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Gud och gåvorna.
Jag tycker om att läsa om arkeologiska utgrävningar. Intressant att notera 

är att när arkeologer inte riktigt vet vad det är de har hittat, så benämner 
de det ofta som ”rituellt kultföremål”. Som om folk inte hade onödig bråte 
förr i tiden.
Jag har ibland gjort mig lustig över detta och funderat över vad framtida 

arkeologer ska sätta för etiketter på de metall- och plastfynd de gör efter 

Rituell kult = traditionsbundna handlingar som förenar och skapar identitet 
åt en kultur. Det är sånt som religionsforskare tittar på när man försöker 
förstå vad för slags religion folk har haft genom historien.
Om någon, många år fram i tiden skulle gräva sig ner i de jordlager där vi 

nog klia sig i huvudet ibland.

kitt som håller samman vår kultur. Att konsumismen är det kultbeteende 
som gör oss till ett folk. Säkert och till och med uttalat är att om inte den 
ekonomiska tillväxten fortsätter i vårt samhälle så kommer vi att gå under 
som kultur. Nya rekord i julhandeln är trots allt bra för Sverige. Men 
om mottot för marknadsekonomin är ”konsumera eller gå under” så är 
varenda pinal vi äger, utom det viktigaste nödtorften, inget annat än rituella 
kultföremål. Materialismen är vår religion. Ingen trevlig tanke, enligt min 
åsikt.
Julevangeliet berättar om Guds gåva till människorna. Gud ger frälsning 

till de som ingen frälsning äger. Detta har allt annat än materiella förtecken! 
Jesus föds i fattigdom bland människor som inget äger i materiell mening, 
för att skänka oss allt i andlig mening.

Ledare

Omslagskollage av Thorvald Berglund
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Ibland upplever jag faktiskt att vi lever i en tvärtomtillvaro. Vi äger allt i 
materiell mening men är utfattiga andligt, vi inser detta men vet samtidigt 

ännu mer prylar vi inte behöver, tar något av det jag äger och ger det 

Absolut! För det första fyller vi en medmänniskas faktiska behov. Den 
fattige kan inte välja att bli hjälpt. Den rike kan däremot välja om han vill 
hjälpa. För det andra tror jag faktiskt att vi befriar oss själva, när vi ger vad 
vi äger till den som inget äger!  Detta är också ett val som vi måste göra. 
Om vi nu är frustrerade över vår välfärd.
Jag vet mycket väl att detta sagts många gånger förr, inte minst i jultid. 

Men det tål att upprepas. Och om det skulle resultera 
i att en framtida arkeolog gör helt fel bedömning 
när han en gång gör en utgrävning av din och min 
medelklasstillvaro, så är det väl bara bra. Sånt har ju 
hänt förr.

Anders Blomberg
Pastor, Stenhammarkyrkan

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

 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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”Missionsprojektet”

I Kållandsö Missionskyrka samlas varannan måndagseftermiddag under
våren och hösten ett tjugotal damer runt detta projekt.
Det är ett hjälparbete som startade i februari 2005 på initiativ av Ingrid
Lindstedt efter de att några samtal förts om ”vad vi kunde göra för att 
hjälpa”. Genom kontakt med Ingrid Stridh ”Slättmissionens hjälpande
hand” var det behovet av babypaket som blev starten för detta arbete.

Det är paket med täcken, stickade
tröjor, sockar, skjortor, byxor, blöjor,
mjukisdjur, handdukar, haklapp m.m.
samt ljus, tvål och tändstickor som packas i dessa paket och leveras vid-
are genom Slättmissionens transporter till Rumänien, Moldavien och

Reportaget
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Det är inte enbart i Missionskyrkan man arbetar på, det är också många
som stickar tröjor, sockar och syr i sina hem för detta projektarbete.
Många har skänkt och skänker garn, tyger, lakan, gardiner, frottehand-
dukar och badlakan och det tar vi tacksamt emot, men eftersom det som
skänks är sådant vi sorterar bort i våra förråd så bör vi se till att det inte
är för tunt och slitet material vi får att arbeta med.
Doris Andersson

En paus med gemenskap runt
kaffebordet blir det också under 
eftermiddagen.

Ansvarig för projektet i dag är Ulla- 
  Britt Pilkvist (t.h).
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Monica Göransson
”Vi har en Gud som delar 
våra vilkor och helt och fullt
vet vad det är att vara 
människa.”

Joakim Gabre
”Att vara ödmjuk, att se Jesus i ett stall
som vår kung”.

Susanne Hellemar

vad som än händer”.

Sagt & tänkt
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Per Meurlinger

genom Jesus. Genom att han blev 
människa kunde han även ta våra 
synder på sig och visa oss nåden 
genom döden på korset”.

Ann-Charlotte Berglund
”Att Gudsrelationen blir tillgänglig, 
Gud kommer närmare genom 
Jesus Kristus”.

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
EXEMPEL: PLASTMATTA ROS 200 X 70
SVENSK TILLVERKNING
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”Maktens stridsvagn mot Kärlekens handväska?”
Eller

  ”Julklappar är något man ger, inte något man byter!”
    Den kraftmätningen glömmer jag inte så lätt: Jag tror det var i Manilla 
på Filippinerna någon gång under 90-talet. Det pågick en revolution som 
förblev oblodig ända till slutet för en gångs skull. Sekvensen som sändes 
i TV innehöll en gata där en kolonn stridsvagnar kom rullande för att med 
kraft bekämpa demonstranterna, mitt i gatan ställde sig så en vanlig 
kvinna i kappa med sin handväska, värnlös och i fullständig utsatthet. 
Stridsvagnen som kom först i raden försökte köra runt henne, men hon 
ställde sig oförtrutet i vägen - hela tiden.  Det slutade med att stridsvagns-
besättningarna gav upp och lämnade sina fordon för att ansluta sig till 
nyordningen! Kärleken till medmänniskan blev starkare än maktens order 
och vapen! 
   Vi vet ett annat historiskt tillfälle, då stridsvagnar manglade över 

daterna order för de såg ”bara” en stor massa av ansiktslösa ’så´na där’, 
demonstranter,  de vi andra kallar människor. Medans på Filipinerna så 
mötte en förare en annan människas ögon och ansikte som trotsigt sa: 
”Jag står kvar, ska du förbi så får du köra över mig
enskilt ansikte hände det något! 
 Jaha, och vad har detta med våra julklappsbyten att göra?
       Jo, julklappen står just för att du vill särskilja en annan människa från 

henne och nu vill du göra henne/honom glad genom en gåva! En gåva 
som i botten inte består av pengavärde, utan av glädjen i vänskapen eller 
släktbanden. Given utan förväntan på gengåva!
     När vi byter klappar med varandra kan det mer handla om att vi ger 
för att också få. Då kan huvudsyftet - att jag ville ge bara just för att tala 
om att ”du är viktig för mig” gå förlorat! Istället fokuserar jag kanske mer 
på att jag själv ska få, än på glädjen av att ge och se den andres glädje. 
Min viktiga medmänniska kommer ett tu tre i bakgrunden igen. Därför är 
det skillnad på att ge och att byta. 
  När jag möter en annan människas ansikte är det Livet jag möter. 
Och då kan Kärlekens vardagliga handväska besegra de mäkti-
gaste vapen! Med-mänskligheten är starkare än vapenkraft och poli-

Temat
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   Fördomar bygger inte ett gott samhälle, de lever på att av-personi-

person: ”Det vet man väl hur dom är” Och så marginaliserar vi inte bara 

oftast negativa, egenskaper. Den enskilde försvinner i massan av män-
niskor!  Jag tror att en samhällsanda som lägger sig vinn om att hålla upp 
den enskildes värde och som motarbetar generaliseringar och fördomar, 
inte minst runt köksbordet, bygger ett gott samhälle. Och den andan kan 
börja med att vi inte bara byter julklappar med varandra, utan att vi ger
varandra julklappar. Framför allt till sådana personer som vi inte räknar 
med att få något tillbaka ifrån. Det vi får – är tillfredsställelsen av att göra 
någon annan glad! I det bor julefrid. Och var gång så sker så framträder 
en människa ut ur mängden och hon får ett ansikte och ett värde.

   Julen handlar om kärlekens Gud som låter sig födas som ett människo-

på med makt och kraft.  Nej, han är starkare än så, för han ger utan 
tanke på motprestation och han kommer med upprättelse och hopp. 

ge hopp och livskraft, mål och mening genom gemenskapen och glädjen!
     Det är saligare att ge än att byta” - för det bygger människovärde 
och bekräftelse.  Det står i Bibeln: ”Nu är ingen längre jude eller grek, 
slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”. En nutida 
variant skulle kunna lyda: ”Här är inte infödd eller invandrare, rik eller 
fattig, man eller kvinna” Julens budskap innebär detta - människans 
upprättelse och värde! Låt oss tillsammans öva oss på denna innebörd.
  Tänker man så här, så kan en handväska stå starkare än en stridsvagn!     
  Eller som vi hör om i advent – en åsna bär vår framtid, inte en stridshäst!

Ära i höjden åt Gud och på jorden fred, 
genom Jesus Kristus!

Leif Jöngren
Pastor, Kållandsö missionsförsamling 
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December

4 Fredag 19.00 Musikcafé i juletid, Missionskyrkan  

 6 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg.
  Sång av Anita Klasson & Martin Toreborg

13 Söndag 18.00 Gudstjänst i Luciatid
  Anders Blomberg. Sång av Linnea & Anna Smedman,
  Maja & Cilla Rask, Marianne & Stina Rask.
  Lussekaffe

13 Söndag 11.00 Gudstjänst ”Guds rike är nära”
  Leif Jöngren

19 Lördag 15.00 Andakt på Tolsjöhemmet

20 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Claes Olsson, Skara

20 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Torsten Åman. Stina Jansson.
  Sång av Valter & Lina Svensson

24 Julafton 23.00 Julnattsgudstjänst
  Annette Cederqvist, Pelle Boman

26 Annanda Jul 11.00 Missionshögtid, offerdag för mission i andra länder

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka
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December
26 Annandag Jul 11.00 Missionshögtid
  Annette Cederqvist. Musikkåren.

  Indien.

31 Torsdag 16.00 Ekumenisk Nyårsbön i Otterstad kyrka
  Kyrkornas präster och pastorer medverkar

31 Torsdag 17.00 Nyårsbön
  Anders Blomberg, Jan-Erik Andersson

  

www.lackostrandgard.se

Läckö St randgård
Pensionat-Vandrarhem-Restaurang-Konferens
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Januari
26 Tisdag 19.00 SMUs ÅRSMÖTE

30 Lördag 14.00 Församlingens årsmöte
   Förhandlingar & servering

30 Lördag 15.00 Församlingens årsmöte
   Förhandlingar 6 servering

31 Söndag 11.00 Gudstjänst Årshögtid
   Anders Blomberg. Janeric Jahnstedt. Andante
   Kyrkkaffe

31 Söndag 11.00 Årshögtid “Nåd & tjänst”
   Leif Jöngren

Januari

 3 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg. Samspelet

3 Söndag 11.00 Gudstjänst “I Jesu namn”
  Leif Jöngren

 6 Onsdag 15.00 Trettondedagsfest med julens sånger
  servering och program

  Spec gäst: Bengt Kindbom, Skövde kåserar
  Offerdag till församlingen

10 Söndag 18.00 Sång & musikgudstjänst
  Anders Blomberg. Storkompet. Café

17 Söndag 11.00 Gudstjänst m Nattvard “Livets källa”
  Leif Jöngren

17 Söndag 11.00 Gudstjänst

20 Onsdag 19.00 “Vittna om den Uppståndne!”
  i Kållandsö Missionskyrka
  Samling i ekumeniska böneveckan

24 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg. Gospelkören “Ray of Light”
  från Mariestad. Café Frallan

24 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Anna-Karin Jonsson, Kållandsö
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Läckö-RestaurangLäckö Golf-Restaurang
Traneberg

1-4 Adventshelgen
Fredag – Lördag – Söndag

Ring och boka

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

Februari

 6 Lördag 17.00 Seminarie med Lars Widell från distriktet
  ”
  vad är viktigt att tänka på”
  Gemensam samling med Stenhammarkyrkan.

  distr-konsulent Lars Widell
  Kållandsö Missionskyrka. Servering

 7 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar, Annette Cederqvist.
  Sång av Elisabeth Skaghammar.

12 Fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö
  ”De tre öarna” Bildspel av och med Tage Petrusson

14 Söndag 11.00 Gudstjänst

14 Söndag 11.00 Gudstjänst
  Leif Jöngren
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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 mellanhänder.
Detta gäller såväl nya gravstenar som kompletteringar av 

För frågor eller beställning kontakta Anders Blomberg, 
0510-174 11, 0739-700 005

GolfLäckö-RestaurangLäckö Golf-Restaurang
Traneberg

Julbord
1:a - 4:e Advent

Fredag – Lördag – Söndag
Ring och boka

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



”Jul till sjöss”

”Min jul för 60 år sedan”

långt hemifrån.  Det var inte så lätt att välja, det har blivit några stycken. En 

Varför inte välja den första av dem, det blir samtidigt ett 60-års minne.
    Efter fullgjord värnplikt mönstrade jag på, den 4 okt. 1949, som jung-

man på Johnsonlinjens m/s Bio-Bio, ett ganska nytt linjefartyg på c:a 8 000 

stor – 51 man, och med 36 passagerare var vi 87 personer ombord. Under 

och lastade i nästan alla hamnar från Panama-kanalen upp till Vancouver 
i Kanada.
 Vi passerade Panamakanalen på hemväg den 21 dec, 1949. Nästa 

staten Belise, där skulle vi lasta grapefrukt. Vi skulle inte få lasta förrän på 
Annandagen, så därför hade vi god tid på oss och gick med halv fart. För 

motorerna på julafton och under kvällen och julnatten låg vi och drev i 
Karibiska sjön.  Bara vakten på bryggan och i maskin var i tjänst.

c:a 2-3 sjömil från land. När vi ankrat blev det fullt med hajar runt fartyget. 
Några ombord ägde hajkrokar , så resten av juldagen ägnades åt hajmete. 

 Lastningen började på Annandagen. Lasten fördes ut på pråmar och 
vi var ett ledigt gäng som på eftermiddagen följde med en pråm i land.
Kajen såg fallfärdig ut. Tidigare hade det gått en järnväg från staden till 

hamnen, men spåret var upprivet och lok och vagnar hade man vällt ner i 
träsket vid sidan om banvallen. Istället körde man med lastbilar. 
För vår del så blev det en promenad på 3 km till den lilla staden, som 

mest bestod av slum. Någon hade lyckats organisera en fotbollsmatch 

slutade har jag inget minne av, vad jag istället kommer ihåg är den 
papegoja som satt i en palm och mycket högljutt kommenterade det hela.                                                                                                    
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Ordet är D
itt

 Fram på kvällen blev det dags att tänka på återfärden. Ett lokalt 
gäng propsade ganska envist på att få ”eskortera” oss ner till kajen. 

medvetslösa och kastade till ormar och kajmaner i träsket vid sidan om 
banvallen. Det var inte svårt att räkna ut att ’beskyddarna’ själva hade 
tänkt råna oss, men vi hade blivit lovade lift med lastbilarna så därav blev 

på den höga lasten och lägga oss på mage ovanpå fruktlådorna.
  Det blev en krängande och inte helt ofarlig färd som jag sent ska 

glömma. Ibland sopades våra ryggar av palmgrenar och luften var full 

var något overkligt över det hela. Vid 23-tiden på Annandagen var  vi 
lyckligt ombord igen och därmed var min första jul långt hemifrån över.
  På hemvägen råkade vi ut för ett av de värsta busväder jag 

varit med om, en riktig nordatlantisk vinterorkan! Men det är ju en helt 
annan historia.
         Tore Granath
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M/S Bio-Bio av Stockholm fotograferad i Antwerpen 25/5 1966  
Foto: Tore Granath
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Hildegard av Bingen.

En personlig betraktelse av Pelle Boman.
Del 2 av 2.
Fortsättning från förra numret

1100-talet, som var ett mycket kreativt sekel. Det var 

stora katedralerna i Europa byggdes. 

ju också för att sprida Guds ord, på sitt sätt. Båda hade 
också en integritet och känsla för orättfärdigheter. 

var inte rädd att tillrättavisa både biskopar och adelsmän när hon fann att 

t.o.m. den tysk-romerske kejsaren Fredrik Barbarossa, som skrämde både 
påvar och bönder, i upptuktelse på samma sätt som alla andra. En del av 

förkunnare”. För henne var det självklart att kropp och själ hörde nära ihop. 

många sjukdomar har själsliga orsaker och att behandling 
av sjukdomar inte bara skulle gälla kroppen utan hela 
människan -i alla fall om man vill ha en bestående effekt av 
behandlingen. Tankar som är nog så aktuella även idag.

Man kan säga att hon har fått en renässans de senaste 

Många av hennes naturvetenskapliga tankar och verk är 
också aktuella. 

Idag kallar vi henne visionär och humanist.

restaurang i Karlshamn som har valt att kalla sig ”Hildegard”.
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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

En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se

FAKTARUTA:
Hildegard av Bingen (född 1098 död 1179)

    är ”Scivias”
    uppenbarelser. Liber vitae meritorum (Boken om livets belöningar) Liber

Divinorum Operum (Boken om de gudomliga arbetarna). Samt böckerna
Physica och Causae et Curae, som tillsammans utgör ”Boken om de

    orsaker till sjukdomar och deras botemedel.

    och adelsmän.
 Ordo virtutum, som är ett 

    moraliskt skådespel med musik, som skulle kunna kallas en opera.
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Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning, bokslut, deklarationer
Samarbetar med S. Alfredsson Revision AB
Tel: 0510/15232, mobil: 070/688 81 93

Handla lokalt!
Lidköpings egna

kontorsbutik

Esplanaden 5. Tel: 0510-291 90. www.kontornet.se 

  Elinstallation
  Data- o Telenät
  Bredbandsnät, Kabel-TV,

Ljud, Hörslingor, Larm
 Tel: 0510-86 502 Säkerhet mm
 Fax: 0510-86 515 Industriservice
 www.hisab.net Industriautomatisering Auktoriserad

antennservice

Och jag konstaterar gång på gång att det vore bra om min hjärna hade lite 
större kapacitet att tänka i ett lite mer vidare perspektiv. Men å andra sidan 
om den gjorde det, så skulle den snudda vid ett tänk som bara en Gud kan 
tänka. Och...nej, det vore ännu mer jobbigt att ha alla svar.
Min morfar som var poet han skrev i en av sina böcker: ”Tro är ej samtycke, 

mena som andra. Tro är ett vågstycke, en väg att vandra”. Precis så är det 

en Gud som bär upp mitt liv.
Ett liv som går kors och trärs i med- och motgångar. Vi vet ju ingenting om 

våra liv. Ena dagen är livet ljust och skönt och på en sekund kan det liknas 
vid en försmak av ett helvete, där maktlöshetens skugga är fullständigt över 
oss. Jag har upplevt några sådana dagar i mitt liv, och då ska jag ärligt 

paradoxalt nog är så innerligt tacksam att jag har en Gud som jag kan 
slänga allt det jobbiga på. Och det är precis i det sistnämnda som jag upp-
lever hans närvaro gång på gång.

Personligt
Varför är jag kristen?
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Och så börjar man en dag i taget, och med facit i hand så har jag tillsammans 
med honom vandrat ur dessa helveteslika dagar.
I detta stressiga och jagande samhälle där vi hör eländes elände på 

nyheter. Det är ozonskikt som förstörs, krig som dödar, m.m. Mitt i denna 
verklighet som många lever i kan man bryta sig ur kan man känna sig fri. Det 

kraft. Jag ha själv varit där och fått del av den. Det är svårt ibland att tro att 

skulle allt kunna vara en slump när jag hela tiden upplever ett sammanhang 
i saker, en genomtänkt tanke i skapelsen. Det är betydligt svårare att tro 
på Big Bang. Slumpen lovar dessutom ingen himmel. Det lovar Gud och 
jag har inget att förlora på en tro. Jag får dessutom ett riktmärke i livet, en 
trygghet som fyller mitt liv. Jag bearbetar mycket av mina frågor kring livet 

det ibland är komplicerat...

Rebecka Malmborg
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SMU I STENHAMMARKYRKAN:

Så här ser vårt barn- och ungdomsarbete ut i 
Stenhammarkyrkan under hösten -09 och våren -10.

- Tisdagar kl. 15.30-17.00 TISDAGSKLUBBEN,            

tillsammans både inne och ute.

- Onsdagar kl. 18.30-21.00 TONÅR från 13 år 
och uppåt. Vi har allt möjligt roligt och tokigt på 
vårt program och vi har just gjort färdigt vårt 

- Torsdagar kl. 18.30-20.00 SCOUT för åk. 4-5. 
Vi lär oss om natur och scout, samt leker och har
kul ihop.

- En FREDAG i månaden är det ”LET GO-KVÄLL”
i kyrkan. Det är en ungdomskväll för alla och för 

kl. 19.00 med ”Talkshow” 
som är en annorlunda undervisningsform. Under 

starka såser), musik, ”Pastorn mot väggen” och 
kvällen avslutas med nattmöte vid kl.23.00. Datum 
för kommande ”LET GO” är 13/11 och 4/12.

Vill du veta mer eller undrar du över något så kan du 
kontakta mig:

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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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

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


