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Omslagsbild
"Älskade sommarskärgård" 

Thorvald Berglund

"Vi är från början inte
skapade till att förtjäna
vare sig liv eller frälsning.
På något annat sätt kan
jag inte tolka Jesus"

”Med himmelriket är det som när en man 
skulle gå i pension…, ”
…skulle kanske Jesus sagt om han talat 
till oss idag. Särskilt om han med sin 
vana trogen gett oss metaforer som vi 
kunde relatera till. Hur som helst. I sam-
band med att jag drar mig tillbaka från 
närmare femtio år i yrkeslivet och dryga 
trettio år som förkunnare och själavårdare 
kan jag faktiskt ana något.  Naturligtvis inte 
på det sätt att jag det minsta skulle vilja jämföra mina år som pastor med 
jordiskt lidande. Tvärt om har detta skänkt en ofattbar mening åt livet, och 
naturligtvis kommer jag att vid behov kunna verka i några år till som frilans. 
Förhoppningsvis. 

Det jag avser är något annat. Min barndom upplevde jag som väldigt lycklig. 
Och jag har funderat över varför, för naturligtvis saknades det inte sorger och 
bekymmer ens när jag var barn. Svaret jag kom fram till är att min barndom 
var en tillvaro jag inte behövde förtjäna genom prestationer. År 1965 började 
jag skolan. Sedan dess har jag gått upp varje morgon, varje vecka och varje 
år för att prestera något i skola såväl som i yrkesliv. Varje vår har jag sett fram 
emot ett avbrott på sommaren i form av sommarlov eller semester. Varje höst 
har jag med varierande glädje och entusiasm, ibland med ångest ska sägas, 
kavlat upp ärmarna och återgått till värvet. Oavsett vilket har det alltid, säger 
alltid, handlat om att förtjäna sin plats i samhället.  En anarkist skulle kanske 
kalla det för ”löneslaveri”. En rojalist skulle nog säga ”plikten framför allt” 
(Gustaf VI Adolf).  Jag är nog mer benägen att hålla med gamle kungen. Vad 
skulle vi ha för alternativ? Livet ser ut som det gör och att göra det man måste 
skänker mening åt tillvaron förutsatt att man lyckas något så när. Jag vet att 
det långt ifrån gäller alla på denna jord. Jag har varit priviligierad. Men att det 
handlat om prestation och att förtjäna sin plats i livet råder ingen tvekan om. 

”Vi är från början inte 
skapade till att förtjäna 
vare sig liv eller frälsning. 
På något annat sätt kan 
jag inte tolka Jesus.”

”
Ledare
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 Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsför-
samling som är en församling inom Equmeniakyrkan. 
Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Anders Blomberg, Pastor i Kållandsö-
Stenhammar Missionsförsamling

Plötsligt upplever jag nu en känsla, som jag inte har upplevt sedan jag var 
sex år. Det är faktiskt sant! Det kommer till mig dagligen. Förnimmelser från 
barndomen som har med detta att göra. Från och med i sommar behöver jag 
inte längre förtjäna mitt liv i avgörande mening. Naturligtvis är detta inte fullt 
sant och besvikelserna lär nog vänta, men känslan fi nns där, inte helt utan 
grund. Som metafor duger den dock. 

Vi är från början inte skapade till att förtjäna vare sig liv eller frälsning. Allt 
detta var den gåva som i grunden var oss given, och som till slut kommer att 
bli verklighet. På något annat sätt kan jag inte tolka Jesus. Upplevelsen av 
detta livets kaos och ständiga kamp mot utslagning och död är en parentes.  
Något övergående. Den känsla som jag nu förnimmer av att få slippa prestera 
och uppfylla förväntningar för att jag ska kunna acceptera mig själv och även 
accepteras av andra vittnar naturligtvis om något större än det faktum att 
jag inte behöver återvända till försörjningsarbete till hösten. Det kanske är 
så det är med himmelriket trots allt.  Inte så att det är jämförbart med vanlig 
folkpension. Men förnimmelsen, förnimmelsen av barnaskapet!  Att jag är på 
väg hem till mig själv igen. Tillbaka till något som en gång varit. På väg till 
något som är som det var tänkt. Något vi faktiskt har minnet av i våra gener.

Som sagt, sommarloven och semestrarna har ibland bjudit på stunder som på 
intet sätt varit särskilt himmelska. Inget annat att vänta i fråga om pensionen 
heller, således. Men som metafor duger det, som sagt! Känslan ljuger inte: 
Med himmelriket är det (kanske på sätt och vis) som när en man nöjd med sitt 
livsvärv gick i pension till slut.  
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Kål la ndsö V ISAR
2019
LOKALA KONSTNÄRER STÄLLER UT
LÖRDAG 25 MAJ 10.00-17.00
SÖNDAG 26 MAJ 10.00-15.00 

BERGS MISSIONSHUS

Vad händer i
 kyrkan

Konstutställning
Så var det åter dags för vårutställningen 
"Kållandsö Visar". I skrivande stund är det 
inte helt klart med vilka utställare det blir 
men vi räknar med ett 15-tal.
Tanken med utställningen är ju att visa upp 
lite av alla de konstformer som fi nns på Kål-
landsö. Under några år har tanken funnits 
att Läckö Slott skulle få vara temat för ut-
ställningen. I år har vi kommit en bit på väg 
och låtit oss inspireras av slottet men det 
kommer naturligtvis också att fi nnas mycket 
annat spännande som kommer att ställas ut 
denna helg.

Servering blir det och under lördagen även 
underhållning då Camilla Gustavsson spelar 
och sjunger vid två tillfällen.

Konstutsällningen är alltså i Bergs Missionshus och datum är 25-26 maj.
Lördag    10.00-17.00
Söndag 10.00-15.00

Utställarna hälsar alla välkomna till förhoppningsvis en inspirerande helg.

Varmt välkomna!
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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

Kål la ndsö V isar
Lokala konstnärer

25-26 m a j 
I  Be rg s Mis s i on sh us

Öppe t t ide r:
Lördag 10.00-17.00 
Söndag 10.00-15.00

Se r ve r i ng
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Tack, tack och tack!
Jag funderade mycket på hur jag skulle formulera denna avskeds-runa. 
En krönika över mina år som pastor? Förmaningar inför framtiden? Eller 
kanske en sentimental betraktelse över en bransch där allt var bättre 
förr?

Nej, inget av detta har väl sin grund egentligen, samtidigt som det är ganska 
ointressant. Jag vill i stället ta tillfället att tacka Er alla som låtit mig hållas 
genom årtiondena. Med ett kortare avbrott har jag varit verksam i bygden 
sedan 1987. Det är ganska lång tid. Jag har under denna tid mött, lärt känna 
och blivit vän med så många människor. Jag har också fått förtroendet att dela 
så många intressanta livsöden.

Jag vill först och främst tacka alla församlingsmedlemmar unga och 
gamla för det tålamod och den samarbetsvilja Ni visat i allt arbete vi gjort. För 
att Ni lyssnat till alla mina tankeexperiment i predikstolen, och faktiskt påstod 
att det gav något.  För att ni stått ut med alla mina olater och infall.

Jag skulle här vilja räkna upp hundratals personer som betytt mycket, men jag 
tror alla förstår om jag måste begränsa mig. Jag vill dock nämna två stycken 
som betytt särskilt mycket. Tack Doris Andersson som i hög grad väglett mig 
i min gärning under mer än trettio år i bygden och kanske varit min främsta 
mentor. Tack Annette Cederqvist för ett elvaårigt långt samarbete där det så 
ofta var två personer och en tanke vad gäller församlingsarbetet. Ett fruktbart 
samarbete utan några som helst konflikter. Sällsynt och oförglömligt. Om 
dessa båda kvinnor vill jag också säga att de har haft modet att (ibland tydligt) 
visa mig till rätta när jag som ofta varit helt ute och cyklat.

Alla Ni övriga som också här borde nämnas ska dock veta att jag aldrig 
glömmer Er.

Tack alla styrelser, ordförande och ledamöter som trots allt litade på mig 
när jag som ung tog ut svängarna och gav er era gråa hår. Och framförallt för 
den fördragsamhet Ni alltid visade när det inte jämt gick som det var tänkt.  
Tack också för tålamodet när jag på senare år med ålderns rätt stagnerade 
och blev allt mer förutsägbar. 
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Tack alla Ni medarbetare i den ekumeniska gemenskapen.  Speciell 
gäller detta Sunnersbergs Församling, Pingstgruppen på Kållandsö samt 
församlingen Liv i Överflöd. Vi har haft en hel del med varandra att göra genom 
åren. Det har alltid funnits en god vilja att söka det gemensammas bästa. Våra 
traditioner har ibland varit olika, men Anden har varit enig. 

Jag vill sist men inte minst tacka folket i bygden på Kålland och Kållandsö 
som kanske inte direkt haft med kyrkan att göra men som ändå accepterat 
och välkomnat mig i min roll. Tack för alla samtal, särskilt för de diskussioner 
där min tro har ifrågasatts. Alltid med respekt och intresse. Alltid givande. Ni 
ska veta att Ni många gånger har öppnat ögonen på mig. Kritiskt tänkande är 
alltid bra.  Tack också för den acceptans Ni gav mig, att Ni inte bara såg mig 
som en ”professionellt  religiös” tok som flyttade in, utan som en vän, granne 
och bekant som man kan umgås med.  

Jag har haft förmånen att slippa bryta upp och flytta, något som annars är 
vanligt i min bransch. Jag har i stället under årtiondena fått möjligheten att bli 
ett med både människorna och bygden här. Tack vare Er har platsen jag bor 
blivit min hembygd och Kållandsö-Stenhammars Mfs blivit min hemförsamling. 
Som jag hoppas för återstoden av mitt liv. 

Nu kommer det nytt, och vi får låta det gamla få vara vad det varit. För mig 
har det varit en fantastisk resa.  Vad gäller framtiden får vi lita till det faktum 
att Gud faktiskt bara vill oss väl.

Helgen den 15-16 juni kommer det att hållas lite avskedsarrangemang i 
Stenhammarkyrkan. Då hoppas jag att Ni kommer allihop så jag får tillfälle att 
tacka Er personligen.

Med värme och glädje:

Er oförbätterlige

Anders Blomberg
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Maj

 5 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Anders Blomberg m fl  
  Sång av Camilla Gustavsson. Café Skorpan
    
12 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg
  Sång av Marianne Rask och Anders Blomberg 
    
15 onsdag 18.00 Vårcafé med Vår Musik
   
  
19 söndag 11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar, Annette Cederqvist 
  Sång av Valter Svensson. Söndagsklubben  
  Glasscafé

23 torsdag 19.00 Bön på ön i Lilla kapellet, Otterstad

25-26 maj  Konstutställningen "Kål l andsö V ISAR"
lörd-sönd  (Se separat Info)

   
 

  

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

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

26 söndag 18.00 Vårkonsert med Andante
  (Se mer info i notis längre fram i bladet)

Juni   
 
 2 söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, Doris Andersson
  Sång av Gunnar Erstorp

 9 söndag 10.00 Gudstjänst
  Annette Cederqvist & Linnea Smedman

15-16  

15 lördag 18.00 Samkväm med mat och program
  OBS. Anmälan till samkvämet
16 söndag 10.00 Avskedsgudstjänst
  Anders Blomberg & Annette Cederqvist
  Kyrkkafe med mera, med mera!
  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

 
ÖPPETTIDER VÅR/SOMMAR 2019 

 

1 maj – 9 juni: 
 

fre  17.00 – 22.00      Skaldjurskväll 
lör, sön 12.00 – 16.00      Helgbuffé  

  
10 juni – 25 aug: 

 

dagligen 12.00 – 16.00      Sommarbuffé 
tis – lör 17.00 – 22.00      À la carte 
 

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  

 

Tack och avskedshelg för  
Annette Cederqvist och Anders Blomberg
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K Ö

K Ö

K Ö

Juni (forts)

23 söndag 15.00 Ekumenisk Friluftsgudstjänst vid
  Sunnersbergs Hembygdsgård  
  Sophia Sahrin Granevik, Anders Blomberg m fl
  Servering
  
30 söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Udden  
  Niclas Wiktorell
  Kyrkkaffe
Juli
   
 7 söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan K-ö
  Bengt Isaksson m fl
  Kyrkkaffe

21 söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Udden 
  Paul Edström
  Kyrkkaffe

28 söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan K-ö
  Ivar och Ulla Gustafsson
  Kyrkkaffe  
  

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

K Ö



Augusti

(OBS. Programmet för augusti är helt beroende av personal-
situationen i höst. Nedanstående tider och platser är än så länge 
preliminära. Följ därför kommande annonsering i NLT och på vår 
hemsida, www.stenhammarkyrkan.se)

 4 söndag 10.00 Gudstjänst  
 

11 söndag 10.00 Gudstjänst   
  Thorvald Berglund m fl  
 

18 söndag 10:00 Gudstjänst   
  

25 söndag 10.00 Gudstjänst   
  Anders Blomberg m fl.

  

  
  

11

K Ö

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



12

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

Notiser!
Jonny Berggren gästade
Missionskyrkan

Fredagen den 1 mars fi ck Missions-
kyrkan besök av Jonny Berggren 
som visade sitt nya bildprogram "En 
fotoresa till Lurö och Djurö". Med 
underbara bilder på i första hand 
skärgård och fågel fängslade han 
den fullsatta kyrkolokalen. Det blev 
en härlig kväll med många fi na tips 
om leder och spännande små vikar 
inför sommarens kommande båtturer 
i vår fi na vänerskärgård. Jag blir 
säkert inte ensam om att söka upp 
några av de platser Jonny berättade 
om. Det blev en härlig kväll och jag 
tror att vi alla behöver bli påminda om 
på vilken vacker plats vi bor  och hur 
nära vi har till alla dessa fantastiska 

smultronställen. En av bilderna som etsat sig fast i mitt minne är bilden av de 
lummiga, grönskande hagarna på Lurö.

Kvällen avslutades med gemenskap runt kaffeborden och diskussionerna gick 
högt i tag. Säkert var det en hel del gamla historier som berättades men också 
planer om tänkta framtida båtturer kan jag tänka.

       //Thorvald Berglund
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Personlig service med högsta kvalitet
för företag - bostadsrättsföreningar - privatpersoner.

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel

Anders i full action under fredagskvällens Musikquiz.

Anders Blomberg fick avsluta vårens "Träffpunkter" på Kållandsö. Han hade 
snickrat ihop ett musikquiz som var väl så klurigt med både enkla frågor och 
några riktigt svåra sådana. Det var väl ingen som lyckades lösa hela quizet 
men några gjorde riktigt bra ifån sig och belönades med "fina" priser. Det blev 
en trevlig och underhållande kväll där Anders i fokus såg till att alla trivdes  
med en blandad musikkompott där de tillhörande frågorna introducerades 
med intressant fakta och historik. Kvällen avlutades på sedvanligt vis med um-
gänge runt kaffebordet och man kunde konstatera att det blev en trevlig kväll.
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Ett år blev elva år!  
När jag fick frågan om att ta över ansvaret för 
barn- och ungdomsverksamheten trodde jag att 
jag skulle göra det i ett år, men det blev elva av 
den enkla orsaken att det har varit så roligt.

 Att få umgås med barn och ungdomar ger så 
mycket glädje och jag hoppas att jag också har gett 
dem glädje tillbaka. Det hinner hända mycket på 
elva år då jag också haft förmånen att inte enbart 
träffa barn och ungdomar utan även människor i alla 
åldrar och i många sammanhang. Det har varit allt 
från små bebisar med föräldrar i föräldragrupper, 
samtalsgrupper för både ungdomar och vuxna, 
musikverksamhet för personer med funktionshinder, föräldrar med barn som 
lider av psykisk ohälsa, andakter på Tolsjöhemmet och givetvis Gudstjänster 
i många olika former. Besöken i Församlingens fadderfamiljer i Lettland har 
även gett mig ett nytt perspektiv på livet.

I min roll har jag haft stor frihet att forma verksamheten vilket har 
medfört att arbetet i kyrkan har varierat 
under åren.  Utan frivilliga ledare hade 
arbetet i de olika grupperna inte gått att 
genomföra.  Stort tack till alla som har 
hjälpt till under de här åren, jag hade 
inte kunnat göra detta utan er! Det hade 
inte heller gått att bedriva verksamhet 
utan er föräldrar som visat ert förtroende 
för vår kyrka genom att skicka era barn 
till våra olika grupper.  Många har passerat under åren och jag hoppas att de 
alla känt sig välkomna till vår kyrka och att de vill komma tillbaka i något annat 
sammanhang.

Jag vill med hela mitt hjärta tacka för den här tiden som varit en viktig del 
i mitt liv. Min gode kollega Anders Blomberg har varit ett stort stöd och en 
viktig inspirationskälla, det har blivit många goda samtal och goda skratt. Jag 
vill också tacka för allt stöd och förbön jag fått från er i församlingen och 
styrelsen. Det känns skönt att jag inte flyttar från församlingen utan kommer 
att finnas kvar som ”vanlig” församlingsmedlem.

 ”Utan frivilliga ledare 
hade arbetet i de 
olika grupperna inte 
gått att genomföra.”

Annette Cederqvist



Jesus sa, ”låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte, Guds 
rike tillhör sådana som de.”  För mig har det alltid varit viktigt att barn och 
unga ska känna sig hemma i kyrkan och får lära känna vem Jesus är. Att 
arbeta med barn i alla åldrar är utmanande och stimulerande. Man vet aldrig 
vilka frågor som dyker upp eller vad som kommer att hända, men samtidigt lär 
man sig mycket av barnen. 

Mitt stora intresse på våren 
är att så blomfrön som 
jag sedan driver upp och 
planterar ut i mina rabatter. 
Ibland blir det tusentals plantor 
som blommar så vackert i 
olika färger.

Jag hoppas att jag på något sätt har fått så små frön av tro hos de barn, unga 
och vuxna jag har mött. Att något av det vi har berättat om i alla andakter, 
dramatiseringar och samtal ska få vara små frön som sedan får växa till något 
större. Nu blir det församlingens ansvar att ”vattna” och att fortsätta så frön 
när jag slutar och vem vet vad vi kommer att få se längre fram?

Tack alla som har gjort mina elva år i Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling 
till en mycket fin tid i mitt liv.

Annette Cederqvist
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Intressant

Förändringens vind
Vi lever i en värld som ständigt står under förvandling och saker kommer inte 
alltid att vara som det varit även om vi ibland så önskar. Nu vi står vi inför ett 
skifte i vår församling då båda våra anstälda Annette och Anders lämnar oss
för pension och andra uppgifter. Nu är vi ju så lyckligt lottade att de inte lämnar 
oss och försvinner utan att de även fortsättningsvis kommer att finnas kvar i 
vår församlingsgemenskap. 

Jag vill här på församlingens vägnar rikta ett stort och innerligt tack till An-
nette och Anders för vad ni har betytt för vår församling, ni har verkligen gjort 
skillnad. Ni har med ert engagemang och ständigt nya idéer förnyat, fördjupat 
både gudstjänstliv, ungdomsarbete och övrig verksamhet. Vi är tacksamma 
och jag hoppas att ni känner den uppskattning som finns i församlingen  för ert 
arbete även om vi ibland har varit lite dåliga på att uttrycka den.  

Vi ska som sagt gå vidare mot en framtid som i skrivande stund är lite oviss 
även om rekryteringsgruppen jobbat på för att lösa våra personalfrågor inför 
hösten. Än är inte allt på plats men det finns ändå en hel del positiva signaler 
i det arbetet, till detta får vi återkomma lite senare under våren.

Men innan vi går vi vidare ska vi ha en riktig underbar avskedsfest för Anders 
Blomberg och AnnetteCederqvist. Detta sker i form av en högtidlig avskeds-
helg i Stenhammarkyrkan, helgen den 15-16 juni. På lördagen i form av ett 
samkväm med mat & program (anmälan). På söndag blir det Avskedsguds-
tjänst med Anders och Annette, kyrkkaffe, med mera, med mera...!  

Mer info om avskedhelgen nedan.

//Thorvald Berglund

Avskedshelg lörd-sönd den 15-16 juni

Lörd den 15 juni kl 18.00   Samkväm med mat och program
Anmälan på listor i våra kyrkor eller till Ingvor Svensson tel.076-102 04 70

Sönd den 16 juni kl 10.00   Avskedsgudstjänst
Anders Blomberg & Annette Cederqvist

Kyrkkaffe med mera...!
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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 
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Som invandrare till Kållandsö☺
I slutet av april är det två år sedan vi fl yttade till 
Kållandsö, från Alingsås där jag är uppvuxen, dock inte 
född. Jag är född på norra änden av Vänern, närmare 
bestämt i Kristinehamn och Kjell-Ove min man på 
södra änden, i Lidköping. Jag brukar skoja om att vi 
möttes på halva Vänern där vi båda är uppvuxna i båt. 

En dag på hösten 2016 kom Kjell-Ove hem och sa med 
bestämd röst: ”Jag vill fl ytta till Kållandsö!” Jag var väl 
inte lika pigg på att fl ytta men jag kände att här är det 
bara att hänga med. Vi hade fem barn vi skulle vara 
tvungna att lämna men när min son sa att ”vi kommer 
och hälsar på er oavsett var ni bor” så kände jag mig 
lite tryggare. Då vi under tre somrar hade haft vår båt 
på Hörvikens marina så kände vi oss ganska hemma på Kållandsö, jag tyckte 
människorna var väldigt trevliga och jag upplevde att man hjälpte varandra. 
Men detta var på sommaren… Någon sa till mig att ”klarar du första vintern 
så klarar du allt”.

Flyttlasset gick, alla våra barn var med, släkt och vänner hjälpte till. Jag var 
lycklig det var jag, jag var glad över huset vi köpt och allt kändes bra. Tills alla 
åkt hem, Kjell-Ove börjat jobba och jag var ensam 
ute på landet med endast grannens får och hönor 
att prata med. Jag hamnade i lite chock och jag 
tänkte: ”Vad gör jag nu”? Jag hade inget jobb och 
väntade bara på att Kjell-Ove skulle komma hem 
från jobbet i Arentorp. Det var lång väntan… Jag 
hade ingen bil då utan var bunden till bussen för 
att komma in till civilisationen. Men den gick ju inte så ofta så en gång när jag 
åkte in för att handla så kom jag inte hem förrän tre timmar senare. 

Då insåg jag att här går det inte att stressa, och jag har inte stressat sen 
jag fl yttade till denna ö. Det går knappast. Alla våra syrenbuskar blommade 
fantastiskt, alla blommor kom ur rabatterna och överraskade, fåglarna kvittrade 
och jag insåg vilken rikedom det var att ha hus och trädgård igen. 

Någon sa till mig
"Klarar du första 
vintern så klarar 
du allt..."

Som invandrare till Kållandsö
Porträttet

Camilla Gustafsson



Vi hade bott i lägenhet ett antal år och kände oss bekväma med det. När vi 
hade flyttat till den sista lägenheten och fått ordning på allt sa vi att här får dom 
komma och bära bort oss den dagen det är dags. 

Men så blev det alltså inte. Vi har olika ambitionsnivå på trädgården jag och 
Kjell-Ove, han vill väldigt mycket och har stora projekt. Jag är nöjd med det 
som är bara det ser någorlunda fint ut. Jag är inget för att gräva i land och så 
grönsaker och sätta potatis. Jag har gjort det där en gång i tiden, nu åker jag 
hellre och badar och tar en fika någonstans. Jag har blivit lite lat och bekväm 
med åren, det erkänner jag. Men det viktigaste är väl att man mår bra.

I Alingsås Equmeniakyrka var jag medlem sen 2012 och jag jobbade även 
där drygt ett år. Jag spelade och sjöng på gudstjänsterna precis som jag gör 
nu. Jag har en musiklärarexamen från Göteborgs universitet och har även en 
kantorsexamen från en Folkhögskola. Därför var det självklart för oss att leta 
upp en ny församling när vi flyttade hit. 

Vänd >>

Sång och musik har alltid betytt mycket för Camilla och här har hon slagit sig  
ned en stund vid pianot där hemma i Låkälle.
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Vi var runt på många ställen men Bergs missionsförsamling kändes nära och 
bra och när vi i juni varit på en gudstjänst med Anders Blomberg kände vi att 
det här var en pastor utöver det vanliga. Och när medlemmarna gång på gång 
talade om för oss hur roligt det var att vi kommit dit så kunde man inte annat 
än tro dom. 

Snart fick jag spela och sjunga även här och det betydde mycket för mig. Jag 
har efter att ha levt med en kronisk sjukdom sen jag var 15 år lite svårt för att 
få jobb men jag jobbar hårt på det. Jag har även en utbildning i psykiatri vilket 
har lett mig till socialförvaltningen i Lidköping. Jag vill arbeta med människor 
med psykisk ohälsa då jag själv varit drabbad med svåra depressioner hela 
livet. Jag har inga problem att prata om detta och jag tror det är just det vi 
behöver göra för att ta bort stigmat kring psykisk ohälsa. Och nu har jag varit 
depressionsfri ett helt år!!! 

Jag tycker att min tro har blivit starkare och jag vill tro att vår Herre har en 
väg för oss. När jag möter svårigheter lägger jag allt i Herrens händer och 
litar på att det bär. Livet är svårt för oss alla ibland och då är det viktigt att 
vi hjälper varandra. Jag tycker att man har bra stöd av varandra i kyrkan. 
Den gemenskap som finns där skulle jag vilja ge till fler. Jag vill avsluta med 
några rader från sången ”I ditt ansiktes ljus” som jag tycker är så fin och som 
stämmer bra in på mig.

”Jag kommer som jag är, har ingenting att dölja. Du har skapat mig och känner 
mig så väl.  På vacklande ben, men jag längtar att få följa, du styrker mig och 
leder steg för steg.”

      //Camilla Gustafsson

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65
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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

Nu har vi massor med fina 
garner på lager. Symaskiner 
finns också i alla prislägen.

Glad sommar!
I övrigt kan ni följa vad som  

händer på vår hemsida!

 Andantes Vårkonsert

Söndag 26 maj kommer kören ANDANTE att ha sin traditionella konsert som 
avrundar vårens verksamhet. I år har den titeln ”Det här som kallas livet” 
som också är titeln på en ny sång som kommer att framföras för första gång-
en på konserten. Texten är skriven av körens ledare Stig Roland Rask och är 
tonsatt av körens pianist Lars-Gunnar Rask.

 ”Det här som kallas livet” har valts som övergripande namn för hela konser-
ten, eftersom titeln på ett bra sätt speglar den ambition som kören har med 
alla sina sånger, nämligen att med poetiska, men ändå nära, texter säga 
något väsentligt och meningsfullt om tillvaron.

 Man kommer även att berätta om projektet OpenSONGS som man driver 
sedan snart två år tillbaka. Det syftar till att presentera och fritt tillgängliggöra 
texter av Stig Roland Rask i egna och andras tonsättningar via hemsidan 
opensongs.se där sångerna presenteras i text, där man kan lyssna till dem 
genom länkar till Youtube och där man gratis kan ladda hem noterna.
 
Det är fri entré till konserten, men det finns möjlighet till en frivillig utgångskol-
lekt, där pengarna kommer att delas mellan OpenSONGS och församlingen 
biståndsarbete i Lettland.
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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. 17.45-18.45   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

OBS. Anders Blomberg och Annette Cederqvist slutar
slutar sina tjänster 190630

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

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping


