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”Gläd er i Herren alltid, återigen säger jag: gläd er!” / Fil 4:4

och motgångar som helst, ändå bär på en tilltro till livet så att det räcker åt 

En ledtråd kanske kan vara att söka vara tillfreds med vad man ändå har 

besluts-ångest.

– som handlar om goda relationer och vackra tulpaner intill blommande 

Ledare

Omslagsbild av Thorvald Berglund
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spirea-buskar. Eller om en stunds samtal runt kaffekoppen en solig 

slag.

att vara glada över livets stora variation och rikedom. Med tacksamhet 

vinterslask.

tillsammans med Honom!

.
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Ackord = Glädje

Temat för det här numret av Hälsning är glädje och för mig illustrerar 
sånggruppen Ackord glädje. Ackord är en grupp seniorer som 
sjunger sånger från deras ungdom och gruppen har en sällsam 
förmåga att inte bara ha roligt i sin egen grupp utan även att sprida 
sin glädje till andra.

bäck för att få en bättre inblick 
i deras härligt positiva gäng. 
Ackord startades för ungefär 14-

andakterna på ålderdomshem. 

gemenskap i gruppen allteftersom de lärde känna varandra. Flera av dem 
hade enbart varit bekanta tidigare och de hade haft olika föreställningar 
om varandra som de kan skratta åt nu i efterhand. 

Den lilla gruppens härliga 
samvaro spreds och ganska 

med och Ackord växte. I dags-
läget består Ackord av cirka 

som räknas som medlemmar. 
Margareta och Vivan berättar 
att det enbart är någon en-
staka körmedlem som är 

Reportaget
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Margareta påpekar att det är få körer som har så trogna medlemmar 
och vissa önskar till och med att övningarna skulle förläggas tätare. 

är fantastiska” och att deras 

av sig på resten av gruppen. Av 

stämmer. En annan viktig del 
för Ackords fantastiska energi 
är responsen från publiken som 
ständigt vill höra mer. Margareta 

återkommer. 

liv och de känner tacksamhet för 

Ackord är numera för många till 
antalet för att kunna träffas i hem-

säger att Ackord ibland misstas för att vara en ungdomskör då de 

spelningar. 
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och de är tacksamma för att få träffa härliga vänner vid de stunder när 

Texterna är viktiga för Ackord 
och de låter dem få tala för sig 

dels genom sångtexter och dels 
genom dikter. Margareta brukar 
även läsa en del av texterna för 

bära oss genom allt.

så om någon känner sig sugen på att ingå i detta härliga gäng så kan 
du höra av dig till ledarna. Efter mötet med dessa fantastiska körledare 

En lovsång av David.

Psalm 145: 1-2



Greta Karlsson, 6 år
”Att åka till Liseberg med alla karuseller
och sånt. Och på sommaren då man får
bada!”

”Vad gör dej glad?

Inger Björk

fågelsången på våren.
– Och att komma ut från 
tandläkaren utan hål!!!”

Marie Tidblom

asfalten.”

Sagt & tänkt

Inger Björk

Greta Karlsson

Marie Tidblom



”Min man”

Eva Blomberg

Tomas Andersson

Tomas Andersson
”Första laxen man får på 
säsongen.”

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
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Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

Maj

Gudstjänst för alla åldrar

Gemensam Gögotta på Nysäter, Kållandsö

15 Lördag 13.00
15.00

Gudstjänst

Gudstjänst
Anders Blomberg

Gudstjänst

Musikgudstjänst/Vårkonsert med kören Andante

  
  

= Stenhammarkyrkan

= Kållandsö Missionskyrka

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö
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Juni

6 Söndag 10.00 Gemensam Friluftsgudstjänst vid
Missionskyrka, Kållandsö
Anders Blomberg, Leif Jöngren, Zaffran fr Gillstad
Medtag kaffekorg och egen stol. Vid regn; inomhus.

13 Söndag 18.00 Kvällsgudstjänst
Anders Blomberg och Frida Tollesson

13 Söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst
Leif Jöngren

20 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
Anders Blomberg. Sång Valter Svensson

20 Söndag 10.00 Friluftsgudstjänst på Västra Missionshuset
Leif Jöngren. Tag med egen Kaffekorg

27 Söndag 15.00 Ekumenisk Gudstjänst
Sunnersbergs hembygdsgård

Medtag kaffekorg. Vid regn i Sunnersbergs kyrka

K Ö

K Ö

K Ö

Välkommen till distriktets midsommarmöte
på sommargården Planteringen i Skara,

midsommardagen 16.00.

Medverkande:
Lars Widéll, Skara

Familjen Ros, Götene
Eva Andreas, Skara

Servering
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K Ö

K Ö

Juli

 2-3 juli  Sommarsången

 2 Fredag 19.00 Sångkväll på Spiken
 3 Lördag 20.00 Körkonsert i Otterstads kyrka

 4 Söndag 10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Missionskyrkan 
Ackord, församlingarnas präster och pastorer

Arr. Pingst Kållandsö, Kållandsö Missionsförsamling
      Sunnersbergs församling och Stenhammarkyrkan

11 Söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan
Pingst Kållandsö ansvarar

18 Söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan
Ulla och Ivar Gustafsson, Mölndal. Servering.

25 Söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan
Björn Hald & Anna Boman-Hald. Stina Jansson
Stenhammarkyrkan ansvarar

K Ö

www.lackostrand.se

Boende - Konferens - Restaurang

Tel 0510-100 47
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K Ö

K Ö

K Ö

Augusti

Gudstjänst

Gudstjänst
Arne Olsson

Gudstjänst

  dommar från Lettland. Insamling till Lettland.

15 Gudstjänst

Friluftsgudstjänst i Bösshamn
Anders Blomberg, Per-Olof Bergman.

Gudstjänst

Gudstjänst

Församlingsdag på Flämslätt

K Ö
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K Ö

September

4 Söndag 11.00 Upptaktsgudstjänst
Anders Blomberg, Valter Skaghammar. 
Anita Klasson, Ann-Britt Rask, Bitte Larsed, 
Kristina Bratt & Storkompet.
Kyrkkaffe

9 Torsdag 19.00 Gemensam Församlingskväll
Distriktsföreståndare Ola Bojestig om bildandet
av ett nytt kyrkosamfund. Servering

12 Söndag 10.00 Gudstjänst
Höstupptakt och offer till församlingen
Leif Jöngren. Servering

12 Söndag 18.00 Gudstjänst ”Rum för tro”

Nattvard

19 Söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst
Anders Blomberg

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

Dagens lunch varje vardag 12.00 – 15.00

Kvällsöppet onsdagar och fredagar
God Mat & Grillkvällar

Vi serverar sällskap i sorg eller fest – för kontakt:
Tel 0510-101 75, 0737-734500

V Ä L K O M M E N !

Gästgifweri Traneberg vid Läckö Golfbana
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betalar är tillverkarens pris och motsvarar därför ett pris 
utan mellanhänder.

För frågor eller beställning kontakta Anders Blomberg, 
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”Tillbaka till Eden.”
En liten rekommendation av Anders Blomberg

handledare i dogmatik. Man kan fråga sig om det 
verkligen var en akademisk tentamen, boken är så 
lättläst att den fungerar som sänglitteratur för så 
gott som vem som helst. Det var kanske snarare 
ett prov på mitt teologiska vägval inom dåvarande 

titeln ”Människa
att man först är människa, sedan kristen”.  Runar 

framtiden”.

korthet innebär det att vi härrör från en fullkomlig skapelse och vi är, i vårt 
skapade skick, inget annat än barn av Eden. Vi kommer ifrån paradiset 

protesterar som hungriga barn inför det faktum att fullkomligheten gått 
förlorad. Irenaus tanke är att vi inte är på väg till en hinsides andlig tillvaro 

 tillbaka (recaputilatio)

i sitt nuvarande skick är förvisso inte fullkomligt, men det kommer att bli 
det. Igen.

vi värdesätter har sin fullkomliga motsvarighet enligt Irenaeus. Vi är inte 

Boktipset

Irenaeus



Vi kommer ifrån ett skapat paradis, med allt vad skapelsen 
skänker oss, och vi är på väg tillbaka. 

Lästips:

”Människa och kristen”,   (Lättläst och rent underhållande!!)
”Människan och inkarnationen”

C.S Lewis:
”Den stora skilsmässan

Lars Collmar:
”Den saliga geten.” (Andaktsbok i form av  roliga historier och tänkvärda 

funderingar. Bra teologi i samma anda.)

Gustav Wingren



Ordförandebyte i Stenhammarkyrkan 

Janeric Jahnstedt överlämnar ordförandeklubban till Valter Skaghammar



Lidköping Öppet till 23.00

Tel: 0510-686 71 alla dagar
Smörgåsar - Fast Food

En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping
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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
Säkerhet mm

 www.hisab.net Industriautomatisering

Ett samtal med Morgan Gunnarsson, 

och han är väl medveten om det. Hans väg till kristen tro handlar om en 

både skrivits och talats om tidigare. Morgan vill hellre tala om fortsättningen. 
Om kallelsen. Om ett sant, hållbart och trovärdigt kristet liv. Om vissa 

Morgans fall är detta bokstavligt i dubbel mening. I de vackra tatueringarna 

Men även om man känner sig träffad så blir man verkligen inte skadad utan 
enbart utmanad och inspirerad. Intelligensen och språkbegåvningen går 
inte att ta miste på. Den är blixtrande! Orden blixtrar:
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kunna ändra sig.

över vad man egentligen säger, menar han, och det är när man inte 

av min kallelse?

Morgan är medveten om sina egna 

även medveten om sin extroverta 
personlighet. – En verbal och drivande 
persons ansvar måste ibland vara 
att träda tillbaka, säger han alvarligt, 

tillbakadragne faktiskt har ett eget 
ansvar att ta sig plats och kliva ur sin 

i mitt sällskap, är en av hans slutsatser 
för kvällen. 

och på gott humör. Ett par timmar har 
vågar

i Morgans sällskap. Man är tvungen! Han äkthet och sanningskrav på 

Man blir oundvikligen andligt blottad i hans sällskap utan att för den skulle 

Anders Blomberg
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SMU PÅ KÅLLANDSÖ: 

På tisdagkvällarna har scouterna möts under våren 

sommaren och ladda inför höstens program. Men 
först ska vi åka på scoutläger till Missveden, när-

”Café fyren”

att vara på Udden där vi bl a kommer att ha en hel del uteaktiviteter.

Kållandsö Missionskyrka

Ordf. Thorvald Berglund 103 65 thorvald.berglund@gmail.com

Församlingsnummer
Kållandsö SMU
Ordf. Birgitta Berglund 100 36

Adressuppgifter



SMU I STENHAMMARKYRKAN:

På gång:
12-16/5 är det scoutläger i Missveden för våra scouter.
Lördag 15/5 kl.13.00 o 15.00
Söndag 16/5 kl. 11.00
3-8/8 är det distriktets Tonårsläger på Bobergsgården, Falkenberg. I år 

 att 

till Lettland för att vara med på deras läger och i år är det deras tur att få 

Detta blir förmodligen en erfarenhet för alla som vi sent kommer att 
glömma. På sönd. 8/8 kl.19.00

att medverka. Välkomna då!

Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan

Kontaktpersoner SMU

Adressuppgifter
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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


