fax  +46 (0)510 103 36
E-post  kallandso-varv@telia.com
Hemsida www.kallandsovarv.se
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Plusgiro   46 42 62-5
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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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September

 3 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg, Linnea Smedman. Sång av
  Anders Blomberg och Svante Cederqvist.
  Café Skorpan

 8 fredag 18.30 Taco-kväll för ungdomarna

 9 lördag 16.30 Barnaktiviteter ute

 9 lördag 17.00 "Allvarligt talat" med Anders Blomberg inför
  vårt nya arbete.

 9 lördag 18.00 Festsupé i Otterstads Församlingshem. 
  Mat, gemenskap och underhållning.
  (OBS! Anmälan)

10 söndag 11.00 Upptaktsgudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist, kören
  Andante, blåsare, Söndagsklubben.  
  Extra insamling till församlingens verksamhet.  
  Kyrkkaffe
  

  
  

  
  

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

UPPTAKTSHELG!
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K Ö

17 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
   Anders Blomberg, Doris Andersson
  Sång av Linnea Smedman

24 söndag 11:00 Gudstjänst  
  Korrin Sarkissian, Svante Cederqvist
  Musik med Ingrid och Ingmar Carlsson
  Söndagsklubben. Korvcafé  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 
ÖPPETTIDER I HÖST: 

 

9 sep      Vinprovning Tema-Frankrike 
30 sep     Vinprovning Tema-Sydafrika 
7 okt     Skaldjurshelg  
21 okt     Vinprovning Tema-USA 
28 okt     Skaldjurshelg 
4 nov     Allhelgonamiddag 
11 nov     Vinprovning Tema-Italien 
12 nov     Fars Dag/Löjrommens Dag 
18 nov     Skaldjurshelg 
25 nov – 21 dec Julbord ons – sön 
 

För mer information: www.sjoboden.se 
 

Hjärtligt Välkomna! 
 

 

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

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

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

K Ö

K Ö

Oktober

 1 söndag 11.00 Gudstjänst
  Annette Cederqvist, Doris Andersson
  Sånggruppen Ackord
  Kyrkkaffe  
   
 1 söndag 18.00 "Aftonsång" 

 2 måndag 16.00 "Aftavard"
  Dagens gäst är Bror-Inge Jälevik

 8 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, Gunnel Svensson,
  Söndagsklubben. 
  Korvcafé 
 
13 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö
  "Sånger vi trodde att vi hade glömt"
  Musikalisk tidsresa med sångaren och
  pianisten Mikael Widlund

15 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Doris Andersson
  Sång av Valter Svensson

  

  
  

  
 

K Ö



K Ö

22 söndag 11.00 Gudstjänst
  Korin Sarkissian, Pelle Boman, Lidköping-
  Kållands Musikkår, Söndagsklubben
  Korvcafé
  
29 söndag 11:00 Dela-gudstjänst   
  Annette Cederqvist m fl. Sång av Bitte Larsed
  Café Skorpan

29 söndag 18.00 Gudstjänst   
  Anders Blomberg, Doris Andersson
  Sång av Familjen Amnerud

30 måndag 16.00 Aftavard
  Dagens gäst är Anita Klasson

11

K Ö
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K Ö

K Ö

November

 Alla Helgons helg:
 4 lördag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, Nanour Bederian
  Sång av Elin Gustafsson. 
  Ljuständning för under året avlidna 
  
    
 5 söndag 18.00 Konsert "Nöjd & glader"
   Anders Blomberg och musiker
  Nils Frykman i ord och ton. Insamling till
  församlingens Lettlandarbete

12 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Doris Andersson
  Sång av Nanour Bederian

18 lördag 17.00 equmenia:s Höstauktion
  Försäljning, lotterier & servering 
 

19 söndag 11.00 Gudstjänst   
  Anders Blomberg, sång av Marianne Rask
  Söndagsklubben, Korvcafé

26 söndag 11.00 Gudstjänst
  Korin Sarkissian, avslutning av Söndagsklubben,
  sång av barnen. Kyrkkaffe 
 

K Ö
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K Ö

26 söndag 18.00 Konsert
  Linnea Smedman m fl.

27 måndag 16.00 Aftavard  
  Denna gång med ett Julprogram

December

 2-3 lör-sönd Stenhammarkörens Julkonserter
  (Se senare info)

 3 söndag 11.00 Första Adventsgudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Kören Andante med solister och blåsare
  Extra insamling till församlingens verksamhet
  Kyrkkaffe
  
  

Ansvar            Omtanke
• Jour dygnet runt • Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Lisa          Lennart             Pia

Begravningsbyrån Eilert Ahlstrand
0510-285 80, Lidköping

Begravningsbyrån Östergatan
0511-508 70, Götene
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Nils - lekmannapredikant, folkskollärare och sångdiktare

Han var en modig och enligt hörsägen mycket snäll 
man som brann för sin uppgift och som vågade trotsa 
dåtidens auktoriteter i ett Sverige där fattigdomen 
härskade och spritkonsumtionen var hög. Nils såg 
att människorna behövde väckas för att ändra kurs 
och ta nya tag. Med en alldeles speciell kallelse 
och drömmar trotsade han lagar och förordningar 
i ett Sverige som i det närmaste haft ett teokratisk 
styre i mer än 300 år, där kyrka och stat tillsammans 
reglerat och begränsat invånarna. 

Man skulle kunna säga att väckelsen kom som en slags 
frigörelse från många av dåtidens bojor och utgjorde 
ett stort steg mot demokrati och religionsfrihet. Den 
s.k. folkskolestadgan, som kom år 1842, samma år 

som Nils Larsson (Frykman) föddes, hade med stor sannoliket en avgörande 
betydelse för väckelserörelsens nästan explosionsartade spridning. På 
många håll gick de då nybildade missionsförsamlingarna samman och 
startade byskolor som i sin tur anställde folkskollärare som passande nog 
blev just predikanter. Prästen, som tidigare varit den intellektuella auktoriteten 
i socknen fick nu konkurrens av skolläraren.

Nils, som var son till lantbrukaren och nämndemannen Lars Larsson i Backa 
några kilometer utanför Sunne i Värmland bestämde sig för att lämna lantbruket 
och i stället söka sig till folkskollärarseminariet i Karlstad där psalmsång 
ingick i ämnet kristendomskunskap och ämnet ”Musik och sång” omfattade 
12 timmar per vecka. Det är oklart om han hade fått någon musikalisk bildning 
med sig från hemmet, men för inträde till seminariet fordrades ”kännedom om 
nottecken och om toners läge på ett musikaliskt instrument”. 

Efter examen och en kortare tjänstgöring i Grums tillträdde han en tjänst som 
folkskollärare i Norrköping, som då var landets tredje största stad. Nils bytte 
namn från Larsson till Frykman och ägnade fritiden åt att förkunna Guds ord. 
Vem som helst hade nu fått rätt att predika och sången var grunden för att 
väcka anklang hos lyssnaren något som Frykman tydligen var en mästare på.
I Sunne församling hade skolroten beslutat om att tillsätta en fast tjänst 
i den nystartade ”kommunala” Östanbjörkeskolan, där det 1874 fanns 150 
skolpliktiga barn. 

Nils Frykman
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Nio personer sökte tjänsten men predikanten och folkskolläraren Frykman 
valdes enhälligt av kyrkostämman och han tillträdde sin tjänst ganska 
omgående. Redan första året ansökte Frykman om en orgel till skolan, men 
fick tyvärr avslag. Efter två år hade antalet skolpliktiga barn ökat till 215 och 
man ansökte om att bilda en småskola. Men även här blev det avslag.

Engagemanget i den frikyrkliga verksamheten ledde inte oväntat till fler 
konflikter med både kyrkan och myndigheterna. Frykman och två andra 
lärare hade nämligen blivit anmälda för att hysa ”avvikande åsikter” från 
den Evangeliska-Lutherska kyrkan i försoningsläran, i församlingsfrågan 
och kring nattvarden. Vice pastorn i församlingen nämnde något om detta, 
i förbigående, i sin ämbetsberättelse till biskopsvisitationen 1880. Han hade 
nog hoppats på att det skulle passera obemärkt förbi. Men han misstog sig. 
Det hela togs upp offentligt och då vaknade biskop Rundgren, som var känd 
för sin konservatism. Lärarna fick svara på många frågor, men vägrade att 
göra avbön. Frykman fick en varning som var första steget mot avsättning. 
Frykman överklagade förgäves till domkapitlet. Då gick han till kungen som, 
hör och häpna, upphävde varningen.

En kort tid efteråt fick familjen Frykman sitt sjätte barn. Barnet skulle naturligtvis 
döpas, men Frykman ogillade flera av formuleringarna i dopformuläret. Enligt 
hans mening stämde de inte överens med bibeln. Han lät därför en lekman 
och tillika predikantkollega döpa barnet. Detta föranledde en ny anmälan 
och ytterligare en överklagan till kungen som den här gången valde att 
fastställa varningen. Nu såg Frykman ingen annan utväg än att avsäga sig sin 
lärartjänst och blev nu predikant på heltid. Hur han predikade vet vi inte. Han 
hade tydligen inte för vana att skriva ned sina predikningar. Men att han var 
en språkets mästare förstår man av de till eftervärlden bevarade protokoll han 
skrev och de inlagor till myndigheterna han tvingades författa. 

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

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel

Vänd >>
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Som bärare av frikyrkotanken fick Nils Frykman stor betydelse inte minst för 
bildandet av flera missionsförsamlingar. År 1888 emigrerade Nils med sin 
familj till USA där han blev pastor i Chicago och senare i Minneapolis.

Ur folkvisan växte Frykmans musikaliska impulser och han komponerade 
ett stort antal sånger vars melodier var intimt förknippade med texten. Hans 
sånger är älskade både här hemma och på de platser i Amerika där han 
verkade som pastor. Av de, cirka 300 sånger han komponerade, finns sex 
stycken representerade i den svenska psalmboken. Kännetecknande för hans 
sånger är lätta, glada texter och folkliga melodier som lever än idag. 

De sjungs ofta i olika kyrkor och samfund både i Sverige och USA. Första 
helgen i november har turen kommit till Stenhammarkyrkan. Då får vi bekanta 
oss med Frykman och hans älskade sånger genom vår egen trubadur och 
pastor Anders Blomberg. Hans tolkning och arrangemang av Frykmans 
sångskatt visar att de fungerar som en direkt återspegling av själen, känslan 
och upplevelsen av ordet.

//Annika Landström

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

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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Gudstjänst med traditioner

Ulla med barn och barbarn Ivar på Berg för 32:a året i rad

Söndagen den 30 juli gästade Ivar & Ulla Gustafsson Kållandsö Missions-
kyrka eller som Ivar  hellre säger, "Bergs Missionshus". Detta var inte första 
gången som Ivar & Ulla gästade Berg utan detta var 32:a sommaren i rad som 
de medverkat i en av sommargudstjänsterna på Berg. Ivar som alltid predikat 
med spännande och aktuella teman, Ulla som kompletterat med sång, ibland 
själv men ofta tillsammans med barn eller barnbarn som denna gång. 

Detta måste ju vara något alldeles unikt och en sommar utan Ivar & Ulla på 
Berg vore "otänkbar", den finns inte. Sommargudstjänsterna i Missionskyrkan 
drar alltid mycket folk men denna gudstjänst med "bygdens son" och hans 
familj fyller alltid kyrkan och extrastolar plockades fram med glädje.  
Denna gudstjänst var en av de gemensamma  gudstjänsterna med pingst-
gruppen på Kållandsö och Stenhammarkyrkan och alla var nog eniga om att det 
är härligt att få mötas och känna samhörigheten med varandra så här i sommartid.  
Folk är lediga och "hemma" på ön och ser kanske också de här gudstjänsterna 
som en mötesplats för släkt och vänner man inte ser så ofta. Detta märktes 
inte minst på det efterföljande kyrkkaffet där stämningen var på topp och 
många dröjde kvar länge då samtalsämnena aldrig verkade ta slut.

En allt igenom underbar gudstjänst på många sätt så nu väntar vi bara på 
nästa års besök, det 33:e i ordningen.
             //Thorvald Berglund
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Naturvetenskap och Gudstro i harmoni

I dagens Sverige vill man ofta inpränta i oss att natur-
vetenskap och tro på Gud är oförenligt. Faktum kvar-
står dock att många framstående vetenskapsmän 
lyckas med denna förening. Dessa naturvetare drivs 
av en annan inställning än den ofta förekommande 
fördomen i vår kultur att tro och förnuft skulle stå i 
motsats till varandra. Enligt dem är naturvetenskap, 
bildligt talat, vårt sätt att undersöka Guds fingerav-
tryck eller finna hans fotavtryck i skapelsen. Medan 
vetenskapens mål är att beskriva verkligheten så 
precist som möjligt, handlar tro om att söka svar på 
meningen och syftet med livet och världen.

Många naturvetare bekänner sig till den så kallade ”antropiska principen”, ef-
ter det grekiska ordet anthropos som betyder människa. Den kan formuleras 
på flera sätt. En stark variant lyder: ”Det är ingen tillfällighet att världen ser ut 
som den gör. Universum har just dessa egenskaper för att vi människor ska 
ha kunnat skapas och utvecklas”. Bland kända forskare som förenar veten-
skap och tro kan jag nämna Charles Townes, nobelpristagare i fysik, Anthony 
Flew, professor i filosofi och Francis Collins, som i det prestigefyllda projek-
tet ”Human Genome Project” kartlade människans hela genom (arvsmassa). 
Flew och Collins var länge ateister men blev av logiska och vetskapliga skäl 
övertygade om Guds existens. 

Den antropiska principen placerar oss människor som skapelsens yttersta 
syfte och mål. Som troende tolkar jag detta som att det finns en tanke, en ska-
pare bakom universum. Skaparen önskar någon som han kan kommunicera 
med, som kan beundra skapelsen, som han kan visa sin kärlek till och som 
han kan samarbeta med. 

Sveriges mest kände naturforskare Carl von Linné var övertygad om att Gud 
skapat allt, men lite humoristiskt påpekade han, att det var han – Linné – 
som lyckades få ordning på hans skapelse. För er som bor i den sköna Kål-
landsbygden vill jag påminna om vad Linné konstaterade vid sin västgötaresa 
1746, nämligen att ”Skaparens manifest tog sig särskilt fina uttryck i bygden 
kring Kinneviken!”

Ivar Gustafsson

Vänd >>
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Notiser!
Vid gränsen mellan vetenskap och tro borde vi - i stor ödmjukhet och respekt 
för varandras olika kompetenser - kunna mötas för att tillsammans bättre 
kunna skapa helhetsperspektiv och gemensamt kunna förundras över och 
hylla skapelsen och skaparen. Gränserna för vårt vetande flyttas ständigt 
fram, men vi måste ändå erkänna att vi bara skrapar på ytan till en  fullständig 
förståelse av den värld vi lever i. Troende och icke troende kan alla delta i 
detta samtal. 

En av de mest kända ateistiska humanisterna idag, Richard Dawkins, 
förundras över att skapelsen verkar designad, ändå kan han inte tro på en 
designer. I Sverige lyssnar idag många, även utanför vetenskapliga kretsar, 
till Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala Universitet, författare 
och debattör. När han betraktar tillståndet hos majoriteten av svenskar idag, 
konstaterar han att vetenskap och förnuft inte verkar kunna tillfredställa 
människans innersta behov av att känna mening i tillvaron. Ulf kanske inte 
drar denna slutsats men för mig som troende är det uppenbart att vetenskap 
inte kan ersätta tro och ge oss tillit och förtröstan. 

Personligen försöker jag att i en hoppfull ton visa på framkomliga vägar till 
att skapa större harmoni mellan tro och vetenskap framöver. Som forskare 
och lärare vid Chalmers i Göteborg har jag samtalat med elever och kollegor 
och funnit att det finns ett stort intresse för existentiella frågor som dessa, 
samtidigt som man saknar forum för ett sansat och ödmjukt samtal kring dem. 
Att förmedla evangelium – Guds kraft till räddning – är kanske mer relevant 
idag än någonsin tidigare i historien. . 

     Ivar Gustafsson, docent i matematik.
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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

Välkommen in på vår hemsida, 
där  kan ni följa vad som 

händer hos oss under hösten. 

Notiser!
Välkommen att vara med på höstens intressanta bibelstudium.

”Markus runt på 90 dagar”
Så heter ett nytt utgivet studiematerial. I olika mindre avdelningar går man 
igenom hela Markus evangelium.
Onsdagen den 13 september kl 19.00 träffas vi i Stenhammarkyrkan och börjar 
vår vandring genom det som anses vara det äldsta av de fyra evangelierna. 
Därefter träffas vi varje ojämn vecka, fram till och med den 22 november. 
Totalt 6 gånger i höst.

Anmäl ditt intresse så fort som möjligt så kan du också få din 
studiebok med kommentarer redan till första träffen.

Anders Blomberg
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Barn- och ungdomsarbetet i Kållandsö- Stenhammar  
Missionsförsamling bedrivs av Equmenia i  
Stenhammarkyrkan och Equmenia på Kållandsö.

Välkommen till vårt barn och ungdomsarbete i Stenhammarkyrkan:

* 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 
avslutning.)

*Torsdagsklubben: torsdagar 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 i alla åldrar under Gudstjänsttiden. 
Vi träffas två gånger/månad (se program) 

*Vår musik:  Vi träffas en lördag/månad kl. 10-11.30,  datum enligt  
överenskomelse.  

Välkommen till vårt barn och ungdomsarbete i Missionskyrkan, Kållandsö:

*Scout: (Vi lär oss om knivar, eld, knopar och annat som hör scout till och 
som är kul. Vi förbereder oss så  vi kan åka på hajker och läger lägre fram. 
Kvällarna börjar med en kort andakt.) 
tisdagar kl. 17.45-19.00 för åk. 1-3= Spårarna
tisdagar kl. 19.00-20.15 för åk. 4-6= Upptäckare och åk. 7-9= Äventyrare

*Café Fyren:  fredagar kl. 18:30 – 20:30, ett samarbete med Svenska kyr-
kan 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) 

*Tonår: onsdagar kl. 18.30-21.00 från 13 år och uppåt. (Vi träffas och fikar, 
hittar på någon kul aktivitet som tonåringarna bestämt och avslutar kvällen 
med en andakt.)

Välkommen till den grupp som passar dig! 
Anmälan görs till Annette Cederqvist 070-79 08 677      
annette@stenhammarkyrkan.se 
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Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling
Pastor Anders Blomberg 073-970 00 05 blomberg@stenhammarkyrkan.se
Ordf. Thorvald Berglund 070-591 36 65 thorvald@stenhammarkyrkan.se 
Kassör Johny Paulsson 191 54  johny@stenhammarkyrkan.se
Bankgiro: 226-08 91
Swish: 1236919294
Församlingsnummer 4746

Adressuppgifter 
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling
Brynåsavägen 7,  531 56  LIDKÖPING
Expedition 174 11 
Ungdomsvåning, kök 171 75
info@stenhammarkyrkan.se  www.stenhammarkyrkan.se
Kom ihåg att ange församlingsnummer 4746 vid insättning på missions- 
och nybyggarkonton.

Kållandsö Missionskyrka
Missionskyrkan   531 99  Lidköping
Bankgiro: 322-0068
Församlingsnummer 4747
Swish: 1230671917

Kontaktpersoner equmenia i Stenhammarkyrkan 
Församlingspedagog  Annette Cederqvist  070 - 790 86 77  
annette@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson 191 54 
Bankgiro equmenia: 892-16 29 

Kontaktpersoner equmenia på Kållandsö
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    



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


