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Omslagsbild
"Luft under vingarna" 

Thorvald Berglund

”Min framtidsdag är ljus och lång….”

Så inleder Nils Frykman en sång som publicerades första gången i no-
vember 1883. I första versen besjunger han den himmelska glädjen som 
väntar honom i framtiden. Genren brukar kallas ”hemlandssånger” i de 
kyrkliga sammanhangen, p g a att de ofta beskriver målet för den krist-
na tron som att komma hem från ett jordeliv i ett ”främmande” land.

Frykmans sång kanske egentligen 
inte tillhör genren hemlandssånger, 
för redan i vers två är han tillbaka på 
jorden igen och i de följande verser-
na beskriver han snarare jordevand-
ringen så som den ter sig i framtidens 
ljus. Som alla Frykmans texter andas 
den positiv realism; livet är ingen lek, 
men varför oroa för mycket sig när 
allt ändå kommer att sluta väl. Hans 
livsöde skänker en hel del trovärdig-
het åt hans tro.

Evigheten, i Frykmans ögon, är inte en värld som är skild från den jordiska. 
Den är snarare en förlängning av den verklighet som vi alla delar.  Tid och 
evighet hör ihop.  De är förknippade ungefär som barnet och den vuxne i en 
och samma människas liv. Barnet är inte en annan person när det blivit vuxet. 
Det har bara förändrats och utvecklats. Den åldrade människan minns sin 
ungdom som en del av sitt liv, inte som varande en annan person eller i ett 
annat land.

Livets faser hör samman som en enda enhetlig berättelse. Sådan är också 
den bibliska beskrivningen av evighetens förhållande till jordelivet. Visst an-
vänds det begrepp som ”hemland” och ”himmelrike” i bibeln men inte i bety-
delsen annan värld någon annan stans.  

"..det är svårt att uttala sig
tvärsäkert om framtiden vare
sig man talar ekonomi, väder
eller teologi. Det handlar
snarare om tro på så goda
grunder som möjligt."
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 Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsför-
samling som är en församling inom Equmeniakyrkan. 
Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

De så kallade gnostiska kyrkofäderna försökte med fi losofen Platon som 
grund att hävda att den fysiska världen till naturen var ond och att vi istället 
hörde hemma i en andlig tillvaro. 
De menade också att Jesus bara skenbart hade en fysisk kropp. Man delade 
alltså upp verkligheten i en fysisk, fallen tillvaro och en andligt fullkomlig. Pro-
testerna lät inte vänta på sig och en tidig kyrkostrid utbröt. Motståndarna vann. 
När nya testamentet låg färdigredigerat på 300-talet var alla överens om att 
gnostikerna stod för verklighetsfrämmande fl um och de s k gnostiska brev och 
evangelier som börjat dyka upp vart efter tiden gick uteslöts. Trots detta har 
tanken på denna tvådelade verklighet inte sällan fl orerat i kyrkohistorien.

Nåja, det är svårt att uttala sig tvärsäkert om framtiden vare sig man talar eko-
nomi, väder eller teologi. Det handlar snarare om att tro på så goda grunder 
som möjligt. Jag tilltalas av tanken på att Gud har vår världs framtid i sin hand. 
Att den faktiska och fysiska verklighet vi kämpar med under en kort tid vi lever 
kommer att nå sin fullkomning. Det vill säga, tillvaron kommer att bli så som vi 
önskar att den borde vara. Det är det löfte som Jesus ger oss. Jag väljer att 
tro honom så dödlig jag är. Likt Frykman vill jag, inte tack vare utan trotts mina 
livserfarenheter, hävda att vår framtidsdag är ljus och lång. Hur detta kommer 
att te sig konkret får vi väl så småningom se. Tills vidare tänker jag leva (och 
dö) med den målbilden.

Anders Blomberg, Pastor i Kållandsö-
Stenhammar Missionsförsamling
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Notiser!
Claes Astin gästade
Missionskyrkan

Fredagen den 9 november var det 
åter dags för "Träffpunkt Kållandsö". 
Denna gång gästades Missionskyr-
kan av Claes Astin som kåserade 
kring ämnet: "November behöver 
ett lyft". Den kände radiomannen 
berättade med sin karakteristiska 
stämma om några av alla de möten 
han genom sitt jobb fått göra genom 
åren. Det var berättelser som rep-
resenterade både människor med 
små och enkla krav på livet till an-
dra som med ett brinnande engage-
mang för att kunna hjälpa andra i vår 
värld satt igång stora missionprojekt. 
  

Alla stortrivdes och det blev en mycket trevlig fredagkväll. Att Claes inte någon 
gång ångrat sitt yrkesval det var väldigt tydligt, han har inte heller tappat kon-
takten med de människor han mött genom åren utan har även nu som pen-
sionär fortfarande kontakt med många av dem.
       
       //Thorvald Berglund
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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
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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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Equmenias julgransförsäljning 2018

Equmenias barn-och ungdomsarbete i 
Stenhammar är i ständigt behov av ut-
veckling och nytänk. Ibland görs något 
extra för att förstärka kassan och på så 
sätt skapa möjligheter.
Att idén att sälja julgranar skulle bli så 
omfattande och framgångsrik kunde vi i 
Equmenias styrelsen aldrig ana. Vi ville 
få tag på närodlade granar och fann till 
slut en granodling i Långared. Två av oss 
packade 150 granar på två bilkärror och 
körde hem de nyavverkade granarna till 
Stenhammar, en vådlig färd blev det...

Sen blev det en folkfest i Stenhammar som vi sällan skådat. Bland de friska 
och fina granarna, öppen eld och glögg i gryta, trängdes tidvis många männ-
iskor. Barn och vuxna sågs hjälpas åt att bära hem sin gran genom byn, an-
dra tog sin nätade gran i bil eller på släp för att pynta hemma inför julen.  
Det blev en fin mötesplats och vi fick alla en mysig pratstund med gamla och 
nya bekanta.

Min lilla gran du är så fin...
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Försäljningen omfattade även lite jul-
pynt och hemslöjd som man skulle 
kunna köpa och ge bort i julklapp t.ex. 
Till er som skänkte detta riktar vi ett 
särskilt tack!

Till er som kom och köpte gran hos 
oss- tack för ert mycket fina bidrag till 
kyrkans arbete i vårt närområde och 
välkomna åter nästa december!

Nu ska projekt granförsäljning utvärderas, men 
redan nu LOVAR vi att återkomma nästa år! Har 
du förslag eller önskemål rörande hur vi kan för-
bättra granförsäljningen så hör väldigt gärna av 
dig till Stenhammarkyrkans Equmenia.

/Genom Ordf Anna Smedman

Min lilla gran du är så fin...

En s.k. nätare införskaf-
fades från Stockholm för 
att kunna ge kunderna 
bästa möjliga service. 
Här hjälper Linnea Smed-
man och Gustav Jansson 
en nöjd kund med att 
näta in granen för en lätt 
och enkel hemtransport.

"En vådlig färd blev det..."
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februari

 3 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg, Doris Andersson 
  Sång av Anders Blomberg  
  
10 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Linnea Smedman
  Valter Svensson & Camilla Gustafsson
  Café Skorpan  
  
16 Lördag 10.00 Vår Musik
   
  
17 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist 
  Sång av Ida Quaford. Söndagsklubben  
  Korvcafé

21 torsdag 19.00 Bön på ön i Eke kapell
   
 

  

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning
Samarbetar med SA Revision AB

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

24 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg
  Sångkvartetten "MAGS"
  Café Skorpan

24 söndag 18.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg m fl. 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

P R O G R A M  v å r e n  2 0 1 9  
 
          2 feb   Vinprovning Tema Spanien kl. 18.30 
 

          16 feb  Vinprovning Tema Italien kl. 18.30 
 

          23 feb  Vinprovning Tema Italien kl. 18.30 
 

          2 mars  Skaldjursplatå från kl. 18.00 
 

          16 mars  Vinprovning Tema USA kl. 18.30 
 

          23 mars  Skaldjursplatå från kl. 18.00 
 

          6 april  Vinprovning Tema Bourgogne kl. 18.30 
 

          13-14 april Påskmarknadsbuffé kl. 12.00 – 16.00 
 

          19-22 april Påskbuffé kl. 12.00 – 16.00 
 

          27 april  Vinprovning Tema Österrike kl. 18.30 
 

          3, 10, 17,  
          24, 31 maj Skaldjurskvällar från kl. 18.00 
 

          26 maj Mors Dag meny kl. 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  
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K Ö

K Ö

Mars

 1 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö  
  "En fotoresa till Lurö och Djurö" 
  Jonny Berggren presenterar sitt senaste bildprogram
  Servering
  
 3 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Musikkåren. Söndagsklubben. Korvcafé 
   
  
10 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Doris Andersson
  Sång av Magdalena Segerstig  
    
 
16 lördag 10.00 Vår Musik

17 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Korin Sarkissjan, Annette Cederqvist
  Sång av Vokalgruppen "Iris". Söndagsklubben. 
  Korvcafé 
   
 

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.

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



21 torsdag 19.00 Bön på ön i Misssionskyrkan
  

24 söndag 11.00 Gudstjänst   
  Anders Blomberg, Doris Andersson
  Sång av Linnea Smedman 

24 söndag 18:00 Nattvardsgudstjänst  
  Anders Blomberg m fl.

31 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Söndagsklubben. Korvcafé
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K Ö

K Ö

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

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel
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April

 7 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg, Doris Andersson 
  Sång av Marianne Rask, Ingrid & Ingmar Carlsson
  
11 torsdag 19.00 Bön på ön på Udden  
  
  
12 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö
  Musikquiz med Anders Blomberg  
    
 
14 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Sören Fjällström, Annette Cederqvist
  Sång av Bitte Larsed. Söndagsklubben
  Korvcafé 
 

Gösslunda Apelås gård, Lidköping    www.bpl.se/apelas
Tel. 070-3335181 öppettider: ons-fre 13-18, lör-sön 11-16
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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

17 onsdag 19.00 Ekumenisk gudstjänst i Stilla veckan
  Lidköping-Kållands Musikkår
  Kyrkkaffe
  

19 fredag 11.00 Långfredagsgudstjänst med Nattvard 
  Anders Blomberg, Doris Andersson
  Sång av Gunnar Erstorp  
 

21 söndag 11:00 Påskdagsgudstjänst  
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Sång av Linnea Smedman & Johannes Widlund
  Café Skorpan

27 lördag 10.00 Vår Musik

28 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Sång av Seniorbandet. Söndagsklubben
  Korvcafé
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Elsa Brännström 1888 – 1948

Sveriges första, omfattande humanitära insats 
utanför våra gränser var hjälpen till första 
världskrigets krigsfångar. Själva insatsen 
har avsatt få eller nästan inga avtryck i den 
svenska historiebeskrivningen trots att ett stort 
antal män och kvinnor från Sverige var aktiva 
i hjälparbetet i Ryssland och Sibirien. De var 
organiserade inom det svenska Röda Korset. 
Flera av dem fi ck sätta livet till. En svensk 
sjuksköterska, Elsa Brändström född 1888 
organiserade hälso- och sjukvård för både 
krigsfångar och en svältande civilbefolkning 
under åren 1915-1920. 

Året då Elsa gick ur skolan skickades pappan 
som militärattaché till Sankt Petersburg. Elsa 
valde att stanna kvar i Sverige för att slutföra 
sina studier i Linköping. Kort tid efter att hon 
förenats med familjen i Sankt Petersburg 
bröt första världskriget ut och när de första vagnarna med sårade soldater 
från östfronten rullade in bestämde hon sig för att snabbutbilda sig till 
sjuksköterska, i första hand för att kunna tjänstgöra i fält. Men hon kom på 
andra tankar när hon under ett studiebesök fi ck se de undernärda, dåligt 
klädda och svårt skadade tyska, österrikiska samt ungerska krigsfångar som 
skulle transporteras till östra Sibirien. 

Under förutsättning att man överlevde den drygt månadslånga fångtransporten 
väntade där svåra umbäranden. Godsvagnarnas tunna väggar kunde inte 
stänga ute den sibiriska vintern även om det stod en liten kamin i mitten av 
varje vagn. För att minimera kylan fi ck luckor och dörrar hållas stängda och 
luften blev tjock och rökig. Ohyran frodades. Fångar som låg utmed väggarna 
frös fast och kropparna fi ck spettas loss. Väl framme i Sibiriens fångläger fi ck 
de sova på golvet och i järnsängar, utan madrasser. Fläcktyfus härjade och 
skördade många liv. Friska och sjuka blandades i dragiga, mörka baracker 
ofta utan tillgång till vare sig mat eller vatten. Utetemperaturen låg inte sällan 
på mindre än 40 minusgrader. 

Elsa Brännström 
Porträttet
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Elsas inledande strategi var att beordra lägerkommendanterna att göra 
personliga besök i barackerna. Ingen gick oberörd därifrån och på kort tid 
lyckades Elsa åstadkomma betydande förändringar i syfte att lindra nöden. 
Hon fick möjlighet att hålla sjuka och friska åtskilda vilket var avgörande för 
att tämja epidemierna. Hon köpte in hästar för vattentransporter och ordnade 
med utrustning för sjukvård, madrasser, filtar och kuddar. Idogt arbetade hon 
sig från läger till läger under drygt fem år. Insjuknade själv i fläcktyfus och var 
nära att bli arkebuserad, anklagad för spioneri. 

Efter krigets slut kunde hundratusentals krigsfångar återvända till Tyskland 
delvis tack vare Elsa Brändströms fortsatta arbete och engagemang. Hon 
vädjade till beslutsfattare, samlade in pengar och skrev en bok vars intäkter 
oavkortat gick till hjälpinsatser för återvändande krigsfångar. Hon köpte 
en kuranstalt, en lantegendom och byggde barnhem för barn vars fäder 
dött i fånglägren. Det sägs att hon sålde smycken och diamanter hon ärvt 
av sin mor för att kunna hjälpa så många som möjligt. Hennes insatser 
uppmärksammades i stora delar av Europa och hon tilldelades Röda Korsets 
guldmedalj, Serafimermedaljen samt Illis Quorum. Hon blev hedersdoktor 
i teologi och juridik vid universiteten i Königsberg och Tubingen samt i 
medicin vid Uppsala Universitet. Hon erbjöds upptänkliga poster; politiska, 
pedagogiska samt administrativa både i Sverige och Tyskland men valde att 
avböja dem alla med motiveringen att hon hellre ville hjälpa människor direkt. 

1929 gifte hon sig och bosatte sig i Tyskland. Eftersom hon var en av 
det dåtida Tysklands stora förebilder ville den karismatiske partiledaren 
för det framgångsrika Nazistpartiet, Adolf Hitler, ha hennes stöd för sitt 
Hitlerjugendprogram. 

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

forts. >>>
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Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

Intressant

 //Annika Landström

Han skickade en personlig inbjudan till Elsa, men hon lät sig inte smickras utan 
tackade prompt nej. När Hitler kort tid därefter blev rikskansler lämnade paret 
Tyskland för Amerika. Där tändes en ny låga, nu i kampen att rädda så många 
som möjligt, undan Hitler och förintelsen. Hon organiserade och byggde 
nätverk för flyktingmottagande över hela den amerikanska kontinenten. Man 
ordnade arbetsintyg och därmed det nödvändiga inresetillståndet för de som 
behövde fly undan nazismen. Under och efter andra världskriget härbärgerade 
hon och maken sammantaget tusentals flyktingar, samlade in stora summor 
pengar och andra förnödenheter. 

Starkt kritiserad av sina amerikanska vänner fortsatte Elsa efter krigsslutet att 
hjälpa det svårt drabbade Tyskland trots att hon hade insjuknat i bröstcancer. 
Hon bedyrade att stödet var uteslutande humanitärt och att det saknade politiskt 
ställningstagande. Tanken var att återvända till Tyskland men sjukdomen kom 
att hindra henne och hon avled i sitt hem i Cambridge i mars 1948 endast 59 
år gammal. 

Utan att egentligen ha stått i första ledet för kvinnornas rättigheter förefaller 
Elsa ha praktiserat emancipationen i häpnadsväckande hög grad. Man kan 
när man läser i hennes biografier ana ett enormt rättspatos. Hon var begåvad 
med framgångsrika ledaregenskaper kryddat med en stor portion viljestyrka 
och ett enormt kurage. 
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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.fi lipsson@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 2018
Välkomna tillbaka

sommaren 2019

Telefon 070-437 33 93 • 0510-131 94
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”Inga problem!”
Anders Blomberg besöker Garo Bilverkstad i Lidköping.

Kunderna kommer och kunderna går. När man lämnar sin bil till 
bröderna George och Karnig Samarjian på Älgvägen i Lidköping, där 
Garo Bilverkstad ligger, kan man vara säker på att den blir ordentligt 
fixad i rappet. Och inte blir det dyrt heller.

George och Karnig kommer från Aleppo 
och tillhörde där den Armenisk ortodoxa 
kyrkan, en grupp bland många som 
tvingades fly när IS började sina härjningar 
i landet.

De är två av flera syrier som sökte sig till 
Stenhammarkyrkan för några år sedan 
och som nu är väl etablerade medlemmar i vår församling.

George kom först med sin familj före den stora flyktingkrisen 2015 och har 
nu svenskt medborgarskap. Den äldre brodern Karnig hade oturen att fastna 
i Ungern en tid och vid ankomsten till Sverige hade reglerna skärpts. Hans 
söner finns redan i Sverige men frun blev kvar i Syrien och kan förhoppningsvis 
återförenas med familjen när Karnig har möjlighet att försörja även henne. 
Vilket han nu arbetar hårt med, i bokstavlig mening.

George är från början metallarbetare och svetsare, Karnig har livslång 
erfarenhet som bilmekaniker. Deras hantverksskicklighet sitter inte utanpå. 
Verkstaden som har namn efter Georges son Garo startades för nästan två år 
sedan och rymmer trotts begränsat utrymme kapacitet för de flesta typer av 
bilreparationer.

Reportaget

"Allt måste inte alltid
kastas och ersättas av
nytt. Åtskilligt går faktiskt
att laga om viljan, tiden
och kunskapen finns."



Det är inte utan att man får käns-
lan av att kliva in i den älskade TV-
serien Macken. Det känns samtidigt 
också väldigt rätt i tiden. Här byter 
man inte bara färdiga komponen-
ter utan lagar verkligen, skickligt 
och med yrkesstolthet. Vår väster-
ländska ”slit och släng”-mentalitet 
är många gånger främmande för 
dessa Aleppos svar på Roy och Ro-
ger. De köper t ex in bra begagnade 
däck i så gott som alla dimensioner 
för att sedan sälja och montera åt 
dem som kanske inte vill lägga dyra 
pengar på helt nya däck. Att kassera däck som har flera tusen mil kvar att rulla 
är knappast vare sig ekonomiskt eller miljövänligt.  

Allt måste inte alltid kastas och ersättas 
av nytt.  Åtskilligt går faktiskt att laga om 
viljan, tiden och kunskapen finns. Inget 
fordon är heller för gammalt eller för dåligt 
för att reparera. 

På Garos bilverkstad rynkar man inte 
på näsan åt några utmaningar. Även 
avancerade arbeten utförs i den av liftar, 
verktyg och maskiner belamrade lokalen. 
När det t ex handlar om elektronik kallas 
en kamrat in. Det är en erfaren bilelektriker 
som numera bor i Skövde. Han ställer 
gärna upp ett par dagar i veckan när det 
behövs.

Bröderna Samarjian är inte rädda för att arbeta. Verkstaden är öppen nästan 
jämt. Alla dagar i veckan. Man kan exempelvis lämna in bilen sent på fredag 
kväll för att sedan hämta den på söndagen. Bara de vet vilka delar som 
eventuellt ska beställas så fixar de bilen även på helgen. 

Vänd >>

George Samarjian vid porten till verkstaden.

Kontroll av drivknutar möjligen....
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Öppettiderna beror på arbetsbelastningen. Har de mycket att göra är det 
öppet från tidig morgon till långt in på natten. Kunderna ska inte behöva vänta 
i onödan och priserna är alltid humana. Även om de har händerna fulla bjuds 
man alltid på kaffe i en sann orientalisk anda.

Och det har gott bra. Bröderna är verkliga entreprenörer. Många landsmän 
är kunder men även svenskarna börjar hitta hit. Ryktet om de skickliga 
mekanikerna som lägger all vaken tid på sitt jobb sprider sig. De har också 
fått ta över kunder från andra mindre verkstäder i Lidköping, där innehavarna 
har tröttnat på det tempo som krävs för få den här typen av rörelser att gå runt. 

Pappersarbetet och alla regler är naturligtvis inte så lätt att hålla koll på som 
företagare, men de får all hjälp de behöver av ett revisionsföretag i Lidköping. 

En liten fika sitter väl aldrig fel...
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Om ett par år hoppas de på att 
kunna utöka. Och Karnig hoppas 
naturligtvis på att så småningom 
kunna tjäna så mycket pengar 
att han kan ta sin fru till Sverige. 
I skrivande stund befinner sig 
Karnig i Libanon en kort tid där 
han kan återse sin fru som han 
inte träffat på tre år. December 
är en månad med mindre att 
göra, berättar bröderna och 
George kan sköta ruljangsen 
ensam ett par veckor. Men när 
Karnig är tillbaka efter nyåret 
kavlas ärmarna upp igen och 
reparationerna sätter igång för 
fullt. Som sagt. Inga problem!

       //Anders Blomberg
Karnig Samarjian

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

26 feb  Stickcafé       18.30
25 mars  Stickcafé      18.30
30 april  Stickcafé      18.30

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



22

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. 17.45-18.45   för åk. 1-3= Spårarna 
Tisdagar kl. 19.00-20.15   för åk. 4-6= Upptäckare 
Tisdagar kl. 19.00-20.15   för åk. 7-9= Äventyrare 

*Café Fyren: ett antal fredagar kl. 18:30 – 21:00, ett samarbete mellan  
kyrkorna på Kållandsö. 
(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: 226-6625
Swish: 1234578548
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
Tel. 103 83

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.i.ivarsson@gmail.com
Kassör Kurt Berglund 100 36
Bankgiro: 322-0571
Swish: 1230671917    



Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se


