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Ledare

Där vägarna möts.
Jag ska gå rakt på sak! Personligen tror jag att det som Jesus påstår om 

Gud, om nåd och försoning, avser alla människor oavsett vilken väg man 
kommer ifrån när man väl står inför evangeliet. Jag tror mig också ha på 
fötterna, eftersom Jesus säger det själv. 

Vi kommer alla någonstans ifrån när vi någon gång i livet konfronteras 
med frågan om tro. I det mångkulturella samhälle vi nu lever i är dessa 
vägar rätt många. Vår tid är en mosaik av olika livsstilar, politiska och 
andliga åsikter, etiska och moraliska ställningstaganden, liksom åsikterna 
om vad som är god livskvalitet. Inte så sällan står mycket av detta också  
i konflikt med vartannat.

Jag påstår också att den frikyrkliga kulturen, som formats och omformats 
under generationer, inte är målet dit dessa vägar leder, utan en av alla 
dessa vägar. Och som sådan bör den både respekteras och aktas. Så 
långt är väl allt gott och väl.

Problemet är möjligen följande: När vi kommer alla dessa vägar ifrån, 
och eventuellt också vill närma oss den kristna trons kärnpunkt, d v s Gud 
så som han framställs av Jesus, då möter vi också varandra i korsningen. 
En ganska utmanande situation, som vi förstår.

I denna korsning lär jag möta människor som gått en livsväg som jag 
själv kanske undvikit eller rent av medvetet valt bort
Mitt eget behov av nåd, frälsning och förbarmande har jag förstått 

och kanske även formulerat under den livsväg jag själv gått, och ingen 
annanstans. Det samma gäller också min medmänniska. Oavsett vilken 
väg vi kommer ifrån, oavsett vilken historia som format våra liv och våra 
värderingar, så är det just dessa vägar och absolut ingenting annat som 
fört oss fram till en punkt där vi överväger att pröva eller ompröva det Jesus 
säger om Gud och sig själv. Och sedan eventuellt också tro honom.

Om vi vid detta vägskäl hindrar varandra, och menar att den andres väg 
inte är en fullgod väg för att närma sig evangelium, då begår vi ett misstag. 
Då kommer vi att förlora oss i ändlösa diskussioner och strider om just det. 
Och vid sådana vägskäl stannar ingen längre än man behöver. Tro mig.

När vi däremot erkänner varandras vägar för vad de är, d v s en väg av 
många som man kan komma i från, eller rent av måste komma ifrån, då 
tror jag också att det vi sökte blir synligt för alla som är där.  Och när det blir 
synligt, d v s kärleken och nåden från Gud, då kan vi också godta varandra 
utan minsta problem.

Inför Gud behöver ingen vare sig skämmas eller berömma sig över den 
väg han eller hon kom ifrån. Detta vittnar evangelieberättelserna tydligt om.
Till dig som upplever att du i någon mening befinner dig på väg mot 

Gud, vare sig du är en trevande sökare, eller går med taktfasta steg, så 
vill jag ge dig ett råd. Håll fokus! Den som söker ska finna, säger Jesus. 
Den som går kommer fram. Du stöter säkert på hinder. Och du får säkert 
omorientera dig emellanåt. Men förneka aldrig den väg du gått, för någon 
annan har du inte.

Vi lär mötas.
Anders Blomberg
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________________________________________________________

Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping och Kållandsö 
Missionsförsamling som är församlingar inom Svenska Missionskyrkan.
Ansvarig utgivare: Janeric Jahnstedt
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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.

V ä l k o m m e n  t i l l 

c a f é  v i d  V ä n e r n s  s t r a n d

Alla dagar maj – september
Spiken, Kållandsö, Lidköping

0510 -  107 70

”LET GO”  
Den 4/4 var det en ungdomssamling i Stenhammarkyrkan med caféer och 
möten. Den ekumeniska ungdomskören ”Ray of light” ifrån Mariestad var 
inbjudna. ”Ray of light” som betyder ”strålar av ljus” sjöng härlig gospel så 
det gungade i kyrkan, och de spred verkligen strålar av Guds ljus och glädje 
till oss andra. 
Frida, Amelie, Johanna och Elin ledde lovsången och Anders Blomberg 
predikade om att det är viktigt att vara äkta och att vi är älskade som vi är 
av Gud.
Kvällen bestod av två möten där det första innehöll mycket sång och glädje 
och i det senare mötet gavs tid för nattvard, förbön och bön. 
En härlig kväll där glädje och sång blandades med allvar och stillhet, och i 
allt fanns Guds närvaro.
Kören som sov över i kyrkan sjöng även på söndagens Gudstjänst och var 
lika glada då när de sjöng trots få timmars sömn.

 
Stort T A C K till alla som hjälpte till under kvällen!!

Annette
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En pigg 125-åring som tror på framtiden- Kållandsö 
Missionsförsamling – en kort presentation

1879 byggdes det första missionshuset på Kållandsö och allt sedan dess 
har det firats gudstjänst på ’Berg’. De som byggde hade ännu inte bildat 
någon församling utan träffades i väckelseandan till bibelstudium och bön 
i något man kallade missionsförening.  Man startade också den första 
söndagsskolan redan 1877. Så i oktober 1883 så bildades så Guds församling 
på Kållandsö, senare Kållandsö Missionsförsamling, med 82 medlemmar. 
Missionshuset brann ner till grunden på Trettondagsafton 1900, men på 
trettondagen 1901 så invigdes det nya missionshuset, det som är kärnan till 
dagens Missionskyrka. Med anledning av detta så anordnas det varje år en 
trettondedagsfest. Den är kanske lite symbolisk för andan i gemenskapen, 
mycket kan hända men vi vill stå fast som församling och gemenskap.

Genom alla år så är det gudstjänstgemenskapen som utgör centrum för 
församlingens liv och verksamhet, vissa år ända upp till c:a 150 möten 
och gudstjänster. Här har funnits ett rikt musikliv och ett stort barn- och 
ungdomsarbete. 1903 bildades den första ungdomsföreningen, som idag är 
SMU: Kållandsö kristliga ungdomsförening. Det var en driftig förening som 
anordnade egna möten och mycket annat. Föreningen tog också ett socialt 
initiativ genom att göra hembesök, inför julen inte minst, så hälsade man på 

Reportaget Personligt
Varför jag är kristen?

Jag jobbade vid bandet på Volvo och monterade bilar när jag var ung. Vid 
ett tillfälle när vi satte in baksäten, frågade killen jag jobbade med: ”Varför 
är du religiös”? Han visste att jag var kristen och ville veta varför. Jag minns 
inte vad jag svarade men det fick mig att tänka till.

Varför är jag kristen?

Jag är inte kristen för att jag har vuxit upp i ett kristet hem. Det svarar 
nämligen inte på frågan varför, möjligen hur. Mina föräldrar har naturligtvis 
berättat för mig de kristna berättelserna. Men det gör mig inte till kristen.
Jag är inte kristen för att jag gjort en andlig upplevelse. Det är det många 

som har i dessa dagar.
Jag är inte kristen för att det ger mig frid ro och trygghet. Vad skulle då 

hända den dag då jag drabbas av något som får mig att känna ångest oro 
och otrygghet?

Nej, jag är kristen för att:

Jesus Kristus har väckt min längtan och nyfikenhet Jag anade och anar 
fortfarande att hos honom finns koden, nyckeln, hemligheten till livet. Detta 
upptäckte jag att jag delar med många andra. Både i Nya Testamentet och 
människor idag. Det finns och fanns ett sug runt Jesus. Människor drogs och 
dras till Honom. I gemenskapen med Honom går det att andas.
Jesus Kristus har väckt mitt förtroende Det finns något stabilt över honom. 

Någon att luta sig mot. Han är Guds JA till livet.
Detta fick mig att knäppa mina händer och bokstavligen talat bjuda in 

Honom in i mitt liv.
För mig så handlar det ytterst sett om sanningen. Om 

det inte är sant att Jesus har gett sitt liv för människan. 
(att försona oss med Gud) och att han har uppstått ifrån 
döden (att ge oss evigt liv) då kan jag lika gärna syssla 
med något annat. Jag tillhör inte dem som menar att det 
är väl OK att tro på något även om det inte är sant bara 
det känns bra. Men detta kan man ju diskutera.
 
           Bengt Wennman

Efter mordförsöket på Hitler gavs ingen nåd för någon som kunde haft 
med detta att skaffa. Bonhoeffer sattes under mycket sträng bevakning 
och förflyttades till Buchenwald och så småningom till Flossenburg där han 
avrättades den 8 april 1945. Det sista han gjorde var att hålla en gudstjänst 
med deltagare av många nationaliteter. Ur Dagens Lösen läste han ”Genom 
hans sår bliva vi helade” (Jes. 53:5) och ”Lovad vare vår Herres ,Jesu Kristi 
Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi 
uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp”
                                   (1 Petr. 1:3).

Hans sista ord var: ”Detta är slutet, för mig början till livet”.

Lästips:
Motstånd och underkastelse: Här finns Bonhoeffers 

brev och anteckningar under fängelsetiden från 1943 
till avrättningen.
Efterföljelse: Den boken skrev han utifrån 

erfarenheterna från prästseminariet i Finkelwalde 
1935-1937.
Liv i gemenskap:  
Psalmen 544 i ”Psalmer och Sånger”.
Nutida andliga klassiker.
Dietrich Bonhoeffer, texter i urval.
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gamla och sjuka som inte hade det så lätt med försörjningen och önskade 
god jul med kaffekorg och en stunds gemenskap.  ”Julegången ” upphörde 
först i slutet av 1990-talet. Idag så är inte ungdomsarbetet så stort, men 
scouterna lever och genom det ekumeniska Café Fyren så vill vi erbjuda 
barn och ungdomar något att göra varannan fredagskväll. 

Som mest har församlingen bestått av 178 medlemmar ( 1954), idag är vi ett 
60-tal medlemmar. Församlingen anordnar dagledigträffar och musikcaféer, 
vi möts till församlingskvällar och bibelkvällar och varannan måndag träffas 
Missionsprojektet som gör i ordning babylådor till Öst-europa genom 
Slättmissionens arbete.

Samarbetet med Stenhammarskyrkan är något som vi tror ska ge oss goda 
förutsättningar att möta framtiden och den gemenskap som alltid funnits 
mellan Kållands och Kållandsös missionsförsamlingar består. 
Sammantaget så lyser det i Guds hus på Kållandsö, och så vill vi att det 

ska förbli!

Leif Jöngren
Pastor, Kållandsö Missionsförsamling

Bertil Evertsson

www.lackostrandgard.se

Läckö St randgård
Pensionat-Vandrarhem-Restaurang-Konferens

Tel 0510-100 47
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 Lidköping Öppet till 23.00
 Servicestation Alltid 1/2 priset på
 Kållandsgatan tvätt efter 20.00
 Tel: 0510-686 71 alla dagar
 Smörgåsar - Fast Food

Cecilia Márton,
Alla möten har varit 
viktiga och betytt 
mycket för mig...
förutsatt att det 
verkligen varit ett 
möte förståss.

”Hela min dag är fylld av viktiga möten

 med små människor.

Guldkorn hela tiden!”

”Bitte”

Karin Enestig,
Några för mig livsavgörande möten var de första 
gångerna jag träffade Anders. Mina första tankar 
var att ”detta är en kille som jag nog aldrig kom-
mer att lära känna ordentligt, han kommer nog 
umgås i en annan del av kompisgänget.” Inte 
anade jag då att dessa möten var några av 
de viktigaste i mitt liv och att Anders några år 
senare skulle bli min man.

Katrin Ekbladh,
Möten är inte alltid lätta, men det är möten
som formar, visar och fascinerar mig till att
aldrig sluta möta eller mötas...

ett illegalt prästseminarium i Finkelwalde vid Östersjön. I två år lyckades 
man här bedriva ett aktivt motstånd mot nazismen. 1937 kom Gestapo och 
stängde seminariet och lät fängsla tjugosju av studenterna!
Bonhoeffer engagerade sig helhjärtat i den politiska oppositionen mot Hitler. 
Han kom med i motståndsrörelsen på högsta nivå och skaffade sig t.o.m. 
ett pass från arméns underrättelsetjänst. Det var nu man började skissa på 
planerna att undanröja Hitler. Bonhoeffer blev själv övertygad om att ett mord 
på Hitler var den enda utvägen. Han kände till planerna på att mörda Hitler 
och hur de misslyckades i juli 1944.
I april 1943 arresterades Bonhoeffer. De första 18 månaderna tillbringade 
han i ett fängelse i Berlin. Under den här tiden tillkom boken ”Motstånd och 
underkastelse”, brev och anteckningar från fängelsetiden. Låt mig citera ur 
hans första brev från april 1943: ”Kära föräldrar. Vad man brukar föreställa 
sig som särskilt obehagligt i ett fängelse, alltså yttre försakelser, spelar 
märkvärdigt nog ingen roll! Man kan äta sig mått även på torrt bröd! Plågsam 
är blott tanken på att ni kanske är oroliga bekymrade för mig. Förlåt att jag gör 
er bekymmer, men jag tror att ett oblitt öde denna gång har större skuld än 
jag. Som motvikt är det gott att läsa Gerhardts psalmer och lära dem utantill. 
Vidare har jag min Bibel och skrivpapper”.   forts nästa sida

En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se

Sagt & tänkt

Karin Enestig

Cecilia Márton

Katrin Ekbladh

EN FARLIG TEOLOG!

En liten historisk essä om 
Dietrich Bonhoeffer 1906-1945.
Av Bertil Evertsson

Han var åtta år när första världskriget bröt ut. 
Då bodde han med sina föräldrar och syskon i 
Berlin och han minns Tyskland som ett jättelikt 
sorgehus där man skräckslagen väntade på 
nyheter från fronten. Två av hans bröder hade 
farit till fronten – en dog – en blev mycket svårt 
sårad.

Bonhoeffer bestämde sig tidigt för teologin och vid sjutton års ålder skrevs 
han i vid universitetet i Thubingen och redan efter fyra år tog han sin 
doktorsgrad! Han reste sedan till Barcelona och arbetade där som präst i 
den tyska församlingen. Hans stora intresse rörde kyrkans roll i samhället 
och kristen etik.
Under en vistelse i New York deltog han flitigt i den Abbyssinska baptistkyrkans 
gudstjänster i Harlem, där man tidigt förstod vikten av att vara en kyrka med 
socialt ansvar.
När han reste till USA 1930 var nazistpartiet ett obetydligt extremistparti 
– när han återvände ett år senare var det redan det största partiet i den 
tyska riksdagen. 1933 blev Hitler tysk rikskansler. Han försökte på flera 
olika sätt få med kyrkan på sitt program, men det visade sig snart att hans 
intresse för kyrkan var ett sätt att försöka påverka dess teologi. Det uppstod 
en klyfta mellan dem i kyrkan som ville stödja nazismen och dem som 
ville hävda kyrkans oberoende. De förra kallade sig Tyska kristna och de 
senare fick namnet Bekännelsekyrkan. Bonhoeffer stod från första början 
på Bekännelsekyrkans sida. Redan innan Hitler blev rikskansler angrep 
Bonhoeffer i radio den ledarprincip som var nyckeln till Hitlers framgång. 
Något senare talade Bonhoeffer mot arierparagrafen! Bonhoeffer framhöll 
envist att en kyrka som diskriminerade sina medlemmar med hänsyn till ras 
inte längre var Jesu Kristi kyrka. Denna inställning fick naturligtvis politiska 
följder. Från nu och framåt blev Bonhoeffer en besvärlig motståndare till 
nazismen.
1934 konstituerade sig Bekännelsekyrkan och den deklaration som antogs 
blev motståndsrörelsens teologiska grundpelare. Bonhoeffer startade upp 
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Gunnar Erstorp
Ett möte som är levande för mig, är från en 
tågresa mellan Wien och Budapest 2000. Vi 
får sällskap av två kvinnor som var på väg från 
staden Györ till Budapest för ett sjukbesök. 
Mitt ute på den ungerska stäppen tar den 
äldre kvinnan fram ett stycke hembakat 
bröd, ämnat för sjukbesöket, och delar det 
med oss. I det ögonblicket var det som att 
fira nattvard. Tilläggas kan att vi fortfarande 
skickar julkort till varandra.

Ylva Kongbäck
Oj, det var svårt!
Hela livet är fullt av viktiga möten...
Det är viktigt att man inte slarvar med dem!

Stig-Åke Andersson
Möte för mig är med en eller flera 
människor. Då kan jag, i de flesta 
fall, få eller ge något av betydelse. 
Möte med Gud är något större och 
påverkar mig mer.

Gunnar Erstorp

Ylva Kongbäck

Stig-Åke Andersson
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Temat
Mötet – en port mot en större verklighet

Posten myntade en gång en slogan som sa:” Ett brev betyder så mycket” I 
den andan skulle jag vilja säga: ett möte betyder så mycket!
  En dag så hörde jag på radion ord som fångade innebörden av ett möte!
-”Plötsligt så öppnades det en port till en större verklighet”
 I livsförändrande möten eller stora ögonblick är det precis det som 

händer! 
Annars är det svårt att fånga vad ett möte egentligen är eller vad det innebär. 

För det som händer inom oss går inte att påvisa eller bevisa i egentlig mening. 
Men likafullt händer det, likafullt kan vi erfara att det sker något med oss: vi är 
inte riktigt desamma efter sådana här händelser eller möten. Tänk på när du 
mötte din första kärlek, vad det påverkade ditt sätt att vara och tänka. Eller 
det där mötet med en okänd person i skolan eller affären eller i något annat 
sammanhang som ledde till en livslång och givande vänskap. Likadant med 
det första barnet – hur förändrades inte livet i den stunden?  Ibland handlar 
det om en bok, film eller någon som talar eller föreläser och formulerar det 
där som man själv anat men inte kunnat sätta ord på. Och ändå så förklarar 
det så mycket av ens liv och synsätt. Livet är fullt av sådana möten – möten 
i olika form som får oss att se livet på ett nytt sätt och därmed påverkar det 
oss som person, det formar våra liv. Livet upplevs på ett nytt sätt och vi 
upptäcker vad stort som kan ske i det lilla.  

   Sådana här möten ligger förborgade lite varstans i vår vardag. I 
naturupplevelser och vårens fågelsång, i litteraturen eller filmen, i konst och 
musik osv. Men de finaste och viktigaste ögonblicken har vi tillsammans med 
andra människor! I en av Bibelns böcker står det: Varma blickar gör hjärtat 
glatt, god nyhet ger kraft i benen. Visst är det sant? 
   I samtalet med varandra så öppnar sig livet liksom i ”valv på valv på valv…”, 

för att använda en bild av Tomas Tranströmer. Det är när vi tillsammans – ett 
ögonblick, utforskar dessa nya valv och rum som stunden öppnar porten till 
en större verklighet! Möten av det här slaget får oss att mogna, fördjupas och 
t o m förädlas som människor genom nya insikter och erfarenheter.  
Å andra sidan kan vi också inse hur väsentligt det är att inte låta förutfattade 

åsikter eller rädsla för det okända hindra oss att vara med om allt detta! 
Ett samhällsklimat där man undviker att ha kontakt med främlingar och 
oliktänkande leder oss inte till förnyelse eller positiv förändring. Tvärtom det 
– det hindrar min egen insikt och förståelse av livets storhet och ger ett 
hårdare samhälle att leva i!

som jag är djupt tacksam för. Det är ett möte som är i ständig rörelse, med 
många bottnar och djup. Jag kan vila i detta möte av nåd.
 
”Rum för tro”, den samtals- och meditationsgrupp som jag och flera varit 

delaktiga i under året har haft underbara stunder av djup, där mötet i våra 
hjärtan burits i gemenskap av Guds läkande och helande kraft. Att låta 
hjärtats ljus och kärlek leda våra steg på vägen genom livet är min innerligaste 
önskan.

Faktaruta:
Namn: Miriam Hellström 
Född: Stockholm 
Ålder: 58   (49 vore kul!!) 
Familj: 2 döttrar, ett barnbarn och en käresta 
Yrke: Samtalsterapeut och yogalärare 
Motto: ”Världen kan bara helas när var och en 
börjar helandet i sig själv”

916

     En man som hette Filippos mötte en man som sa: Följ mig! Det mötet 
förändrade hela hans tillvaro. Han kunde inte låta bli! På något sätt känner 
Filippos att efter det mötet kan han inte gå åt andra hållet, bort från Jesus. 
Jesu person påverkar honom så starkt att han, liksom de andra lärjun-garna, 
inte kan annat än att följa honom. Det är så starkt för  Filippos att han med 
en gång sök er upp sin vän Natanael och säger: 
–  Jag kan ha mött Messias – vårt hopp! 
–  Är det möjligt?, svarar Natanael.
–  Följ med och se själv! säger Filippos. Och bägge följer Jesus.
  Finns Gud – kan det inte finnas något viktigare, eller intressantare, än 

att möta Honom. För den verklighet som öppnar sig i det mötet är livets 
innersta mening i så fall. Det där vi alla, till och från, frågar efter.
    Så kanske det kan vara? Vi människor kan i mötet med varandra ana 

livets storhet och ge varandra nya insikter och intryck, 
och livet blir  vackrare.
    Mötet med Gud innebär att porten öppnas till 

Hans verklighet – och evighet. Hans röst viskar från 
bibelbladen: Jag är den som älskar dig, tillsammans 
med mig blommar livet ut tillfullo! 
Och se´n börjar äventyret när jag som människa får 

börja upptäcka Guds rike, kärlek och storhet!   

Leif Jöngren
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Båtturer i vänerskärgårdarna Eken, 
Lurö och Djurö

Ring för information och bokning
Anders Ydergren Mobil:0708-256482

Rune Ydergren tel: 0510-10150 Mobil: 0708-256483

M/F Ekefjord

Sockerbruket vån 4 samt 
Kållandsö Bergås i Hälsoboden

www.halsaoform.se                Mobil 0733-166 799
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EXEMPEL: PLASTMATTA ROS 200 X 70
SVENSK TILLVERKNING

     Möten

Jag blev ombedd att skriva några rader om möten. Min första reaktion var, 
oj vad stort. Mötet kan tolkas på så många sätt och är ständigt närvarande 
i relation till någon eller något. Med mig själv eller omvärlden, i ett ständigt 
in- och utflöde. Att välja ett eller flera möten med människor är inte lätt för 
om jag ser tillbaka på mitt liv så är det ett pärlband av möten som alla i 
någon mening betytt något. Möten som varit speglar för mig att lära, växa 
och utvecklas ifrån. 

Att värdesätta de svåra och prövande mötena är lättare retrospektivt. De 
ljusa, lätta och inspirerande mötena är underbara men får också sin tyngd 
och kraft genom att möta de svåra, ickemötena. Med det menar jag möten 
som lämnar mig med en ton av svärta, ensamhet och tomhet. Att stanna i ett 
möte, att inte vika undan för det svåra eller sårbara och ibland obehagliga 
ger tyngd och själ till mötet. 
Så mycket i vår snabba, flyktiga tid gör att vi undviker de verkliga, äkta 

mötena och lämnar därmed ett tomrum och en längtan som kan bli stum och 
plågsam. Att öppna mig inför mötet med mig själv eller en annan människa 
och lyssna utan dömande eller färdiga föreställningar är som jag ser det den 
största gåvan jag kan ge en annan människa och mig själv. 

För mig har mycket av mitt liv handlat om en längtan efter de verkliga, 
sanna mötena. Möten där själen finns med och där seendet äger rum. Att se 
och bli sedd, att våga öppna upp är ett så grundläggande och fundamentalt 
behov men ändå så svårt att finna och våga ta emot. De möten där jag 
känt mig sedd och accepterad har format mitt liv och fyllt mig med kraft och 
innehåll och fört mitt liv framåt.

När kärleksbristen och tomheten brett ut sig har längtan efter Gud varit 
påtagligt stark. Gud har visat sig i många skepnader och lämnat sina 
outplånliga spår i min själ. På min resa genom livet har jag sökt Gud och 
Gud har sökt mig. Ibland har jag ropat utan svar men oftast har han/hon visat 
sig på ett eller annat vis. Jag har mött Gud i människor, i stillheten, i naturen, 
i musiken och slutligen också i kyrkans gemenskap. Att öppna mig och ta 
emot  Guds ovillkorliga kärlek, att lyssna, att överlämna mig och att släppa 
föreställningar om vad och hur Gud är och verkar är den väg jag vandrar och 

Ordet är Ditt



10 15

September

 6 Söndag 11.00  Upptaktsgudstjänst
   Anders Blomberg, Anette Cederqvist,
   Andante. Kyrkkaffe

 6 Söndag 10.00  Samlingsgudstjänst
   Leif Jöngren m fl, Servering

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

Maj

 3 Söndag 10.00  Gudstjänst  ”Vägen till livet”
   Leif Jöngren

 3 Söndag 18.00  Musikgudstjänst
   Anders Blomberg, Andante

 9 Lördag 15.00  Andakt på Tolsjöhemmet
   Anders Blomberg, Ackord  

10 Söndag 10.00  Gudstjänst 
   ”Kallad talare” se annons i NLT

10 Söndag 11.00  Gudstjänst i visform
   Anders Blomberg, Marianne Rask
   Jan-Erik B Andersson. Kyrkkaffe

17 Söndag 10.00  Gudstjänst ”Bönsöndagen”
   Leif Jöngren

17 Söndag 11.00  Nattvardsgudstjänst 
   Anders Blomberg, Linnea Smedman, Anders Götvall,
   Maja Rask och Axel Granbom.

21 Torsdag 08.00  Gemensam Gökotta vid Nysäter på Kållandsö
       Mettag stol och kaffekorg.
   Leif Jöngren
   Vid otjänlig väderlek; inställt
   Vägbeskrivning vid Missionskyrkan, Kållandsö

= Stenhammarkyrkan

= Kållandsö Missionskyrka

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

K Ö

14 11

Augusti

 2 Söndag 10.00  Gudstjänst
   Anders Marklund
   Sång av Arne Andersson och Rolf Lindstedt

 2 Söndag 10.00  Gudstjänst 
   Emanuel Bratt m fl. Café Skorpan

 9 Söndag 10.00  Gudstjänst
   Anna-Karin Jonsson, Kållandsö

 9 Söndag 10.00  Friluftsgudstjänst i Bösshamn
   Anders Blomberg, Per-Olof Bergman, Ackord
   Medtag Kaffekorg

   
16 Söndag 10.00  Gudstjänst
   Anders Blomberg, Kompgrupp. Café Skorpan

23 Söndag 10.00  Gudstjänst med nattvard ”Tro och liv”
   Leif Jöngren

23 Söndag 19.00  Gudstjänst ”Musik i sommarkväll”
   Anna-Karin Jonsson, Anette Cederqvist
   Sång av Linda Meurlinge

29 Lördag 15.00  Andakt på Tolsjöhemmet
   Kållandsö ansvarar

30 Söndag 10.00  Gudstjänst ”Friheten i Kristus”
   Leif Jöngren m fl

29 lörd – 30 sönd  Församlingshelg på Nimbus, Öckerö
   Se separat info

K Ö

K Ö

K Ö

Maj

 24 Söndag 11.00  Gudstjänst 
   Bosse Lindberg, Lina Svensson. Café Skorpan

 24 Söndag 19.00  Söndagsbön – enkel bönestund i Missionskyrkan
   Jörgen Lundell

31 Söndag 10.00  Gudstjänst i Kållandsö Missionskyrka
   Anders Blomberg, Leif Jöngren och Marianne Rask

31 Söndag 18.00 Gudstjänst i Stenhammarkyrkan
   Leif Jöngren, Anders Blomberg, Marianne Rask,
   Anita Klasson och Ingmar & Ingrid Karlsson

K Ö

K Ö

K Ö

Gravvård – ett sätt att stödja vårt arbete.
Stenhammarkyrkan har lyckats få ett avtal med ett lokalt stenhuggeri, som innebär 
att förtjänsten av varje gravvård vi förmedlar går till kyrkans verksamhet. Priset 
som kunden betalar är tillverkarens pris och motsvarar därför ett pris utan mellan-
händer.
Detta gäller såväl nya gravstenar som kompletteringar av befintliga stenar. 
För frågor eller beställning kontakta Anders Blomberg, 0510-174 11, 0739-700 005



12 13

Juli

 4 Lördag 15.00  Andakt på Tolsjöhemmet    
     Stenhammar ansvarar, Ackord

 5 Söndag 10.00  Gemensam gudstjänst 
     med Kållandsö Pingst på Udden
 
19 Söndag 10.00  Gemensam gudstjänst i
     Kållandsö Missionskyrka
     Ulla och Ivar Gustavsson, kyrkkaffe

26 Söndag 10.00  Gemensam gudstjänst i
    Kållandsö Missionskyrka
     Arne Olsson, sång av Bengt Isaksson, Lillkroken

K Ö

Juni

 7 Söndag 10.00  Friluftsgudstjänst vid Missionskyrkan, Kållandsö
   Leif Jöngren, Anders Blomberg m fl.
   Medtag egen stol och kaffekorg

13 Lördag 15.00  Andakt på Tolsjöhemmet
   Kållandsö ansvarar

14 Söndag 10.00  LKS årliga friluftsgudstjänst i Stadsträdgården
   Medtag Kaffekorg

14 Söndag 15.00  Friluftsgudstjänst vid Västra Missionshuset
   Leif Jöngren, Sång – Valter Svensson
   Medtag kaffekorg

21 Söndag 15.00  Ekumenisk friluftsgudstjänst i
   Sunnersbergs hembygdsgård
   Mikael Kjell, Stina Jansson, Linnea Smedman,
   Maja Rask m fl. Tag med kaffekorg.
   Servering

28 Söndag 10.00  Gemensam gudstjänst
   med Kållandsö Pingst på Udden

28 Söndag 19.00  Musikgudstjänst i sommarkväll 
   Lars Widell, Marianne Edvinsson.

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

Under Juli månad inga gudstjänster i Stenhammarkyrkan

19 Söndag 10.00 Gudstjänst på Kållandsö

26 Söndag 10.00 Gudstjänst på Kållandsö

GolfLäckö-RestaurangLäckö Golf-Restaurang
Traneberg

Här njuter du av en härlig söndagsmiddag
varje söndag maj - sept 12.00 – 15.00

Dagens lunch varje vardag
Enklare rätter och fika varje dag

V ä l k o m m e n !
Tel 0510-101 75
0734-23 30 34

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping
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händer.
Detta gäller såväl nya gravstenar som kompletteringar av befintliga stenar. 
För frågor eller beställning kontakta Anders Blomberg, 0510-174 11, 0739-700 005
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     En man som hette Filippos mötte en man som sa: Följ mig! Det mötet 
förändrade hela hans tillvaro. Han kunde inte låta bli! På något sätt känner 
Filippos att efter det mötet kan han inte gå åt andra hållet, bort från Jesus. 
Jesu person påverkar honom så starkt att han, liksom de andra lärjun-garna, 
inte kan annat än att följa honom. Det är så starkt för  Filippos att han med 
en gång sök er upp sin vän Natanael och säger: 
–  Jag kan ha mött Messias – vårt hopp! 
–  Är det möjligt?, svarar Natanael.
–  Följ med och se själv! säger Filippos. Och bägge följer Jesus.
  Finns Gud – kan det inte finnas något viktigare, eller intressantare, än 

att möta Honom. För den verklighet som öppnar sig i det mötet är livets 
innersta mening i så fall. Det där vi alla, till och från, frågar efter.
    Så kanske det kan vara? Vi människor kan i mötet med varandra ana 

livets storhet och ge varandra nya insikter och intryck, 
och livet blir  vackrare.
    Mötet med Gud innebär att porten öppnas till 

Hans verklighet – och evighet. Hans röst viskar från 
bibelbladen: Jag är den som älskar dig, tillsammans 
med mig blommar livet ut tillfullo! 
Och se´n börjar äventyret när jag som människa får 

börja upptäcka Guds rike, kärlek och storhet!   

Leif Jöngren

23

Båtturer i vänerskärgårdarna Eken, 
Lurö och Djurö

Ring för information och bokning
Anders Ydergren Mobil:0708-256482

Rune Ydergren tel: 0510-10150 Mobil: 0708-256483

M/F Ekefjord

Sockerbruket vån 4 samt 
Kållandsö Bergås i Hälsoboden

www.halsaoform.se                Mobil 0733-166 799

Hälsa
& Form

09 inlaga40s.indd   23 09-04-15   15.19.27

EXEMPEL: PLASTMATTA ROS 200 X 70
SVENSK TILLVERKNING

     Möten

Jag blev ombedd att skriva några rader om möten. Min första reaktion var, 
oj vad stort. Mötet kan tolkas på så många sätt och är ständigt närvarande 
i relation till någon eller något. Med mig själv eller omvärlden, i ett ständigt 
in- och utflöde. Att välja ett eller flera möten med människor är inte lätt för 
om jag ser tillbaka på mitt liv så är det ett pärlband av möten som alla i 
någon mening betytt något. Möten som varit speglar för mig att lära, växa 
och utvecklas ifrån. 

Att värdesätta de svåra och prövande mötena är lättare retrospektivt. De 
ljusa, lätta och inspirerande mötena är underbara men får också sin tyngd 
och kraft genom att möta de svåra, ickemötena. Med det menar jag möten 
som lämnar mig med en ton av svärta, ensamhet och tomhet. Att stanna i ett 
möte, att inte vika undan för det svåra eller sårbara och ibland obehagliga 
ger tyngd och själ till mötet. 
Så mycket i vår snabba, flyktiga tid gör att vi undviker de verkliga, äkta 

mötena och lämnar därmed ett tomrum och en längtan som kan bli stum och 
plågsam. Att öppna mig inför mötet med mig själv eller en annan människa 
och lyssna utan dömande eller färdiga föreställningar är som jag ser det den 
största gåvan jag kan ge en annan människa och mig själv. 

För mig har mycket av mitt liv handlat om en längtan efter de verkliga, 
sanna mötena. Möten där själen finns med och där seendet äger rum. Att se 
och bli sedd, att våga öppna upp är ett så grundläggande och fundamentalt 
behov men ändå så svårt att finna och våga ta emot. De möten där jag 
känt mig sedd och accepterad har format mitt liv och fyllt mig med kraft och 
innehåll och fört mitt liv framåt.

När kärleksbristen och tomheten brett ut sig har längtan efter Gud varit 
påtagligt stark. Gud har visat sig i många skepnader och lämnat sina 
outplånliga spår i min själ. På min resa genom livet har jag sökt Gud och 
Gud har sökt mig. Ibland har jag ropat utan svar men oftast har han/hon visat 
sig på ett eller annat vis. Jag har mött Gud i människor, i stillheten, i naturen, 
i musiken och slutligen också i kyrkans gemenskap. Att öppna mig och ta 
emot  Guds ovillkorliga kärlek, att lyssna, att överlämna mig och att släppa 
föreställningar om vad och hur Gud är och verkar är den väg jag vandrar och 

Ordet är Ditt

8 17

Temat
Mötet – en port mot en större verklighet

Posten myntade en gång en slogan som sa:” Ett brev betyder så mycket” I 
den andan skulle jag vilja säga: ett möte betyder så mycket!
  En dag så hörde jag på radion ord som fångade innebörden av ett möte!
-”Plötsligt så öppnades det en port till en större verklighet”
 I livsförändrande möten eller stora ögonblick är det precis det som 

händer! 
Annars är det svårt att fånga vad ett möte egentligen är eller vad det innebär. 

För det som händer inom oss går inte att påvisa eller bevisa i egentlig mening. 
Men likafullt händer det, likafullt kan vi erfara att det sker något med oss: vi är 
inte riktigt desamma efter sådana här händelser eller möten. Tänk på när du 
mötte din första kärlek, vad det påverkade ditt sätt att vara och tänka. Eller 
det där mötet med en okänd person i skolan eller affären eller i något annat 
sammanhang som ledde till en livslång och givande vänskap. Likadant med 
det första barnet – hur förändrades inte livet i den stunden?  Ibland handlar 
det om en bok, film eller någon som talar eller föreläser och formulerar det 
där som man själv anat men inte kunnat sätta ord på. Och ändå så förklarar 
det så mycket av ens liv och synsätt. Livet är fullt av sådana möten – möten 
i olika form som får oss att se livet på ett nytt sätt och därmed påverkar det 
oss som person, det formar våra liv. Livet upplevs på ett nytt sätt och vi 
upptäcker vad stort som kan ske i det lilla.  

   Sådana här möten ligger förborgade lite varstans i vår vardag. I 
naturupplevelser och vårens fågelsång, i litteraturen eller filmen, i konst och 
musik osv. Men de finaste och viktigaste ögonblicken har vi tillsammans med 
andra människor! I en av Bibelns böcker står det: Varma blickar gör hjärtat 
glatt, god nyhet ger kraft i benen. Visst är det sant? 
   I samtalet med varandra så öppnar sig livet liksom i ”valv på valv på valv…”, 

för att använda en bild av Tomas Tranströmer. Det är när vi tillsammans – ett 
ögonblick, utforskar dessa nya valv och rum som stunden öppnar porten till 
en större verklighet! Möten av det här slaget får oss att mogna, fördjupas och 
t o m förädlas som människor genom nya insikter och erfarenheter.  
Å andra sidan kan vi också inse hur väsentligt det är att inte låta förutfattade 

åsikter eller rädsla för det okända hindra oss att vara med om allt detta! 
Ett samhällsklimat där man undviker att ha kontakt med främlingar och 
oliktänkande leder oss inte till förnyelse eller positiv förändring. Tvärtom det 
– det hindrar min egen insikt och förståelse av livets storhet och ger ett 
hårdare samhälle att leva i!

som jag är djupt tacksam för. Det är ett möte som är i ständig rörelse, med 
många bottnar och djup. Jag kan vila i detta möte av nåd.
 
”Rum för tro”, den samtals- och meditationsgrupp som jag och flera varit 

delaktiga i under året har haft underbara stunder av djup, där mötet i våra 
hjärtan burits i gemenskap av Guds läkande och helande kraft. Att låta 
hjärtats ljus och kärlek leda våra steg på vägen genom livet är min innerligaste 
önskan.

Faktaruta:
Namn: Miriam Hellström 
Född: Stockholm 
Ålder: 58   (49 vore kul!!) 
Familj: 2 döttrar, ett barnbarn och en käresta 
Yrke: Samtalsterapeut och yogalärare 
Motto: ”Världen kan bara helas när var och en 
börjar helandet i sig själv”



EN FARLIG TEOLOG!

En liten historisk essä om 
Dietrich Bonhoeffer 1906-1945.
Av Bertil Evertsson

Han var åtta år när första världskriget bröt ut. 
Då bodde han med sina föräldrar och syskon i 
Berlin och han minns Tyskland som ett jättelikt 
sorgehus där man skräckslagen väntade på 
nyheter från fronten. Två av hans bröder hade 
farit till fronten – en dog – en blev mycket svårt 
sårad.

Bonhoeffer bestämde sig tidigt för teologin och vid sjutton års ålder skrevs 
han i vid universitetet i Thubingen och redan efter fyra år tog han sin 
doktorsgrad! Han reste sedan till Barcelona och arbetade där som präst i 
den tyska församlingen. Hans stora intresse rörde kyrkans roll i samhället 
och kristen etik.
Under en vistelse i New York deltog han flitigt i den Abbyssinska baptistkyrkans 
gudstjänster i Harlem, där man tidigt förstod vikten av att vara en kyrka med 
socialt ansvar.
När han reste till USA 1930 var nazistpartiet ett obetydligt extremistparti 
– när han återvände ett år senare var det redan det största partiet i den 
tyska riksdagen. 1933 blev Hitler tysk rikskansler. Han försökte på flera 
olika sätt få med kyrkan på sitt program, men det visade sig snart att hans 
intresse för kyrkan var ett sätt att försöka påverka dess teologi. Det uppstod 
en klyfta mellan dem i kyrkan som ville stödja nazismen och dem som 
ville hävda kyrkans oberoende. De förra kallade sig Tyska kristna och de 
senare fick namnet Bekännelsekyrkan. Bonhoeffer stod från första början 
på Bekännelsekyrkans sida. Redan innan Hitler blev rikskansler angrep 
Bonhoeffer i radio den ledarprincip som var nyckeln till Hitlers framgång. 
Något senare talade Bonhoeffer mot arierparagrafen! Bonhoeffer framhöll 
envist att en kyrka som diskriminerade sina medlemmar med hänsyn till ras 
inte längre var Jesu Kristi kyrka. Denna inställning fick naturligtvis politiska 
följder. Från nu och framåt blev Bonhoeffer en besvärlig motståndare till 
nazismen.
1934 konstituerade sig Bekännelsekyrkan och den deklaration som antogs 
blev motståndsrörelsens teologiska grundpelare. Bonhoeffer startade upp 
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Gunnar Erstorp
Ett möte som är levande för mig, är från en 
tågresa mellan Wien och Budapest 2000. Vi 
får sällskap av två kvinnor som var på väg från 
staden Györ till Budapest för ett sjukbesök. 
Mitt ute på den ungerska stäppen tar den 
äldre kvinnan fram ett stycke hembakat 
bröd, ämnat för sjukbesöket, och delar det 
med oss. I det ögonblicket var det som att 
fira nattvard. Tilläggas kan att vi fortfarande 
skickar julkort till varandra.

Ylva Kongbäck
Oj, det var svårt!
Hela livet är fullt av viktiga möten...
Det är viktigt att man inte slarvar med dem!

Stig-Åke Andersson
Möte för mig är med en eller flera 
människor. Då kan jag, i de flesta 
fall, få eller ge något av betydelse. 
Möte med Gud är något större och 
påverkar mig mer.

Gunnar Erstorp

Ylva Kongbäck

Stig-Åke Andersson
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 Lidköping Öppet till 23.00
 Servicestation Alltid 1/2 priset på
 Kållandsgatan tvätt efter 20.00
 Tel: 0510-686 71 alla dagar
 Smörgåsar - Fast Food

Cecilia Márton,
Alla möten har varit 
viktiga och betytt 
mycket för mig...
förutsatt att det 
verkligen varit ett 
möte förståss.

”Hela min dag är fylld av viktiga möten

 med små människor.

Guldkorn hela tiden!”

”Bitte”

Karin Enestig,
Några för mig livsavgörande möten var de första 
gångerna jag träffade Anders. Mina första tankar 
var att ”detta är en kille som jag nog aldrig kom-
mer att lära känna ordentligt, han kommer nog 
umgås i en annan del av kompisgänget.” Inte 
anade jag då att dessa möten var några av 
de viktigaste i mitt liv och att Anders några år 
senare skulle bli min man.

Katrin Ekbladh,
Möten är inte alltid lätta, men det är möten
som formar, visar och fascinerar mig till att
aldrig sluta möta eller mötas...

ett illegalt prästseminarium i Finkelwalde vid Östersjön. I två år lyckades 
man här bedriva ett aktivt motstånd mot nazismen. 1937 kom Gestapo och 
stängde seminariet och lät fängsla tjugosju av studenterna!
Bonhoeffer engagerade sig helhjärtat i den politiska oppositionen mot Hitler. 
Han kom med i motståndsrörelsen på högsta nivå och skaffade sig t.o.m. 
ett pass från arméns underrättelsetjänst. Det var nu man började skissa på 
planerna att undanröja Hitler. Bonhoeffer blev själv övertygad om att ett mord 
på Hitler var den enda utvägen. Han kände till planerna på att mörda Hitler 
och hur de misslyckades i juli 1944.
I april 1943 arresterades Bonhoeffer. De första 18 månaderna tillbringade 
han i ett fängelse i Berlin. Under den här tiden tillkom boken ”Motstånd och 
underkastelse”, brev och anteckningar från fängelsetiden. Låt mig citera ur 
hans första brev från april 1943: ”Kära föräldrar. Vad man brukar föreställa 
sig som särskilt obehagligt i ett fängelse, alltså yttre försakelser, spelar 
märkvärdigt nog ingen roll! Man kan äta sig mått även på torrt bröd! Plågsam 
är blott tanken på att ni kanske är oroliga bekymrade för mig. Förlåt att jag gör 
er bekymmer, men jag tror att ett oblitt öde denna gång har större skuld än 
jag. Som motvikt är det gott att läsa Gerhardts psalmer och lära dem utantill. 
Vidare har jag min Bibel och skrivpapper”.   forts nästa sida

En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se

Sagt & tänkt

Karin Enestig

Cecilia Márton

Katrin Ekbladh



Efter mordförsöket på Hitler gavs ingen nåd för någon som kunde haft 
med detta att skaffa. Bonhoeffer sattes under mycket sträng bevakning 
och förflyttades till Buchenwald och så småningom till Flossenburg där han 
avrättades den 8 april 1945. Det sista han gjorde var att hålla en gudstjänst 
med deltagare av många nationaliteter. Ur Dagens Lösen läste han ”Genom 
hans sår bliva vi helade” (Jes. 53:5) och ”Lovad vare vår Herres ,Jesu Kristi 
Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi 
uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp”
                                   (1 Petr. 1:3).

Hans sista ord var: ”Detta är slutet, för mig början till livet”.

Lästips:
Motstånd och underkastelse: Här finns Bonhoeffers 

brev och anteckningar under fängelsetiden från 1943 
till avrättningen.
Efterföljelse: Den boken skrev han utifrån 

erfarenheterna från prästseminariet i Finkelwalde 
1935-1937.
Liv i gemenskap:  
Psalmen 544 i ”Psalmer och Sånger”.
Nutida andliga klassiker.
Dietrich Bonhoeffer, texter i urval.
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gamla och sjuka som inte hade det så lätt med försörjningen och önskade 
god jul med kaffekorg och en stunds gemenskap.  ”Julegången ” upphörde 
först i slutet av 1990-talet. Idag så är inte ungdomsarbetet så stort, men 
scouterna lever och genom det ekumeniska Café Fyren så vill vi erbjuda 
barn och ungdomar något att göra varannan fredagskväll. 

Som mest har församlingen bestått av 178 medlemmar ( 1954), idag är vi ett 
60-tal medlemmar. Församlingen anordnar dagledigträffar och musikcaféer, 
vi möts till församlingskvällar och bibelkvällar och varannan måndag träffas 
Missionsprojektet som gör i ordning babylådor till Öst-europa genom 
Slättmissionens arbete.

Samarbetet med Stenhammarskyrkan är något som vi tror ska ge oss goda 
förutsättningar att möta framtiden och den gemenskap som alltid funnits 
mellan Kållands och Kållandsös missionsförsamlingar består. 
Sammantaget så lyser det i Guds hus på Kållandsö, och så vill vi att det 

ska förbli!

Leif Jöngren
Pastor, Kållandsö Missionsförsamling

Bertil Evertsson

www.lackostrandgard.se

Läckö St randgård
Pensionat-Vandrarhem-Restaurang-Konferens

Tel 0510-100 47
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En pigg 125-åring som tror på framtiden- Kållandsö 
Missionsförsamling – en kort presentation

1879 byggdes det första missionshuset på Kållandsö och allt sedan dess 
har det firats gudstjänst på ’Berg’. De som byggde hade ännu inte bildat 
någon församling utan träffades i väckelseandan till bibelstudium och bön 
i något man kallade missionsförening.  Man startade också den första 
söndagsskolan redan 1877. Så i oktober 1883 så bildades så Guds församling 
på Kållandsö, senare Kållandsö Missionsförsamling, med 82 medlemmar. 
Missionshuset brann ner till grunden på Trettondagsafton 1900, men på 
trettondagen 1901 så invigdes det nya missionshuset, det som är kärnan till 
dagens Missionskyrka. Med anledning av detta så anordnas det varje år en 
trettondedagsfest. Den är kanske lite symbolisk för andan i gemenskapen, 
mycket kan hända men vi vill stå fast som församling och gemenskap.

Genom alla år så är det gudstjänstgemenskapen som utgör centrum för 
församlingens liv och verksamhet, vissa år ända upp till c:a 150 möten 
och gudstjänster. Här har funnits ett rikt musikliv och ett stort barn- och 
ungdomsarbete. 1903 bildades den första ungdomsföreningen, som idag är 
SMU: Kållandsö kristliga ungdomsförening. Det var en driftig förening som 
anordnade egna möten och mycket annat. Föreningen tog också ett socialt 
initiativ genom att göra hembesök, inför julen inte minst, så hälsade man på 

Reportaget Personligt
Varför jag är kristen?

Jag jobbade vid bandet på Volvo och monterade bilar när jag var ung. Vid 
ett tillfälle när vi satte in baksäten, frågade killen jag jobbade med: ”Varför 
är du religiös”? Han visste att jag var kristen och ville veta varför. Jag minns 
inte vad jag svarade men det fick mig att tänka till.

Varför är jag kristen?

Jag är inte kristen för att jag har vuxit upp i ett kristet hem. Det svarar 
nämligen inte på frågan varför, möjligen hur. Mina föräldrar har naturligtvis 
berättat för mig de kristna berättelserna. Men det gör mig inte till kristen.
Jag är inte kristen för att jag gjort en andlig upplevelse. Det är det många 

som har i dessa dagar.
Jag är inte kristen för att det ger mig frid ro och trygghet. Vad skulle då 

hända den dag då jag drabbas av något som får mig att känna ångest oro 
och otrygghet?

Nej, jag är kristen för att:

Jesus Kristus har väckt min längtan och nyfikenhet Jag anade och anar 
fortfarande att hos honom finns koden, nyckeln, hemligheten till livet. Detta 
upptäckte jag att jag delar med många andra. Både i Nya Testamentet och 
människor idag. Det finns och fanns ett sug runt Jesus. Människor drogs och 
dras till Honom. I gemenskapen med Honom går det att andas.
Jesus Kristus har väckt mitt förtroende Det finns något stabilt över honom. 

Någon att luta sig mot. Han är Guds JA till livet.
Detta fick mig att knäppa mina händer och bokstavligen talat bjuda in 

Honom in i mitt liv.
För mig så handlar det ytterst sett om sanningen. Om 

det inte är sant att Jesus har gett sitt liv för människan. 
(att försona oss med Gud) och att han har uppstått ifrån 
döden (att ge oss evigt liv) då kan jag lika gärna syssla 
med något annat. Jag tillhör inte dem som menar att det 
är väl OK att tro på något även om det inte är sant bara 
det känns bra. Men detta kan man ju diskutera.
 
           Bengt Wennman



När vi däremot erkänner varandras vägar för vad de är, d v s en väg av 
många som man kan komma i från, eller rent av måste komma ifrån, då 
tror jag också att det vi sökte blir synligt för alla som är där.  Och när det blir 
synligt, d v s kärleken och nåden från Gud, då kan vi också godta varandra 
utan minsta problem.

Inför Gud behöver ingen vare sig skämmas eller berömma sig över den 
väg han eller hon kom ifrån. Detta vittnar evangelieberättelserna tydligt om.
Till dig som upplever att du i någon mening befinner dig på väg mot 

Gud, vare sig du är en trevande sökare, eller går med taktfasta steg, så 
vill jag ge dig ett råd. Håll fokus! Den som söker ska finna, säger Jesus. 
Den som går kommer fram. Du stöter säkert på hinder. Och du får säkert 
omorientera dig emellanåt. Men förneka aldrig den väg du gått, för någon 
annan har du inte.

Vi lär mötas.
Anders Blomberg
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________________________________________________________

Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping och Kållandsö 
Missionsförsamling som är församlingar inom Svenska Missionskyrkan.
Ansvarig utgivare: Janeric Jahnstedt
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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.

V ä l k o m m e n  t i l l 

c a f é  v i d  V ä n e r n s  s t r a n d

Alla dagar maj – september
Spiken, Kållandsö, Lidköping

0510 -  107 70

”LET GO”  
Den 4/4 var det en ungdomssamling i Stenhammarkyrkan med caféer och 
möten. Den ekumeniska ungdomskören ”Ray of light” ifrån Mariestad var 
inbjudna. ”Ray of light” som betyder ”strålar av ljus” sjöng härlig gospel så 
det gungade i kyrkan, och de spred verkligen strålar av Guds ljus och glädje 
till oss andra. 
Frida, Amelie, Johanna och Elin ledde lovsången och Anders Blomberg 
predikade om att det är viktigt att vara äkta och att vi är älskade som vi är 
av Gud.
Kvällen bestod av två möten där det första innehöll mycket sång och glädje 
och i det senare mötet gavs tid för nattvard, förbön och bön. 
En härlig kväll där glädje och sång blandades med allvar och stillhet, och i 
allt fanns Guds närvaro.
Kören som sov över i kyrkan sjöng även på söndagens Gudstjänst och var 
lika glada då när de sjöng trots få timmars sömn.

 
Stort T A C K till alla som hjälpte till under kvällen!!

Annette

Kontaktpersoner 
Stenhammarkyrkan
Pastor Anders Blomberg 106 22 blomberg@stenhammarkyrkan.se
Ordf. Janeric Jahnstedt 152 32 janeric.jahnstedt@telia.com
Kassör Johny Paulsson 191 54 johny@stenhammarkyrkan.se
Postgiro: 91 76 53 - 8 
Bankgiro: 226 - 08 91
Församlingsnummer 4746

Kontaktpersoner SMU
Ungdomsledare Annette Cederqvist  070 - 790 86 77  
   annette@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson  191 54 
Postgiro SMU: 1 22 07 - 7 
Bankgiro SMU: 892 - 16 29 

Adressuppgifter 
Stenhammarkyrkans missionsförsamling
Brynåsavägen 7,  531 56  LIDKÖPING
Expedition 174 11 Fax: 174 12
SMU 174 12 Ungdomsvåning, kök 171 75
info@stenhammarkyrkan.se www.stenhammarkyrkan.se
Kom ihåg att ange församlingsnummer 4746 vid insättning på missions- 
och nybyggarkonton.

Kållandsö Missionskyrka
Pastor Leif Jöngren 100 45 leif.jongren@skutan.eu
Ordf. Thorvald Berglund 103 65 thorvald.berglund@gmail.com
Kassör Jörgen lundell 100 12 olge@spray.se
Bankgiro: 322-0068
Församlingsnummer 4747
Kållandsö SMU
Ordf. Doris Andersson 106 93
Scout Gunilla Ivarsson 107 47
Kassör Jörgen Lundell 100 12
Bankgiro: 322-0571

Adressuppgifter
Kållandsö Missionsförsamling
Missionskyrkan 531 99  Lidköping  
Expedition  103 83
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Ledare

Där vägarna möts.
Jag ska gå rakt på sak! Personligen tror jag att det som Jesus påstår om 

Gud, om nåd och försoning, avser alla människor oavsett vilken väg man 
kommer ifrån när man väl står inför evangeliet. Jag tror mig också ha på 
fötterna, eftersom Jesus säger det själv. 

Vi kommer alla någonstans ifrån när vi någon gång i livet konfronteras 
med frågan om tro. I det mångkulturella samhälle vi nu lever i är dessa 
vägar rätt många. Vår tid är en mosaik av olika livsstilar, politiska och 
andliga åsikter, etiska och moraliska ställningstaganden, liksom åsikterna 
om vad som är god livskvalitet. Inte så sällan står mycket av detta också  
i konflikt med vartannat.

Jag påstår också att den frikyrkliga kulturen, som formats och omformats 
under generationer, inte är målet dit dessa vägar leder, utan en av alla 
dessa vägar. Och som sådan bör den både respekteras och aktas. Så 
långt är väl allt gott och väl.

Problemet är möjligen följande: När vi kommer alla dessa vägar ifrån, 
och eventuellt också vill närma oss den kristna trons kärnpunkt, d v s Gud 
så som han framställs av Jesus, då möter vi också varandra i korsningen. 
En ganska utmanande situation, som vi förstår.

I denna korsning lär jag möta människor som gått en livsväg som jag 
själv kanske undvikit eller rent av medvetet valt bort
Mitt eget behov av nåd, frälsning och förbarmande har jag förstått 

och kanske även formulerat under den livsväg jag själv gått, och ingen 
annanstans. Det samma gäller också min medmänniska. Oavsett vilken 
väg vi kommer ifrån, oavsett vilken historia som format våra liv och våra 
värderingar, så är det just dessa vägar och absolut ingenting annat som 
fört oss fram till en punkt där vi överväger att pröva eller ompröva det Jesus 
säger om Gud och sig själv. Och sedan eventuellt också tro honom.

Om vi vid detta vägskäl hindrar varandra, och menar att den andres väg 
inte är en fullgod väg för att närma sig evangelium, då begår vi ett misstag. 
Då kommer vi att förlora oss i ändlösa diskussioner och strider om just det. 
Och vid sådana vägskäl stannar ingen längre än man behöver. Tro mig.
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Skaragatan 44
Lidköping

0510 - 48 40 35

Mäklarhuset 
förmedlar din bostad

Ann-Charlotte, Susanne, Carin och Daniel 

Välkommen! 
Esplanaden 24, 531 31 Lidköping 

www.maklarhuset.se 
Telefon: 0510 - 615 30

TEMA:Möten
Kållandsö Missionskyrka

Rökt o Färsk fisk
Löjrom

Laxpaté Spikenröra
De la Gardiesill
Sallader o såser

Fisktallrik – Baguetter
Kaffe o Fikabröd

Sommarsäsongen öppet 10.00 – 18.00
Tel 0510- 106 25

Välkomna


