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Ledare

Omslagscollage
"Inte mörker utan ljus"

Thorvald Berglund

…han talade enbart i liknelser…
Om Jesus sägs det i evangelierna att han ”talade enbart i liknelser”  
             (Matt 13:34). 
 
Det är ett ganska anmärkningsvärt påstående. Talade Jesus aldrig i klar-
språk? Nja, så enkelt är det nog inte. Att tala i liknelser är inte samma sak 
som att tala i gåtor. Att tala i liknelser kan var än mer klart och tydligt än att tala 
ren informativ fakta. Inom retoriken kallas det språkbruk Jesus konsekvent 
använder för metaforer, eller metaforiskt språk. Det innebär att man överför 
något mycket komplicerat eller abstrakt till ett sammanhang som alla begriper. 
T ex himmelriket.  Detta med himmelriket eller Guds rike som Jesus också 
säger är fullständigt abstrakt för oss människor, och därför säger Jesus att t ex 
himmelriket  ”är som” och sedan talar han om något vi förstår: ”Med himmel-
riket är det som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det.” 

Jesus talade inte i gåtor men däremot i metaforer. Enbart i metaforer, står 
det. När jag predikar brukar jag också tala i metaforer och bilder. Jag har 
ganska lätt för det efter som jag hela tiden får dessa jämförelsebilder i mitt 
huvud. Bilderna gör tron begriplig för mig, och ibland även också för de som 
lyssnar. Det är vad folk säger i alla fall. Ibland händer det dock att man inte 
förstår mina bilder och det har hänt att jag kritiserats för att inte ge som man 
säger ”klara besked”.  Och det är väl bara att konstatera; att tala trons språk är 
inte helt lätt. Det är sällan så precist som man ibland skulle önska att det var. 
 
Nu är det inte bara tron som knappast låter tala om sig annat än i bilder. 
Kärleken är också en sådan sak. Hur man än talar eller sjunger om den så blir 
det oftast fattigt eller för litet. Tänk bara på hur det brukar vara i Melodifestiva-
len. Idel sånger om kärlek, men ack så ytligt, eftersom fraserna är slitna och 
stereotypa. Metaforer måste ibland förnyas för att återfå insiktens fräschhet. 
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 Denna tidning ges ut av Stenhammarkyrkan i Lidköping och 
Kållandsö Missionsförsamling som är församlingar inom Equmenia-
kyrkan. Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Anders Blomberg, Pastor i Stenhammar och 
Kållandsö Missionsförsamlingar.

I början av 1900-talet verkade en tysk Teolog vid namn Rudolf Bultmann. 
I evangelikala kretsar blev Bultman kraftigt misstolkad. Bultmann menade att 
predikans uppgift var att omskapa evangeliets metaforer och därmed ge en re-
levant insikt om trons innebörd. Bultmann kritiserades mycket hårt för att vilja 
förneka och ändra på bibliska sanningar. Detta var till stor del en missuppfatt-
ning för samtidigt var det just detta som varenda framgångsrik predikant, som 
t ex Frank Magns ägnade sig åt under samma tid. D v s man tog en text i Nya 
Testamentet, applicerade den på en händelse, eller en person som samtidens 
lyssnare kände igen. Man berättade av historier från predikstolarna. Mer eller 
mindre uppdiktade. Berättelser om sjömän som seglat i kvav, om söner i kriget 
som skrev hem till mor, om vilda bestar som plötsligt visat prov på medkänsla, 
om ruskiga typer som ångrat sina handlingar och blivit förlåtna både av Gud 
och människor. Egna metaforer, berättelser som syftade till att exemplifiera 
Guds nåd, himmelriket och frälsningen så att evangeliet blev synnerligen le-
vande för dem som lyssnade.  Med Guds rike var det som om som när !! Sång-
texterna i den gamla strängmusiktraditionen var inte mindre bildliga i sitt språk. 

Visst, det krävdes ibland en del fantasi för att förstå när bilderna haltade. 
Svängarna togs ut rejält. Det gällde också att förstå att man inte skulle ta 
dessa ”predikanthistorier” bokstavligt. De var bilder målade i ord. Ibland med 
ganska grova penseldrag men dock i syfte att framställa ett tydligt evang-
elium.  Och nog gjorde de väl det rätta, dessa predikanter vars berättelser 
ibland lever kvar än idag. De tog bilder som Jesus målat i ord, målade dem i 
nya färger. Motivet var det samma men språket var nytt och färgerna kända.  
Så tror jag också att vi bör tala trons språk även i framtiden. Låt bilderna leva.
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Gemensam församlingsresa till Visingsö

Den 15 juni gjordes en gemensam 
församlingsresa till Visingsö. En i 
stort sett proppfull buss styrt av den 
legendariske busschaufören Valter 
Svensson  lämnade Stenhammar-
kyrkan tidigt på söndagsmorgonen 
med destination Visingsö. Efter en lugn 
resa och när vi färjats över till Visingsö 
gick resan vidare till Visingsös gamla 
fina missionskyrka där dagens guide 
Anders Lysén tog emot oss..

Vi välkomnades in i kyrkan där vi firade gudstjänst 
tillsammans med Vissingsö Missionsförsamlig. 
Anders Blomberg predikade och Valter Svensson 
sjöng. Efter gudstjänsten bjöds det på ett härligt 
kyrkkaffe i missionskyrkans lummiga trädgård. 
Efter det att allt detta goda inmundigats var det 
dags att klättra upp i bussen igen för en guidad tur 
runt ön. En mycket påläst och underhållande guide 
(Anders Lysén) berättade om platser, sevärdheter 
och gjorde även en historisk summering av vad 
som tilldragit sej på ön genom seklen. Vid Näs 

Borg klev vi av för att ströva runt en stund och här fick vi också ytterligare 
information innan det var dags för middag. Efter middagen gavs det även 
möjlighet till en guidad tur runt Visingingsborgs Slottsruin för de som orkade.
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När vi sedan klev upp i bussen för hemresa var nog alla överens om att vi 
hade haft en fantastisk dag, en fin gudstjänst, trevlig samvaro, en guide utöver 
det vanliga, bra mat och ett underbart väder.
       //Thorvald Berglund

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning, bokslut, deklarationer
Samarbetar med SA Revision AB

Tel: 0510/15232, mobil: 072 307 52 32
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Sagt & tänkt
Vilket språk tycker du är 
vackrast, vilken dialekt?

Simon Blomberg & 

Gösta Ullström Blomberg

– ”Tjeckiska är ett väldigt fint 
språk och Norrländska är en 
vacker dialekt.!”

– ”Det finns ju många språk jag 
inte har hört, men jag tycker att 
Italienska är det vackraste språket 
som jag hört. Skånska är en 
väldigt vacker dialekt. !”

Asta Berglund

Anonym 27 år....

– ”Jag har inte funderat så mycket på detta 
tidigare men när du nu frågar så får jag 
nog säga Norska, jag tycker att den är så 
härligt att lyssna på. När det gäller dialekt 
så få jag nog säga Värmlänska, den 
känns så go på något sätt, speciellt när 
deras trevliga humor kommer fram!”
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VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

ESPLANADEN 24 • 531 31 LIDKÖPING 
WWW.MAKLARHUSET.SE • TEL 0510-615 30

DAVID, ANN-CHARLOTTE, DANIEL OCH GUSTAV

VÄLKOMMEN!

Dessa företag stöttar Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete

Cotton Blue
Parkåsa AB

PMS Cool Gray 8 C

C:00 M:00 Y:00 K:60

Bengt Eklund
lantbruk
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September

 1 måndag 16.00 “Aftavard”  
  Dagens gäster är  
  Gun-Britt o Lars-Eric Holgersson 
  

 7 söndag  14.00  Ekumenisk uppstart på Läckö Slott 
  Tomas Sjödin

11 torsdag 19.00 Temakväll
  Anders Blomberg, "Religiös extremism"

14 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst 
  Anders Blomberg

14 söndag 18.00 Sång och musikgudstjänst 
  Linda Meurlinger & Gunnel Svensson
  Anders Blomberg

16 tisdag 15.00 Trivselträff 
  Program & servering

19 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö 
  En musikalisk kväll med Willis Larsson & polarna 
  Servering

21 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg & Annette Cederqvist 
  Sång och musik med Frykman Blues Band 
  Café Skorpan
   
  
 

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö
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28 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Valter Skaghammar & Annette Cederqvist 
  Musikkåren. Söndagsklubben
  Café Skorpan

28 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Krister Liljegren

K Ö

30

HAGAVALLENS CAMPING
Vid Hagavallens idrottsplats

Stugor, husvagns- och tältcamping, servicehus och el.
3 km till Läckö Slott och till Spikens  skeläge.

0510-102 30, 070-265 90 56

ga40s.indd   30 09-04-15   15.

Välkommen till Hemslöjden!
Garnparadis  Smide  Linnedukar

Tyger  Symaskiner  m m

Stickcafé: 29 feb  18:30
  19 mars 18:30
  23 april 18:30

Tel 0510-226 35
www.hemslöjden.se

Välkommen till Hemslöjden!
Garnparadis  Smide  Linnedukar  Tyger  Symaskiner  m m

 10 sept  Värmestickcafé  14.00-18.00
29 sept  Stickcafé  18.30
  1 okt  Värmestickcafé  14.00-18.00 
22 okt  Värmestickcafé  14.00-18.00
29 okt  Stickcafé  18.30
12 nov  Värmestickcafé  14.00-18.00
24 nov  Stickcafé  18.30

Tel 0510 - 226 35
www.hemslöjden.se

Väl mött 
1 maj 2014

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- 1600

Torsdagar 900- 2000

Lördag & Söndag 1200- 1800

Juli dagligen 1200- 2100

Midsommarafton stängt • Övrig tid ring för bokning

Telefon 070-437 33 93 • 0510-131 94

Välkommen!

Öppettider  
Maj-Juni-Augusti

Tisdag, onsdag och torsdag 1400-2000

Lördag-Söndag och helgdagar 1200-1900

Juli dagligen 1200-2100

Midsommarafton stängt • Övrig tid ring för bokning

Telefon 070-437 33 93 • 0510-131 94
Nytt för i år är cykel och kajakuthyrning!

Välkommen!
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K Ö

Oktober

 5 söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst på Kållandsö 
  Annette Cederqvist, Sånggruppen Ackord 
  Kyrkkaffe
    
 5 söndag 17.00 Konsert i Stenhammarkyrkan (Världens barn) 
  “Graceland” se separat annonsering

12 söndag 11.00 Gudstjänst
  Ivar Gustafsson, Ing-Ulla Skoglund 
  Sång av Bitte Larsed  
  
13 måndag 16.00 “Aftavard”   
  Dagens gäst är Walter Claesson

19 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Annette Cederqvist m fl.  
  Sång av Anna Smedman 
  Café Skorpan

K Ö

R E S T A U R A N G  
SJÖBODEN 

VÄLKOMNA TILL VÅR 
RESTAURANG I SPIKEN! 

 
Under september månad serverar vi 

Sjöbodens stora smörgåsbord 
lördagar -  söndagar kl 12 – 16. 

 
Under perioden oktober – november  

har vi öppet för beställningar. 
 

Från den 29 november serverar vi  
Sjöbodens klassiska delikatessjulbord 

tisdag – söndag. 
 

VÄLKOMNA ATT BOKA BORD! 
 

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

 



11

19 söndag 11.00 Gudstjänst   
  Clas Olsson predikan & sång

21 tisdag 15.00 Trivselträff  
  Program & servering

25 lördag 18.00 Höstfest  
  Anders Blomberg m fl
  Servering

26 söndag 11.00 Temagudstjänst med fördjupning 
  ”Underverk” Del 1
  AndersBlomberg. Söndagsklubben 
  Café Skorpan

K Ö

K Ö

Spikens Julmarknad 20-21/12
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K Ö

K Ö

November

 1 lördag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg. Sång av Anita Klasson 
  Ljuständning för under året avlidna 

  
 2 söndag 11.00 Gudstjänst med ljuständning 
  Anders Blomberg 

  
 2 söndag 18.00 Konsertgudstjänst  
  Se kommande info 
 
  
 9 söndag 11.00 Gudstjänst med bibeläventyret 
  Annette Cederqvist 
 
 9 söndag 11.00 Temagudstjänst med fördjupning  
  “Underverk” Del 2 
  Anders Blomberg & Torsten Åhman 
  Musik av Samspelet. Café Skorpan 
 
16 söndag 11.00 Gudstjänst
  Clas Olsson, predikan & sång

16 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Annette Cederqvist. Sånggruppen Ackord
  Café Skorpan

18 tisdag 15.00 Trivselträff 
  Program & servering
   
 

K Ö
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22 lördag 17.00 Ekumenia:s Höstauktion  
  

Lördag 22 -söndag 23. Besök av Regionsföreståndare Tomas Hammar
”Trovärdigt – att finna tillit i en flyktig tid”

22 lördag 15.00 - 17.00   ”En trovärdig Gud och en trovärdig kyrka” 
   Tomas Hammar
   Servering
  
23 söndag 11.00 Gudstjänst
  ”Ett trovärdigt liv”
  Tomas Hammar
  Anders Blomberg. 
  Sång av Mattias & Valter Svensson
  Söndagsklubben. Café Skorpan
  
24 måndag 16.00 ”Aftavard”  
  Dagens gäst är Kristina Kjörk

30 söndag 11.00 Gemensam Adventsgudstjänst
  i Stenhammarkyrkan
  Anders Blomberg & Annette Cederqvist m fl
  Kören Andante. Särskild insamling till Sten-
  hammarkyrkans verksamhet.
  

K Ö

K Ö

Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se
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Korset är ingen designad logotype.

”Korset symboliserar livets två riktning-
ar; det horisontella och det vertikala, det 
jordiska och det eviga!” Så uttryckte sig 
en predikan jag hörde en gång. Jag vill på 
intet sätt säga emot honom, för visst är det 
en fin symbolik för en sund kristen tro. Men 
det är säkert så att ingen hade tänkt den 
tanken förrän efter att korset blev symbol för 
kristendomen. Det är snarare ett bevis för att 
symboler skapas och omskapas i takt med 
människors behov av symboliskt språk.

Att korset blev en symbol för den kristna tron beror enbart på att Jesus 
blev avrättad genom korsfästelse! 
Ett självklart påstående kan tyckas, men korsfäs-
telsen var verkligen inte förbehållen enbart Jesus. 
Metoden uppfanns av perserna redan på 600-talet 
f Kr och användes flitigt under hela antiken tills det 
avskaffades av Konstantin den store på 300-talet e 
Kr. Tusentals människor korsfästes både före och 
efter Jesus. Hypotetiskt: Om Jesu liv hade utspelat 
sig precis så som det gjorde fast i USA i stället och i 
början av 1900-talet, då hade han sannolikt avrättats 
med elektriska stolen. I så fall hade vi haft utsmyck-
ade elektriska stolar på väggen i våra kyrkor. Känns 
tanken hädisk? Det är den inte! Det handlar enbart 
om att symbolen för den kristna tron inte är en desig-
nad logotype utan ett tecken sprunget ur en krass och mycket grym verklig-
het. Ingen har suttit och funderat ut hur en symbol för försoning och nåd ska 
se ut. Det blev så, för att det var så det gick till när Jesus dog. 

Inom den katolska kyrkan är krucifixet en vanlig symbol. D v s den dö-
ende och plågade Jesus skulpterad och fäst vid korset, i syfte att betrakta-
ren ska kunna bevittna själva ögonblicket för avrättningen. Tanken med den 
symboliken är vi ska inse Jesus led döden för vår skull. I och med protes-
tantismen i vår del av världen blev det mer ovanligt med krucifix i kyrkorna. 

”Om Jesu liv hade 
utspelat sig precis så 
som det gjorde fast i 
USA … så hade han 
sannolikt avrättats med 
elektriska stolen. I så fall 
hade vi haft utsmyckade 
elektriska stolar på 
väggen i våra kyrkor…”
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Man ville istället betona att Jesus faktiskt uppstått från de döda och där-
med blev det vanligare med det tomma korset. Han var inte längre kvar där. 
Han lever, ville man säga och därmed var också döden besegrad för män-
niskorna. Inom den ortodoxa kyrkan är ikonostasen den centrala symbolen, 
ibland nästan snarare än korset. Den är en vägg prydd med ikoner som 
skiljer altaret från församlingen. En symbol för den tunna väggen mellan tid 
och evighet. Avskiljt men inte stängt, varigenom nattvardsgåvorna bärs fram 
som ett tecken på Guds frälsning för denna världen. 
Under 1980-talet blev det mycket populärt med de s k uppståndelsekorsen. 
Det var ett kors där siluetten av den döde Jesus var utskuren och därmed 
lämnade en tom ”skugga”. Detta var ett sätt att än mer betona uppståndel-
sen men att samtidigt ”ha i minne” att han en gång dog där på korset. En 
slags kombination av krucifix och det tomma korset.

Den kristna tron har i alla tider varit fylld av symboler och bilder. Sym-
bolerna är ett språk i sig som lätt anpassar sig över tid och beroende på 
plats. Så visst kan man hävda att korset också symboliserar livets två rikt-
ningar; den jordiska och den eviga. Om man ser den symboliken så ser man 
ju onekligen något viktigt. För mig är det ändå så att korset alltid får mig att 
tänka på en specifik historisk och dramatisk händelse, som fick oanade kon-
sekvenser för miljarder av människor genom historien. Men det ena måste ju 
verkligen inte ta ut det andra. Så rikt är det symboliska språket. 

//Anders Blomberg

En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se
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”I begynnelsen var ordet…..” Trons språk, Retorik eller Logos?

Inom många verksamheter, organisationer och föreningar har man utvecklat ett 
eget språk. Till exempel inom idrottsrörelsen, politiken, fackföreningsrörelsen 
och olika delar av arbetslivet används ofta ett språk som den initierade förstår 
och kan ta till sig. Man har egna termer, språk eller jargong. 

Ofta används termer och uttryck ganska oreflekterat. Typ ”Bollen är rund”, 
eller ”Vi tar en match i taget” inom idrott. Man pratar om ”kapitalet” eller 
”rödgrön-röra” etc. inom politiken. Inte minst brukas massor av förkortningar i 
arbetslivet och fackföreningsrörelsen. Det har forskats på hur stor förståelse 
man har av ett riksdagsmannatal 

Detta användande av språket kan vara ett sätt att känna sig hemma, känna 
sig bekväm och vara del av ett sammanhang. Det kan vara en slagkraftig 
jargong som skapar uppmärksamhet och rubriker. Men det kan också vara 
ett maktmedel för företrädare inom olika verksamheter. Det tenderar till att 
skapa och befästa en likriktning inom respektive verksamhet. Att slänga sig 
med förkortningar eller facktermer utan att förklara vad de står för kan vara ett 
exempel på hur man kan befästa en maktposition. Det låser dessutom gärna 
upp en konversation.

Det handlar bl.a. om retorik som Aristoteles beskrev som “konsten att vad det 
än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”

Jag läste i en intervju med Antje Jackelén, vår nyvalda ärkebiskop som bl.a. 
använde begreppet ”Gud är större” istället för störst. Hon gjorde det väldigt 
medvetet för hon menar att det blir en samtalsöppnare, och befäster och låser 
inte en ståndpunkt. Istället kan det öppna upp för ett intressant samtal, och 
det är det viktigaste. 

Inom kyrkan är vi inte befriade från att använda oss av egna uttryck. Vi har en 
tradition att använda bibliska termer och uttryck som är 2000 år gamla. Det är 
oftast inga problem för oss som är fostrade med söndagsskola, konfirmation 
och från den tiden när det fanns kristendomsundervisning i skolan. Det kan 
dock numera uppstå problem med förståelsen av våra bildliga begrepp som 
”lammets blod”, ”syndabörda”, ”andedop” etc. etc.

Temat!
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Internt inom församlingarna kan språket vara en uppbyggelse för den 
personliga tron att falla tillbaka på när världen tränger på. Men i värsta fall 
kan det vara exkluderande för människor och det vill vi ju inte. En öppen kyrka 
är något vi alltid måste sträva efter. 

Kan det finnas en fara i att vi oreflekterat använder oss av denna sedan 
generationer uppbyggda vokabulär? 

Det är som så ofta en balansgång mellan att behålla kärnan, substansen i det 
som är viktigt för mig att reflektera över och vad orden egentligen står för, och 
hur jag använder dem. 

Personligen har jag svårt att använda mig av många av dessa uttryck. De 
har varit en del av min uppväxt och har förmodligen betytt en del för min 
utveckling som människa. Men jag kan känna att det blir lite otidsenlig att 
använda dessa begrepp idag. Dessa uttryck behöver kunna definieras för att 
skapa förståelse. Både för mig själv, men framförallt om vi använder dem till 
människor som inte är vana att uttrycka sig med vår traditionella kyrkoretorik.

Forts >>>



Var tid har sin förståelse av vad bibeln har att säga. 

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” 

Den inledande versen i Johannesevangeliet. (Logos, grekiska λόγος, brukar 
oftast översättas med ord.) I kristen litteratur har ordet logos särskilt kommit 
att betyda Guds skapande och uppehållande ord. Kristus framställs som 
Guds logos, som fanns hos honom från begynnelsen och genom vilken allting 
har blivit till. 

– Finns det en skillnad mellan retorik och logos, och hur  
   förhåller vi oss till det? 

– Kan vi utveckla trons språk till att bli ett inspirerande  
   medel för den moderna människan?     

– Går det utan att det tar bort känslan av samhörighet  
   inom församlingarna?

– Vad är alternativet?

       //Pelle Boman
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Sånggruppnen Ackord i Spiken
Lördagen den 5 juli  
kunde man lyssna till 
Sånggruppen Ackord 
och Anders Blomberg i 
Spiken, Alevass. Detta 
var ett uppskattat inslag 
i sommaridyllen. Folk 
som vandrade längst 
bryggorna kunde stanna 
upp för att lyssna en 
stund, andra hade tagit 
med sig stolar eller helt 
enkelt bara satt sig på 
bryggkanten. 
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www.lackostrand.se

Boende - Konferens - Restaurang - Camping

Tel 0510-100 47

KÅLLANDSÖ TAR NYTT GREPP PÅ SCOUT!
SMU:s ombildning till EQUMENIA har möjliggjort en ny och välkommen 
ordning för Scouterna på Kållandsö. Från och med i höst drivs och 
utvecklas verksamheten gemensamt av frikyrkorna på ön.

De flesta Kållandsöbor har någon gång i livet varit i kontakt med Scouter, 
Nying, Hobbygrupper eller annan verksamhet för barn och unga i skolåldern. 
SMU har traditionellt drivit Scoutverksamhet sedan 1950-talet. I och med i 
år ombildades på riksnivå SMU till att bli EQUMENIA, en från samfunden 
fristående organisation med syfte att fortsättningsvis bedriva verksamheten. 

På Kållandsö såg frikyrkorna en möjlighet att gemensamt driva Scout-
verksamhet. Projektet ger utrymme för fler ledare, samt att man också bättre 
kan utnyttja miljöer och lokaler på ön. Två grupper kommer att starta i höst: 
Dels ”Upptäckare & Äventyrare” som är det traditionella Scout för barn/ungdom 
åk 4-6/åk7-9 (två patruller), men också ”Spårare” som är en motsvarande 
verksamhet för barn åk 1-3. För detaljer se information i separat utskick.
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Med 100 år i minnet!

Den 4:e juli firade vi Ingrid 
Jansson Daun som fyllde 
100 år. Tilldragelsen firades 
med tårtkalas i hennes hem på 
Södra Torngatan i Lidköping 
tillsammans med barn och 
barnbarn och vänner. Det blev 
en glad tillställning med sång 
och musik, allt enligt jubilarens 
önskemål.

Ingrid föddes på Söder i Stockholm 1914. Första världskriget stod för 
dörren och den som läst Fågelströms skildringar av Södermalm vid den här 
tiden vet att det inte alltid var en idyll. Vid ett och ett halvt års ålder togs Ingrid, 
svårt undernärd, om hand av myndigheterna och det berättas att om misären 
hade upptäckts bara två veckor senare hade Ingrid inte överlevt. 

Hon växte upp vid Rökinda på Södertörn nuvaranande Farsta Strand, ett hem 
för flickor som drevs genom den Malmqvistska Barnuppfostringsanstalten  
(Sällskapet namnändrade 1980 till Malmqvistska fonden och existerar än idag) 

Ingrids väg till att återfå hälsan blev lång och mödosam. Hon kunde gå själv 
först vid 4 års ålder, och när hon så småningom började skolan orkade hon 
inte en hel dag utan att vila en rejäl stund mitt på dagen. Rökinda drevs 
på den tiden av en kvinna vid namn Anna Nilsson. Anna levde helt för sina 
barnhemsflickor och gav dem både den vård och kärlek de behövde. Anna 
var ”mamma” för Ingrid och för alla de flickor som bodde på Rökinda och höll 
kontakt med samtliga sina ”flickor” under hela sitt liv och blev också som en 
mormor för deras barn i sin tur.

Vid 20 års ålder lämnade Ingrid Rökinda och började försörja sig själv i 
Stockholm. Hon ville helst bli lärare men den drömmen gick inte i uppfyllelse. 
Hon arbetade i hem, i affär och på kontor. Under hela tiden höll hon en nära 
kontakt med sina ”syskon” från Rökinda. På 1950-talet bestämde sig Ingrid för 
att hälsa på en av dessa vänner som vid den tiden bodde i Lidköping. Besöket 
kom att förändra livet helt och hållet för i grannskapet bodde den man som 
kom att bli hennes make. Och så kom det sig att Ingrid blev Stenhammarsbo.

Ingrid Jansson Daun och Anders Blomberg
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 I Stenhammarkyrkan är Ingrid en av de allra trognaste kyrkobesökarna och 
en mycket uppskattad vän. Ett svagt men märkbart idiom från en dialekt man 
talade i Stockholm för länge sedan kan höras när hon utbrister: ”Jag kan inte 
fatta att jag som var så klen och liten som barn har kunna bli så gammal som 
100 år.” Här är några axplock på viktiga händelser i världen från tiden då Ingrid 
var barn tills nu. En hel del har ju onekligen hänt i världen under den tiden:

   //Anders Blomberg

2 mån: 1:a världskriget börjar. 
3 år: Ryska revolutionen. 
7 år: Allmän och lika rösträtt införs.
11 år: Hjalmar Branting dör
18 år: Kreugerkraschen
25 år: Andra världskriget börjar
31 år: Adolf Hitler dör.
32 år: Tage Erlander blir statminister.
39 år: Josef Stalin dör.
42 år: Elvis Presley blir stjärna.
47 år: Berlinmuren byggs.

53 år: Sverige går över till högertrafik
54 år: Människan landar på månen.
62 år: Fälldin blir statsminister
67 år: U 132 på grund utanför  
Karlskrona.
75 år: Berlinmuren rivs.
77 år: Sovjetunionen faller.
81 år: Internet blir etablerat i Sverige.
90 år: En Tsunami sköljer över Asien
94 år: Barak Obama blir USA:s förste 
svarte president.
100 år: Euron blir valuta i Lettland.
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Välkommen till vårt barn och ungdomsarbete 
(EQUMENIA) i Stenhammarkyrkan!
Tisdagsklubben:  tisdagar kl. 15.30-17.00 för åk. 2-3 
(Vi pysslar, spelar spel, leker, bakar och annat skoj, samt lyssnar till berättelser ur Bibeln som avslutn.)

Upptäckarna: tisdagar kl. 18.30-20.00 för åk. 4-6
(Vi upptäcker och tar reda på saker, gör besök, grejar och pysslar och mycket mer. Vi jobbar med  
kortare projekt.)

Tonår:  onsdagar kl. 18.30-21.00 för åk. 7 och uppåt 
(Här bestämmer ni tonåringar det mesta av programmet, så det kan nästan bli vad som helst. Vi startar 
med fika och avslutar med en lugn andakt.)

Söndagsklubben: söndagarna 28/9, 26/10, 23/11 kl. 11.00
(Verksamhet för barn under Gudstjänsten)

Vår musik:  lördagarna 30/8, 20/9, 18/10, 22/11, 13/12
  kl. 10-11.30 (Sång och musikgrupp för funktionsnedsatta.)

Välkommmen till den grupp som passar dig!

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta:
Anette Cederqvist 070-79 08 667     annette@stenhammarkyrkan.se

Equmenia(SMU) på Kållandsö
SCOUT   Startar 9 september 
(Vi lär oss om knivar, eld, knopar och annat som hör scout till och som är kul. Vi förbereder oss så  
vi kan åka på hajker och läger lägre fram. Kvällarna börjar med en kort andakt.)

Spårarna:   tisdagar kl. 17.45-19.00 för åk. 1-3

Upptäckare/Äventyrare  tisdagar kl. 19.00-20.15 för åk. 4-6 / åk. 7-9

Café Fyren   fredagarna 3/10, 7/11, 5/12 kl. 18.30-20.30 
(En gång i månaden med start den 3 oktober anordnas "Café Fyren" i Föramlingshemmet i Otterstad.  
Det är Svenska kyrkan, Pingstkyrkans Kållandsögrupp och Equmenia Kållandsö som ansvarar för  
dessa kvällar. På Café Fyren träffas ungdommar från 10 år och uppåt för att fika, leka, spela spel och  
ha gemenskap. En enkel samling hålls under kvällen.)
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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                           "Nyhet"  swish 123 691 92 94

Kontaktpersoner equmenia 
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 equmenia (SMU)
Ordf. Birgitta Berglund 100 36
Scout Gunilla Ivarsson 107 47
Kassör Jörgen Lundell 100 12
Bankgiro: 322-0571   "Nyhet"  swish 1230671917

Adressuppgifter
Kållandsö Missionsförsamling
Missionskyrkan 531 99  Lidköping  
Expedition  100 45



Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

emeli’s
i Spiken

butik & café
Öppet dagligen året om!

Välkomna!
 

vardagar: 11-18     lör & sön: 10-16 
Telefon: 0510-107 70 


