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Omslagsbild
”Midsommarnattsvy i Ekens skärgård”

Thorvald Berglund

Längtan efter helhet.
En gång gick vår bil sönder. Vi hade rest nästan 600 mil runt omkring i Europa 
och hade bara några mil kvar när en vevstake i motorn gick av och slog ett hål 
i motorn stort nog att stoppa in handen i. Ur hålet sipprade svart, het olja och 
det stank av sot och förödelse. Motorn var skrot fastslog de som visste bättre 
och det billigaste och bästa alternativet skulle vara att byta motor. Detta skulle 
också vara en lätt sak för en händig karl, sa de också. Visst, det fanns redan 
då bättre bilar än gamla Peugeot dieslar, men det var trots allt det jag hade. 
Eftersom jag på den tiden ville vara en händig karl ringde jag till en skrot och 
köpte en begagnad motor som skulle komma redan nästa dag. Det gjorde den 
också. Isärplockad i alla beståndsdelar och packad i lådor.
 
Hade jag beställt ännu en omgång motordelar hade det inte hjälpt mig. Pro-
blemet var inte att jag saknade något, inte heller var något per definition tra-
sigt. Problemet var att inget av all den där metallen samverkade för att jag 
skulle kunna fortsätta min resa och jag var inte kapabel att sätta ihop dem. 
Det var då jag insåg att ingenting är helt bara för att alla delar finns en och 
samma plats.

Jag tänker på den där gången ibland, särskilt när jag träffar människor som 
av olika anledningar har förlorat mycket av det som förr berikat deras tillvaro, 
som tillbringar mycket tid i ensamhet, begränsade av sviktande hälsa, men 
ändå upplever att livet är helt. Finns det sådana människor, undrar någon 
kanske? Ja, absolut! Det finns massor av dem. Jag känner många. I motsva-
rande grad finns också de som äger allt i fråga om hälsa, materiell standard 
och sociala kontakter, som fyller varje vaken stund av aktiviteter men ändå 
inte upplever att livet vare sig går ihop eller går framåt. Jag känner en ansenlig 
hop även av dessa människor.

Nu påstår jag inte att den första kategorin alltid upplever att livet är helt, med 
de andra aldrig gör det. Jag påstår bara att skillnaden inte alltid beror på de 
sakerna. Det handlar snarare om att det liv vi faktiskt har, är till glädje eller till 
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 Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping och 
 Kållandsö Missionsförsamling som är församlingar inom Svenska 
 Missionskyrkan. Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Anders Blomberg, Pastor i 
Stenhammar och Kållandsö 
Missionsförsamlingar.

belastning. Ungefär som min gamla bil. Det finns alltid det som är bättre men 
samverkar delarna som trots allt finns? Hänger tillvaron ihop, eller är det bara 
en massa delar i en enda röra?

Att vara hel är inte samma sak som att ingenting sakna. Att vara hel är inte 
samma sak som att aldrig lida brist. Att bli hel är det som sker när mina sprid-
da ”ego-delar” blir ett, en enhet. 

Jag brukar därför ibland be en bön som lyder så här:

Jesus, du som gjorde människor hela,
rör också vid mig så att allt det som jag trots allt har, 
allt det som faktiskt är mitt liv, får en mening. 
Hjälp mig när jag misstror mig själv. 
De stunder när jag betraktar mitt livs alla beståndsdelar 
och inte vet hur jag ska få det att fungera. 
Rör då vid allt detta och låt det få fungera 
så att den stund jag har här på jorden får bli till glädje, 
både för mig och för de människor du sänder i min väg.
Amen
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Reportaget

Helhet

något i detta nummer av hälsning var 
motiveringen ungefär att det skulle han-
dla om helhet och att undertecknad skulle 
vara en passande skribent eftersom jag  
jobbar med helhet hela dagarna... Sedan 
dess har jag funderat en hel del på be-
greppet helhet och vad det betyder för 
mig här och nu. Så.... vad och var är då 
här och nu? Sedan början av januari be-

nursing. Det är en väldigt otäck titel som 
jag försöker att inte tänka så mycket på 
men mitt jobb består i att leda, inspirera, 
lära och träna de sjuksköterskor som ar-
betar här samt att verka för fortsatt ut-
veckling av sjukhuset och att  det dagliga 
arbetet fungerar. 

svenska innebär det att de har hål i vävnaden mellan urinblåsan och vagina 
vilket gör att de konstant läcker urin utan möjlighet att kontrollera den. Den 

här typen av skador uppkommer oftast 
i samband med förlossningar då mö-

Här föder man barn hemma, utan as-
sistan av barnmorskor av avancerad 
smärtlindring. Oftast går det bra men 
i de fall där barnet fastnar på vägen ut 
och vi i Sverige skulle utföra ett kejsars-
nitt får kvinnan här bara fortsätta att 
krysta. Förlossningen kan ta dagar och 
åter dagar och när bebisen till slut kom-
mer ut är den med stor sannolikhet död. 

Patient som lär sig skriva

Patienter efter operation
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Kvinnan behöver nu ta itu med ett sorgearbete över ett förlorat barn men 
också en sorg som får än mer långtgående konsekvenser som till exempel 
nervskador efter att ha suttit på huk och krystat så länge, utanförskap då de 
anses orena och ibland demonbesatta och inte längre är välkomna i sam-

och vem vill handla något av någon som stinker urin? De drabbas också av 
svårläkta sår och återkommande infektioner relaterat till det. Problematiken 
är minst sagt komplex och det är svårt att utskilja en bestämd bov i dramat. 
Ofta är det en kombination av bristande mödravård, brist på kunskap om att 

som samverkar till att ge detta mycket oönskade slutresultat. 

Det vi gör här handlar till stor del om att åtgärda skadorna genom kirurgi men 
vi arbetar också aktivt med förebyggande arbete i de närliggande byarna. 
Sedan några veckor tillbaka har vi också ett program där vi undervisar kvin-
norna i diverse hantverk som tex stickning, broderi och tvåltillverkning. Detta 
för att de, när de återvänder till sina hembyar inte ska behöva vara beroende 
av någon annan för sin överlevnad utan faktiskt kan producera något och se-
dan sälja det. Vi jobbar också med att lära kvinnorna att läsa och skriva vilket 
ökar deras möjlighet att vara i kontroll över sitt eget liv än mer.

göra det här, i ett land som till 97% består av muslimer är verkligen så coolt. 
I söndags kom åtta av våra kvinnor till kyrkan och jag vet att den Gudsbild vi 
förmedlar är en helt annan är vad de är vana vid och jag märker att det väcker 
intresse och frågorna är många. Tänk att lilla jag får vara med och visa på 
Jesus här. 

forts nästa sida...
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dem nya, rena kläder och sedan sjunger och dansar vi tillsammans  och det 
är verkligen en fest i ordets allra bästa bemärkelse. Att höra dessa kvinnors 
historier är belöningen för allt hårt jobb vi lägger ner här och att se glädjen 
när de för första gången någonsin kan skriva sitt eget namn och inte behöver 

vad ord kan någonsin beskriva. 

Hälsningar/Lina Svensson

Lina Svensson, 31 år.
Lidköping

Utbildad sjuksjöterska 
och jobbar på sjukhuset 
i Lidköping men är just nu 
tjänstledig för att utföra 
Volountärarbete i Niger.
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Skaragatan 44
Lidköping

0510 - 48 40 35

VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

DAVID, ANN-CHARLOTTE, DANIEL OCH GUSTAV

VÄLKOMMEN!

Dessa företag stöttar Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete

Cotton Blue
Parkåsa AB
Bengt Eklund

lantbruk
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Maj
   

 2 torsdag  19.00  Bibelläsning, bön
  

 5 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Anette Cederqvist. Sång & musik
  av Ingrid o Ingmar Carlsson. Information och ut- 
  gångskollekt till Gideoniterna.
  Scouterna fixar korvgrillning

 5 söndag 10.00 Gudstjänst
  Anders Marklund. Sång av Valter Svensson

12 söndag 11.00 “Dela-gudstjänst” om den Helige Ande
  Anders Blomberg, Anette Cederqvist och många fler

12 söndag 10.00 Gudstjänst
  Claes Olsson

19 söndag 10.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Sångarna

19 söndag  18.00 Musikgudstjänst
  Anders Blomberg. Sång av Andante. Nattvard

25 lördag 10.00-13.00 Bakluckeloppis SMU

26 söndag 11.00 Gudstjänst
  P-A Karlsson, Anette Cederqvist. Lidköpings/
  Kållands musikkår. Café Skorpan

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka = Stenhammarkyrkan
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Det finns planer på att anordna en konstutställning
i Kållandsö Missionskyrka 

”Kållandsö visar” 
Helgen den 24 – 26 maj

Vidare information kommer

Juni  
    
 2 söndag 10.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg. Nattvard
  
 2 söndag 18.00 Gudstjänst 
  Anders Blomberg, Marianne Rask &
  Jan-Erik B Andersson. Café Frallan
 
 9 söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst på Läckö Strand, K-ö
  Anders Blomberg och Sånggruppen Ackord
  Läckö Strand serverar kyrkkaffe
  (Kaffe + 3 sorters kakor 50:-)

1 maj–30 juni: onsdag o torsdag 15–21,
lördagar, sön- och helgdagar 12–18.

1 juli–14 aug: dagligen 12–21.

15–28 aug: onsdag o torsdag 15–21,
lördagar, sön- och helgdagar 12–18.
Samt efter överenskommelse;
bokning av sällskap.

Välkommen!
Tel 070-437 33 93, 0510-131 94

Café Djurgårdsudde
Öppettider 
Maj-Juni-Augusti

Onsdag & Fredag 900 00

Torsdagar 900- 2000

00 00

00 00

Välkommen!
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Juni forts.

15 lördag 15.00 Andakt på Tolsjöhemmet
  

16 söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst
  Anette Cederqvist, Lina Svensson
  Sång av Valter Svensson

16 söndag 18.00 Gudstjänst
  Leif Jöngren

23 söndag 15.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst vid Sunnersbergs
  hembygdsgård. Sång av sånggruppen Ackord.

30 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst med Pingstkyrkans K-ö  
  grupp i Missionskyrkan. Pingstkyrkan ansvarar. 
   
 
30 söndag 18.00 Musikgudstjänst
  Hanna Sundblad
  Mötesledare: Valter Svensson
  

RESTAURANG
S JÖBODEN

VÄLKOMNA TILL SPIKEN OCH 
TILL VÅR RESTAURANG!

VI HAR ÖPPET DAGLIGEN
4 maj – 15 september

Under perioden 10 maj – 14 juni
fredagar från kl 17 har vi

KÅLLANDSÖKVÄLLAR på Sjöboden!
Buffé och dryck för 150 kr

VÄLKOMNA ATT BOKA BORD!

0510-104 08  boka@sjoboden.se
www.sjoboden.se
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Juli. 

 7 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst med Pingstkyrkan K-ö
  och Stenhammarkyrkan i K-ö Missionskyrka
  Bengt Isaksson, predikan och sång.
  Missionskyrkan K-ö ansvarar 

  Under resten av juli månad har vi  stängt i
  Stenhammarkyrkan. Vi hänvisar till övriga 
  kyrkors gudstjänster.
  
21 söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst med Pingstkyrkan K-ö
  Pingstkyrkan ansvarar
    
28 söndag  10.00 Gemensam Gudstjänst med Pingstkyrkan K-ö
  Ulla o Ivar Gustavsson. Kyrkkaffe
  Missionskyrkan ansvarar
  
   

Välkommen till Rökeriet 

längst ut i Spiken. Här kan 

man upptäcka många 

spännande fiskdelikates-

ser, som rökt fisk, fiskpa-

téer, spikenröra m.m.

Hos oss kan man både 

luncha och fika hembakt 

med utsikt över Spikefjor-

den och båtlivet.

Sommaröppet alla dagar

Tel 0510-106 25

www.ullisfisk.se



12

Augusti

 4 söndag 10.00 Gudstjänst
  Christer Liljegren
  Sång. Café Skorpan

 4 söndag 10.00 Gudstjänst
  Evert Andersson
  
10 lördag 10.00 Båtdag i Vänern
  Samling vid Blankösundsholmen
  Egen matsäck

11 söndag 15.00 Bösshamsmötet
  Anders Blomberg, Pelle Boman och
  sånggruppen Ackord. Medtag kaffekorg.
  Vid otjänligt väder i Stenhammarkyrkan.
   
18 söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst  
  Anders Blomberg. Annette Cederqvist
  Sång av Elin Kihlström
  
18 söndag 18.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg. Sång av Marianne Rask.

25 söndag 10.00 Gudstjänst
  Claes Olsson. Sång Linnéa Smedman

25 söndag 11.00 Upptaktsgudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist,
  Ingvor Svensson. Andante. Kyrkkaffe
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September

 1 söndag “Heldag” Ekumenisk Gemenskapsdag på Läckö slott
  Aktiviteter, föredrag, rundvandringar. 
  Något riktigt gott att äta.
  Körkonsert/gudstjänst i slottskapellet.
  Se kommande info.

 2 måndag 16.00 “Aftavard”  
  Ingemar Sixtensson 
    

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning, bokslut, deklarationer
Samarbetar med SA Revision AB

Tel: 0510/15232, mobil: 070/688 81 93
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Hur brukar just du återhämta dig?Sagt & tänkt

– ”Genom att 
lyssna på musik 
och promenera. 
Eller bara sitta och 
lyssna”.

– ”Genom att vara 
i tystnad. Helst 
nere vid Blänkås 
och bara titta ut 
över vattnet!”

– ”Genom bön!”
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– ”Läser böcker, 

eller skapar 
musik!”

–”Är helst med min familj, åker till 
Indien, lägger pussel erller tittar 
på Glamour!”

En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se
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Reportaget
Jag sitter i RIA-huset på G:a Kållandsgatan i Lidköping när jag skriver detta. 
Ute skiner  morgonsolen, men luften är fortfarande kylig efter natten. I minnet 
färdas jag bakåt till mina barndomsdagar i Värmland. Dessa vårar som var så 
påtagliga, när vårsolens värmande strålar mötte den efterhängsna vinterns 
minusgrader. 

Detta möte mellan värme och kyla för mig tillbaks till påskens verklighet som 
vi nu går till mötes. Där sker världshistoriens mest dramatiska möte! Ett möte 
mellan himmel och avgrund, mellan kärlek och hat, mellan försoning och 
hämnd. Korset, kärlekens största symbol!

Nu har gästerna börjat droppa in på RIA. Jag hör skratt och prat från rummet 
bredvid. RIA, en plats där människor med skilda bakgrunder och livssituationer 
möts. RIA är som vårrabatterna, där krokusar och snödroppar börjar titta upp 
och ge en försmak av det som ska komma. Liv och uppståndelse! 

man detta fenomen. Bland detta svåra och alla problem sprakar livet, glädjen, 
skrattet och vilja att mötas och höra till. 

Från och med veckan efter påsk, kommer vi att ha öppet varje onsdag kväll 
mellan kl. 16.00 och 20.00. Dessa kvällar kommer ha samma karaktär som 

inbjuden gäst. Vi ser fram emot dessa onsdagar och hoppas de kommer bli 
uppskattade och välbesökta. 
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Våra övriga öppettider fortsätter som vanligt måndag till fredag mellan 
kl. 9.00 och 14.00.

söker stöd i sin utveckling och sin livssituation som inte alltid är så enkel. Vi 
är glada för deras närvaro i huset.

Kära Ni som läser detta. Tänk gott om vårt arbete, be för oss och kom 
gärna in och få en kopp kaffe och en pratstund!

Karin Jonsson

Verksamhetschef 

Hela Människan Lidköping 

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 mot-
svarar därför ett pris utan 
mellanhänder.
Detta gäller såväl nya grav-
stenar som kompletteringar 

För frågor eller beställning 
kontakta Anders Blomberg, 
0510-17411, 0739-700 005
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Sommarläsning

Tjuvholmarna

När tjuvarna hemsökte Kållandsö.

om. Det här är en. Om den är trovärdig är upp till var och en att bedöma, 
men uppgiftslämnaren var helt säker på sin sak då hennes anfäder tillhörde 
de drabbade.

Om man kommer sjövägen från Läckö och ska in i Ekens skärgård måste man 
passera två små öar som har de märkliga namnen ”Tjuvholmarna”. Dessa 
öar sägs ha varit tillhåll för beväpnade rövarband som stal och till och med 
brandskattade torpen på Kållandsö. Allt började efter 1809 års krig då Sverige 
förlorade Finland och Carl Johan Adlercreutz förlänades Läckö. Huruvida det 
senare har samband med rövarbanden är väl tveksamt men klart är att den 
svenska reträtten från Finland gjorde att tusentals soldater blev utan uppgift. 
Det var långt ifrån alla som lyckade anpassa sig till ett normalt liv. 

Horder av beväpnade män drev omkring utan levebröd. Det som förr varit en 
merit; att döda och plundra, var nu plötsligt ett brott. Soldaten förvandlades 
ibland till rövare.

På våren 1810 steg en främling i land vid torpet Udden vid Frösviken. 
Torparen anade inget oråd utan visade den mycket intresserade och pratglade 
främlingen sina förråd i källare och visthusbod. Mannen gick sedan vidare till 
granntorpen där samma sak upprepade sig. Därefter satte han sig i båten och 
rodde norrut. Ingen tänkte vidare på saken förr än man en morgon några dagar 
senare upptäckte att alla matvaror, allt utsäde, och en hel del husgeråd var 
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stulet. Till och med garn och vävlänkar var försvunna. Tydliga spår visade att 
godset fraktats ner till sjön, men där var spåren borta. Samtidigt märkte man 

båtar fanns där. Ingen vågade sig ut för att undersöka saken, men efter några 
dagar verkade öarna övergivna och man fann rester av eldar och boplatser 
samt kvarglömt tjuvgods.  

i torpet Alebotten nära Läckö var i färd med att reparera sin stuga. Han 
hade ställt ut allt bohag på logen, samtidigt som familjen sov inhyses hos 
slottsvaktmästaren. En morgon när de kom hem upptäckte de till sin förfäran 
att allt de ägde var stulet. Möbler, husgeråd, allt i matväg, till och med potatisen 
i källaren var borta. Ett laddat gevär stod kvarglömt vid källardörren. På natten 
brann återigen elden på Tjuvholmen.

Den här gången blev det värre. Inom loppet av några dagar brandskattades 

vågade göra någonting mot dessa f d yrkessoldater som förmodligen var 
kapabla till vad som helst. 

Men efter någon vecka så syntes plötsligt inte eldarna längre på holmen och 
liksom förra gången fann man otvetydiga spår efter soldatesken och deras 
verksamhet. Men därefter upphörde de otrevliga besöken och har som det 
sägs ”ej senare upprepats”.

Den som nu för tiden passerar Tjuvholmarna en solig sommardag kan alltså 
förmodligen känna sig trygg och säker. Men det kan ju vara bra att veta hur 

Fritt återberättat av Anders Blomberg efter Anna Lundqvists artiklar i NLT 
1960.
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Träffpunkt Kållandsö

Fredagen den 19 april gästades “Träffpunkten” av 
Sophia Sahrin Granevik. Hon berättade, läste dikter 
på ett gripande och engagerande sätt om hur det är 
att växa upp som adoptivbarn tillhörande två världar. 
Så här säger hon bl a ”Mina förväntningar är lika stora 
varje gång jag återvänder till “Mitt Indien”. Jag tror att 
något stort ska hända och känner mig oerhört besviken 

svar. Jag vet inte vad eller vem jag söker, bara att jag 
söker. Ibland känner jag mig som en utomjording, som 
tycks komma från en annan planet. Jag känner att jag varken hör hemma i 
Indien eller i Sverige. När jag är i Indien så längtar en del av mig till Sverige och 
när jag är hemma i Sverige så längtar jag ständigt tillbaka till Indien, “mitt” Indien. 
Tillsammans men Samuel, en god vän från Indien som besökte familjen under 

sommarloven som prästuderande 
redan när Sophia var liten deltar 
de i ett hjälparbete för de riktigt 
fattiga barnen som oftast lever 
på gatorna. Arbetet består i första 
hand av att starta skolar där de kan 
få utbildning för att sedan få arbete 
och möjlighet till ett drägligt liv.

Notiser

www.lackostrand.se

Boende - Konferens - Restaurang - Camping

Kajak
&

kanotuthyrning

Sophia Sahrin Granevik

Gemenskap kring kaffeborden.
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Trivselträffar i Stenhammarkyrkan

En tisdag i månaden arrangeras “Trivsel-
träffen” av Stenhammarkyrkans RPG-
grupp. Trivselträffarna innehåller varierade 
program som t ex sång och musik, rese-
skildringar, minnesbilder, och mycket annat.
Samlingarna är alltid offentliga och vem 
som helst är välkommen att tal del av 
program, gemenskap och servering. 

som höll ett uppskattat musikfrågeprogram 
om femtiotalet. Det blev mycket nostalgi 

till celebriteter som Doris Day och Ingemar 
Johansson kom på tal.

Kenth Wallgren leder musik-
frågesport om 1950-talet.

Intresserade deltagare kring kaffebordens gemenskap.

Ingemar Johansson var en de  
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Välkommen till SMU i Stenhammarkyrkan!

Tisdagar    TISDAGSKLUBBEN kl. 15.30-17.00 för åk. 2-3
Onsdagar  TONÅR kl. 18.30-21.00 för åk. 7 och uppåt
Torsdagar SCOUT kl. 18.30-20.00 för åk. 4 och uppåt

Tonårsläger
Är du över 13 år och vill åka på läger i sommar så är Bobergslägret
(26-31/7) ett utmärkt förslag.

Vill du veta mer så hör av dig till mig.
Anette Cederqvist 070-79 08 667     annette@stenhammarkyrkan.se

SMU på Kållandsö

Ps. “Scotledare sökes” På grund av nya arbetssituationer så skulle vi 
behöva lite förstärkning på ledarsidan i Scout. Känner du att du skulle vilja 
vara med och hjälpa till här så hör av dig till Gunilla Ivarsson tel 107 47.
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Kontaktpersoner Stenhammarkyrkan
Pastor Anders Blomberg 073-970 00 05 blomberg@stenhammarkyrkan.se
Ordf. Ingvor Svensson 153 68  ingvor_valter@hotmail.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 Anders Blomberg 073-970 00 05  anders.blomberg@lackotorpa.se
Ordf. Thorvald Berglund 103 65  thorvald.berglund@gmail.com
Kassör Jörgen Lundell 100 12           jorgen.backa@gmail.com
Bankgiro: 322-0068
Församlingsnummer 4747
Kållandsö SMU
Ordf. Birgitta Berglund 100 36
Scout Gunilla Ivarsson 107 47
Kassör Jörgen Lundell 100 12
Bankgiro: 322-0571

Adressuppgifter
Kållandsö Missionsförsamling
Missionskyrkan 531 99  Lidköping  
Expedition  100 45



Mattias Klum — ”avlägsna 
platser och gömda vrår”  
8/6-25/8
Slottsäventyr för barn  
29/6-10/8 
”En Midsommarnattsdröm” 
opera 13/7-3/8
”Afton i augusti – Bella 
Notte” 23-24/8

Läckö Slott

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

i Spiken 
butik & café

Öppet dagligen året om!  
vardagar: 11-18       lör & sön: 10-16

Sommaröppet 15 juni – 25 aug
09.00 – 20.00
Välkomna!

Telefon: 0510-107 70


