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Omslagsbild
"Inbjuder till höstpromenad" 

Thorvald Berglund

Ledare
Här kommer den nya tiden

Det är mitten av augusti och klockan närmar sig tre. Jag sitter vid mitt köks-
bord och funderar på hur jag har det. Erkänner att det känns lite obekvämt att 
ha semester i en tid då nästan alla börjat jobba och förbereder sig för höst. 
Jag har alltid tyckt om uppstarten under sensommaren, nu ska jag vara ledig 
ända fram till september. Min uppstart kommer därmed något senare just i år. 

Under sommaren har jag tänkt mycket på 
ordspråket ”underbart är kort”. Det handlar 
om att ta tillvara på små, korta, underbara 
stunder som snabbt försvinner. Tänkt på 
hur underbart det är att sitta vid en solvägg 
och dricka kaffe med sommar i P1 som 
sällskap, tills man kommer på att man nog 
istället behöver lägga i en tvätt och plocka 
ur diskmaskinen. 

Det slår mig att underbart alltid är  kort. Hur långt än kort är. Min stund i solväg-
gen pågick en kvart. Elva år med Annette och Anders som anställda i försam-
lingen var också kort, för det var underbart. Ett helt liv med någon man älskar 
blir också vid den dag någon går bort också en kort tid. 

Första september börjar jag arbeta som församlingspedagog i vår gemen-
samma församling. I kyrkan där jag har fötts, barnvälsignats, konfi rmerats, 
döpts, växt och burits. Ju äldre jag blir desto mer säker blir jag på att vi männ-
iskor fi nns till för varandra. Jag fi nns till för att jag kan göra något för en annan 
människa. Precis på samma sätt som du. Att jag ska få vara i tjänst för att 
tjäna min församling känns underbart. Kanske kommer det också att bli kort, 
kanske inte. 

"Det handlar om att ta 
tillvara på små, korta, 
underbara stunder som 
snabbt försvinner..."
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 Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsför-
samling som är en församling inom Equmeniakyrkan. 
Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Linnéa Smedman, Församlingspedagog i 
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Från min semesterbubbla önskar jag att tiden kan gå lite fortare så att jag kan 
få börja med allt redan nu. Men så påminns jag om vikten av att fånga den 
underbara, fl yktiga tid som sett i backspegeln ofta blev alltför kort. Hur långt 
än kort var. 

Vi ses i september!
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Scoutläger
Till sommaren hör naturligtvis läger och våra scouter åkte till Däldenäs vid 
sjön Skagen och scoutlägret "Klurigt 2019". Lägret samlade ca: 100 scouter 
plus ledare och från vår kår åkte 9 nyfi kna scouter på sitt första läger och 
med sig hade de 6 st ledare. Det blev ett lyckat läger med en massa olika 
projekt, ett var bl a att bygga en fl otte per patrull som det sedan tävlades med. 
Som vanligt fanns det ett insamlingsprojekt, denna gång till vår församlings 
Lettlandsarbete. Scouterna lyckades samla in 3 800:- vilket man kan säga 
motsvarar 8 månadshyror för en familj som vi stöttar där.
        Annette & Gunilla
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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
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LIDKÖPING
ESPLANADEN 24
TEL: 0510-615 30
MAKLARHUSET.SE

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning
Samarbetar med SA Revision AB

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

Kål la ndsö V ISAR 2019
Lördag & söndag 25-26 maj var det åter dags
för konstutställningen "Kållandsö Visar" och 
här kommer ett litet bildcollage från helgen.
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September

 1 söndag 11.00 Gudstjänst "Inför hösten"  
  Anders Blomberg, Kören Andante  
  Välkommen till Linnéa Smedman
  Kyrkkaffe
    
 8 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Korin Sarkissjan
  Sång av Camilla Gustafsson
    
12 torsdag 19.00 Bön på Ön i Eke kapell 
  
  
15 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, Linnéa Smedman
  Sång av Svante Cederqvist & Anders Blomberg
  Söndagsklubben. Kaffe o korv

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

 
ÖPPETTIDER HÖSTEN 2019 

 
26 aug – 29 sep: 

  fredag   after work/vinkväll   17.00 – 22.00 
  lördag   helgmeny                  12.00 – 16.00  
  söndag  helgmeny                  12.00 – 16.00 

 
30 sep – 22 nov: 

Vinprovningshelger, skaldjurshelger, 
Fars Dagmeny, beställningar m.m. 

För aktuell info se vår hemsida: sjoboden.se 
 

23 nov – 22 dec: 
Sjöbodens stora delikatessjulbord 

  ons - lör  13.00 & 18.00 
  sön   13.00 
 
Hjärtligt välkomna till Sjöboden i höst! 

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

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

 
ÖPPETTIDER HÖSTEN 2019 

 
26 aug – 29 sep: 

  fredag   after work/vinkväll   17.00 – 22.00 
  lördag   helgmeny                  12.00 – 16.00  
  söndag  helgmeny                  12.00 – 16.00 

 
30 sep – 22 nov: 

Vinprovningshelger, skaldjurshelger, 
Fars Dagmeny, beställningar m.m. 

För aktuell info se vår hemsida: sjoboden.se 
 

23 nov – 22 dec: 
Sjöbodens stora delikatessjulbord 

  ons - lör  13.00 & 18.00 
  sön   13.00 
 
Hjärtligt välkomna till Sjöboden i höst! 

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

 
ÖPPETTIDER HÖSTEN 2019 

 
26 aug – 29 sep: 

  fredag   after work/vinkväll   17.00 – 22.00 
  lördag   helgmeny                  12.00 – 16.00  
  söndag  helgmeny                  12.00 – 16.00 

 
30 sep – 22 nov: 

Vinprovningshelger, skaldjurshelger, 
Fars Dagmeny, beställningar m.m. 

För aktuell info se vår hemsida: sjoboden.se 
 

23 nov – 22 dec: 
Sjöbodens stora delikatessjulbord 

  ons - lör  13.00 & 18.00 
  sön   13.00 
 
Hjärtligt välkomna till Sjöboden i höst! 

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



9

22 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Leif Nordlander
  Sång av Camilla Gustafsson
  Café Skorpan

29 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Valter Skaghammar
  Sång av Linnéa Smedman  
  Söndagsklubben. Kaffe o korv

  

  

Scout på Kållandsö

Scouthajk i Udden 6-7 september

Scout startar tisdagen den 10 sept
(Mer information finns på equmenias sid 22 i bladet)

Kållandsö Varv AB
Trelle, Kållandsö
531 99 LIDKÖPING

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

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

Varuslag/Beskrivning Lev. kvant Pris/enhet Belopp

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

Summa exkl. moms Moms SUMMA ATT BETALA

Fakturanummer

Fakturadatum

Betalningsvillkor

Kundnummer Er referens

FAKTURA

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

Kållandsö Varv AB
Trelle, Kållandsö
531 99 LIDKÖPING

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

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

Varuslag/Beskrivning Lev. kvant Pris/enhet Belopp

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

Summa exkl. moms Moms SUMMA ATT BETALA

Fakturanummer

Fakturadatum

Betalningsvillkor

Kundnummer Er referens

FAKTURA

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

N 58° 41,7   E 13° 09,3

Kållandsö Varv AB
Trelle Kållandsö
531 99 Lidköping

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

• Nybyggnationer 

• Ombyggnationer

• Reparationer

• Torrdocka

•            Kapacitet 89 x 13,7 m
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K Ö

K Ö

Oktober

 6 söndag  Vi hänvisar till Gudstjänsten i 
  Lidköpings Missionskyrka där
  Kören Andante medverkar 
 
13 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst   
  Anders Blomberg
  
   
17 torsdag 19.00 Bön på Ön i Missionskyrkan

20 söndag 18.00 "Psalmernas budskap"
  Vi sjunger tillsammans
  Gunnel Svensson, Linnéa Smedman m fl 
 
  
   

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



 27 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Anders Blomberg, Linnéa Smedman
  Sång av Ingrid & Ingmar Carlsson, Marianne Rask
  Söndagsklubben. Kaffe o korv
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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

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

16 sept   Stickcafé       18.30
    9 okt   Stickcafé      18.30
27 nov   Stickcafé      18.30

Julmässa
26 - 27 okt 11-16 båda dagarna  

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

K Ö

K Ö

November

  
 2 lördag 11.00 Alla Helgons dag, Nattvardsgudstjänst 
  Anders Blomberg
  Sång av Gunnar Erstorp
  Ljuständning för de under året avlidna
  Café Skorpan
  
   
 10 söndag 11.00 Dela-Gudstjänst 
  Linnéa Smedman m fl

16 lördag 17.00 Euqmenias Höstauktion
  Försäljning
  Lotterier. Servering

17 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg, Linnéa Smedman
  Sång av Bitte Larsed  
  Söndagsklubben. Kaffe o korv
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Personlig service med högsta kvalitet
för företag - bostadsrättsföreningar - privatpersoner.

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel

21 torsdag 19.00 Bön på ön på Udden

24 söndag 11.00 Gudstjänst "Globala söndagen"
  Linnéa Smedman m fl
  Söndagsklubben. Kaffe o korv

December

 1 söndag 11.00 Gudstjänst "Första advent"  
  Anders Blomberg, Linnéa Smedman
  Kören Andante
  Kyrkkaffe

  

  

K Ö
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Besök i Lettland och vår församlings arbete där

Minstingen, en pojke på två år tittar nyfiket fram under skydd av sin storasys-
ter. Över den vedeldade spisen hänger kläder på tork. En unken doft av “ute-
dasset” som huserar i den nedre våningen ligger som en dimma i bostaden. 
Huset saknar centralvärme men har rinnande vatten och en enkel diskho i ena 
hörnet. Grytan i vilken tvättvattnet värmts är fortfarande varm. Många av de 
familjer vi besöker har ingen värme, inga tapeter och golven består i bästa fall 
av målad cement. Det är ont om pengar och bra (nyttig!) mat. Många lever i 
total misär och de sanitära förhållandena saknar motstycke. Men trots knap-
pa resurser bjuds vi på godsaker och får vackra handstickade raggsockor till 
skänks. Familjen Prikule har verkligen sett fram emot vårt besök och barnen 
har klätts i sina finaste kläder dagen till ära. 
 
Det är en råkall helg i början av 
maj. Jag har fått förmånen att följa 
med till Lettland inom ramen för 
Stenhammarkyrkans biståndsar-
bete där vi stödjer fattiga och ut-
satta familjer på den Lettländska 
landsbygden. Vi flyger till huvud-
staden Riga och hyr en minibuss 
med utrymme för lådor med skänk-
ta kläder, skor och husgeråd. Vi kör 
västerut mot staden Tukum. Exklu-
siva bilar, bostäder och shopping-
gator har snart ersatts av en landsbygd där gårdarna och husen mest minner 
om svunna tider. Skillnaderna mellan stad och landsbygd är enorm och är ett 
exempel på de stora klyftor som finns i landet. Lettland har visserligen gjort 
stora framsteg under de senaste åren men är fortfarande ett av EU:s fattigaste 
och mest ojämlika länder där inkomstskillnaderna är högst i EU.   

Babyhemmet i Tukums där ensamstående unga mammor har möjlighet att få 
gemenskap och ett tak över huvudet en tid i samband med sitt barns födelse 
blir vårt första stopp. Hemmet har sex platser och tar emot unga gravida som 
av olika anledningar hamnat utanför en ordnad tillvaro. I bakgrunden finns ofta 
missbruk, fattigdom och en delvis brutal kvinnosyn där en graviditet kan bli 
en anledning till att man sparkas ut på gatan. Det sociala skyddsnätet är tunt. 
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Hos familjen Monta, välkomnas vi av två fina glada barn i skolåldern och en 
leendes mamma med en liten flicka på armen. De bor i ett, enligt svenska 
mått mätt, fallfärdigt ruckel som delvis renoverats men som saknar elementär 
standard så som ett ordentligt kök. Det utgörs av ett litet skyffe med vedeldad 
spis angränsade en enkel toalett med ruttnade golvplankor. 

För henne har stödet och hjälpen från Sten-
hammarkyrkan och den lokala hjälporganisa-
tionen Pakapieni varit ovärderligt. 
  
Färden går vidare till Jekabpils, en stad ett par 
timmars bilresa sydost om Riga. Områden med 
övergivna halvfärdiga betongkomplex står ga-
pande tomma och övrig bebyggelse har prägel 
av åren från sovjetiskt styre. Kriminaliteten är 
hög. Efter frigörelsen upplevde Lettland en stark 
ekonomisk tillväxt, men för de fattiga familjerna 
är situationen oförändrad. Sysselsättningen är 
låg. Mer än 35% av befolkningen riskerar att 
leva i socialt utanförskap och fattigdom. 

Vänd >>
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Trots ökat finansiellt tillskott 
kvarstår att statens utgifter 
för bl.a. sjukvård är bland de 
lägsta i EU. Brister i form av 
långa väntetider, otillräcklig 
finansiering, brist på personal 
och tillgången till sjukvård vid 
mer allvarliga sjukdomar är 
kraftigt underdimensionerad. 
Hos en familj har vi glädjen att 
med egna ögon få se hur en 
sjukhussäng skänkt av Tolsjö-
hemmet i Lidköping möjliggör 
vården av en älskad farmor 
som drabbats av slaganfall. 

Flera generationer lever i små enkla lägenheter eller hus. Barnen är välnärda 
och glada men saknar ofta flera tänder och resterande är påtagligt kariesan-
gripna. Den offentliga sektorn i Lettland är en av de minst omfördelande av 
alla EU-länder. Systemet för socialbidrag är inte tillräckligt och det erhållna 
ekonomiska stödet möjliggör inte en dräglig levnadsnivå. Det enorma spannet 
mellan de fattigaste och de rikaste är nästan ofattbart. Mina medresenärer är 
inga blåbär. De har varit här ett antal gånger och visste vad vi hade att vänta. 
Jag har sett bilder och tagit del av berättelser från tidigare besök men hade 
inte kunnat föreställa mig under vilka miserabla förhållanden man tvingas leva 
bara en dryg timmes flygresa från våra trakter. Försöker smälta alla intryck och 
tankar som snurrar runt i huvudet när vi sätter oss på flyget och återvänder till 
tryggheten och välfärdsstaten. Behoven i Lettland är stora och tacksamheten 
för de hjälpsändningar som vi skickar är mycket stor.

 //Annika Landström
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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 

 



18

Avskedsfesten i Stenhammarkyrkan för 
Annette Cederqvist & Anders Blomberg
Foto: Annika Landström & Thorvald Berglund
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Läget, framtiden!
I sommarnumret skrev jag ju om förändringens vind och nu när vi går in i hös-
ten blir vi påminda om vår nya verklighet. Samkvämet i juni där vi avtackade 
Annette och Anders blev ju en riktig fullträff med mycket folk och en härlig ge-
menskap. Tack alla ni som var med och gjorde festen, allt detta får vi ha kvar 
som ett trevligt minne när vi nu går vidare och planerar inför höstens arbete och 
utmaningar.

Visst känns det ändå skönt att vi har kunnat lösa den närmaste framtiden och
att just Linnéa Smedman blir en del av den när hon från och med den 1 septem-
ber börjar som församlingspedagog. Linnéa som är uppvuxen i vår församling 
känner ju i stort sett alla och vi känner henne. Att hon nu tar sig ann uppgiften 
ska vi vara väldigt tacksamma för och i allt försöka ge henne vårt stöd. Linnéa 
blir ju också nu vår församlingens första kontakt när man har frågor eller undrar 
över något. Det går också bra att kontakta vår vice församlingsföreståndare 
Doris Andersson, ordföranden eller övriga styrelseledamöter.

Att Anders fortsätter på en tjugofemprocentig tjänst tills dess att vi löst pastors-
frågan gör ju att det ändå känns som vi får en bra kontinuitet i verksamheten. 
Anders kommer att predika ca: 2 gånger i månaden och därutöver fungera som 
handledare till Linnéa. Han kommer också gå in där det krävs insatser av mer 
"pastoral" karaktär. 

I övrigt fortsätter rekryteringsgruppen och styrelsen sökandet av en ny pastor/
församlingsföreståndare med hopp om att finna en lösning på detta till i början 
av nästa år.

//Thorvald Berglund
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”På strövtåg i hembygden”

Läckö visfestival, en välkommen tradition.

Visfestivalen på Läckö slotts borggård hölls i augusti i år för femte gången. I år 
med artister som t.ex. Tomas Andersson-Wik, pianisten Martin Widmark med 
band  och Titiyo m.fl.

Vädret var precis som musiken skiftande. Solsken på fredagskvällen men 
moln och regn på lördagen. Tur att borggården förärats med tak så att all pu-
blik kunde sitta torrt och njuta av musiken. 

Det var näst intill fullsatt och publiken trivdes med arrangemanget. I pauserna 
mellan framträdandena hade man möjlighet att köpa lite ätbart som ombesörj-
des av Victoriahuset och Stallets cafe.

Arrangörerna har en ambition att tänja på visbegreppet, så man skulle nog 
med rätta kunna benämna arrangemanget som Vis- och Musikfestival. För-
utom den rent akustiska musiken förekom också en del förinspelad komp. 

Planer för att återkomma med en sjätte vis- och musikfestival finns redan, och 
man har en önskelista på artister som skulle kunna vara aktuella. Vi hoppas 
det går i lås för det är ett efterlängtat evenemang för hela bygden.

Lena Willemark och Martin Hederos uppträdde under fredagkvällen.
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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! 
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Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling
Församlingspedagog  Linnéa Smedman
linnea@stenhammarkyrkan.se   070-177 31 77
Vice Församlingsföreståndare Doris Andersson
doris.andersson@lackotorpa.se   070-495 61 45

Ordf. Thorvald Berglund 070-591 36 65 thorvald@stenhammarkyrkan.se 
Kassör Johny Paulsson 072-210 68 06  johny@stenhammarkyrkan.se
Bankgiro: 226-6625
Swish: 1234578548
Swish för fika och kollekter: 1231085091

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  Linnéa Smedman 070-177 31 77
linnea@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson 072-210 68 06 
Bankgiro equmenia: 892-16 29 
Swish: 1231143601
Kontaktpersoner equmenia på Kållandsö
Ordf. Birgitta Berglund 070-259 59 15 birgitta.kurtberglund@gmail.com 
Scout Gunilla Ivarsson 070-847 45 72  g.i.ivarsson@gmail.com
Kassör Kurt Berglund 070-359 10 27 birgitta.kurtberglund@gmail.com
Bankgiro: 322-0571
Swish: 1230671917    



Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping


