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Ledare

Omslagsbild
”Vinterdag, Kållandsö”

Thorvald Berglund

JULHÄLSNING!  

Igen….

En psykolog som jag känner brukar säga  
att; goda nyheter kommer alltid lämplig,  
medan dåliga nyheter alltid kommer  
olämpligt. Det är nog sant. Vinner man  
massa pengar så kan man bli väckt mitt i  
natten och ändå bli glad. Får man ett 
nedslående besked brukar man tycka att  
varje tillfälle var illa valt.

Det samma gäller nog också med vad 
som tål att upprepas.  En upprepning av 
goda nyheter brukar sällan ta skada av att  
upprepas. Dåliga nyheter räcker att höra en gång.

Ibland får jag frågan om hur det känns att varje år upprepa julbudskapet; 
Gud låter sig födas i mänsklig gestalt! Barnet visar oss att Gud vill oss väl! Oss 
är en Frälsare född! Blir det inte tjatigt?  Överhuvudtaget är predikouppgiften ett 
ständigt upprepande. Ingenting nytt har egentligen hänt. Jesus är fortfarande 
vår frälsare, och Gud är mig veterligen fortfarande god.

"Löftet om att Gud ytterst har
kontroll på sin skapelse och
att denna väldens framtid
inte kommer att sluta i olycka
utan i fullkomnande torde vara
det gladaste påstående som
hörts, någonsin."
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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.

Jag tror det förhåller sig med det som med den ovan nämnde psykologens 
tankar om goda resp. dåliga nyheter. Förhållandet gäller inte bara mottagaren 
av budskapet, det gäller också förmedlaren. Det är nog bara skandalmedia 
som finner lust i att meddela dåliga nyheter. I övrigt tror jag att de flesta helst 
vill vara den som meddelar något positivt till sin omgivning. Så även jag. 
Nej! Jag har aldrig tröttnat på att förmedla evangeliet, och i synnerhet inte 
julevangeliet, även om jag är djupt medveten om att förkunna är en sak och 
att tro är en annan.  

Löftet om att Gud ytterst har kontroll på sin skapelse och att denna världens 
framtid inte kommer sluta i olycka utan i fullkomnande torde vara det gladaste 
påstående som hörts, någonsin. Att ha som yrke att förkunna detta offentligt 
är en ynnest, naturligtvis. Min tro är däremot personlig, och som de flesta 
brottas jag ibland med den, men om den inte funnes där som en grund i mitt 
inre skulle förkunnandet enbart vara ett cyniskt skådespel. 

Jesus säger sig vara sänd av Gud för att visa oss vem Gud är och för 
att också försona skapelsen med skaparen. Eftersom jag själv ingår i denna 
skapelse har jag personligen valt att tro honom. Så enkelt är det. Med glädje 
upprepar jag gärna detta budskap gång på gång. Om någon enda annan 
människa därmed också väljer att ta Jesus på orden, så har det inte varit 
förgäves. Ett glatt budskap tål att upprepas. Ett glatt budskap bör också 
upprepas. 

Så till alla Er som läser detta nummer av vår lilla tidskrift vill jag från djupet av 
mitt hjärta önska en God och Välsignad jul. Oss är en frälsare född!
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Bountykaka

Kakbotten:

4½ dl Socker

4 dl vetemjöl

1½ tsk vanilinsocker

3 tsk bakpulver

4½ msk kakao

3 st ägg

225g smält smör

2½ dl kokande vatten

Smörkräm:

200 gr smör

4 dl florsocker

2 st ägg

nästan ett helt paket kokos

Garnering:

1 paket ljus blockchoklad

1½ msk matolja

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning, bokslut, deklarationer
Samarbetar med SA Revision AB

Tel: 0510/15232, mobil: 072 307 52 32

KARIN TIPSAR!
Bästa kakan på julbordet
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Vispa ägg och socker, tillsätt torrvarorna och sedan smöret och 
vattnet.

Grädda kakan i smord och bröad långpanna.  

175° c i 15- 20 min. 
Nu MÅSTE kakan svalna. 
 
Smält smöret till smörkrämen och rör ner resten.  
Den här ska nu OCKSÅ svalna innan den bres över den kalla kakan.

Smält chokladen och rör i oljan. Smeta in ovanpå smörkrämen.  
 
Det kan vara bra att redan nu spåra i kakan med en vass kniv 
hur stora bitar man ska ha. Skär man bara när kakan är kall bryts 
chokladen inte alltid där man vill. 
 
Ställ kallt! 

Lycka till! 
Karin Enestig 

Receptet hämtat på http://toregardslillalotta.blogspot.se/2011/09/
bounty-kaka.html

Kyrkobladet Annons.indd   1 2014-10-21   11:02
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OLA
MAGNELL

”INNAN ELDEN BRUNNIT UT”

tillsammans med kören
ANDANTE

LÖRDAG 24 JAN kl19.00

SÖNDAG 25 JAN kl18.00

Stenhammarkyrkan, Lidköping

Entré 220:-

Förköp:
Turistbyrån eller via mail: magnell@stenhammarkyrkan.se

& CARL EKERSTAM
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OLA
MAGNELL

”INNAN ELDEN BRUNNIT UT”

tillsammans med kören
ANDANTE

LÖRDAG 24 JAN kl19.00

SÖNDAG 25 JAN kl18.00

Stenhammarkyrkan, Lidköping

Entré 220:-

Förköp:
Turistbyrån eller via mail: magnell@stenhammarkyrkan.se

& CARL EKERSTAM

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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December

 7 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Anders Blomberg 
  Sång av Lina Svensson 
  Café Skorpan 
   
7 söndag  18.00  Nattvardsgudstjänst 
  Anders Blomberg

12 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö 
  Sång & musik med Misterbandet
  Servering

13 lördag 10-11.30 Jul-café tillsammans med sång-
  och musikgruppen "Vår musik"

13 lördag 17.00 Equmenia:s Luciafest
  Servering, insamling till Världens barn

14 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Sång av Elin Cederqvist
  Café Skorpan

21 söndag 11.00 Gudstjänst
  Clas Olsson, sång av Anita Klasson
  Offer till Equmeniakyrkans internationella
  arbete "Tänd ett ljus"

21 söndag 11.00 Gudstjänst "Tankar i juletid"
  Annette Cederqvist, julpsalmer
  Kyrkkaffe

   

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö MissionskyrkaK Ö = Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö
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24 Julafton 23.00 Midnattsgudstjänst
  Annette Cederqvist, sång av julkör och sångare
  Kyrkglögg

28 söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst i 
  Missionskyrkan, Lidköping 
  Anders Blomberg m fl.  
  Sång & musik

31 onsdag 16.00 Ekumenisk nyårsbön i Otterstad kyrka

31 onsdag 17.00 Nyårsbön
  Anders Blomberg
  Sång av Anne Olsson

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.

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!

Tackar för säsongen och
önskar God Jul och 

Gott Nytt År!
Väl mött 1 maj 2015

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

 

K Ö

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

  7 dec  Vi bjuder på julkaffe!    
27 jan   Stickcafé 18.30

Vi vill önska alla en riktigt 
God Jul & Ett Gott Nytt År  
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K Ö

K Ö

Januari

 6 trettond. 15.00 Trettondagsfest  
  Anders Blomberg, Andante. Insamling till  
  Equmeniakyrkans internationella arbete
  Kykkaffe
    
 6 trettond. 16.00 Trettondagsfest
  Kjell Kjörk, offer till församlingen
  Servering  
   
11 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Marklund
  Sång & musik av Marianne Rask, Anita Klasson,
  Ingrid &Ingmar Carlsson. Café Skorpan 
   
13 tisdag 19.00 Equmenias Årsmöte

   
17 lördag 15.00 Församlingen Årsmöte
  Sedvanliga förhandlingar, servering

18 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Anders Blomberg. Sång av Agnes Rask
  Café Skorpan

K Ö

R E S TAU R A N G 
S J Ö B O D E N 

VÄLKOMMEN TILL VÅRT JULBORD! 
29 november – 21 december

 
Vi serverar Sjöbodens klassiska delikatessjulbord 

tisdag – fredag kl 18, lördag kl 13 & 19, söndag kl 13 
545 kr inkl välkomstglögg & kaffe

I december serverar vi också Sjöbodens lunchjulbord 
tisdag – fredag kl 12 – 15 
395 kr inkl dryck & kaffe

Under januari – mars har vi endast öppet för beställningar

0510-104 08   boka@sjoboden.se
www.sjoboden.se 
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18 söndag 18.00 Årshögtid med nattvard  
  Anders Blomberg 

24-25 lörd – sönd Konsert med Ola Magnell och kören Andante 
  Se annons på sid 6 
 
25 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Clas Olsson, predikan & sång 
 
28 onsdag 18.30 Equmenias Årsmöte 
 
 
31 lördag 15.00 Församlingens Årsmöte 
  Förhandlingar & servering
 

 1 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Anders Marklund

 1 söndag 11.00 Gudstjänst, Årshögtid 
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist 
  Sång av kören Andante, insamling till  
  Stenhammarkyrkans verksamhet. Kyrkkaffe
 2 måndag 16.00 ”Aftavard”
  Dagens gäst är Krister Jonsson 

K Ö

Julmarknad i 
Spikens Fiskehamn

15-16 December
Kl 10.00-16.00

Varierande uppträde
båda dagarna

Fiskdelikatesser, kött- och chark, vilt, ost, bröd, sylt,  
honung, marmelader och andra läckerheter till Julbordet.

Hantverk, musik, lucia, tomte, ponnyridning och lotteri m.m.

Julmarknad i 
Spikens Fiskehamn

20-21 December
kl 10.00-16.00

Lucia
Lörd 12.00

Fiskedelikatesser, kött- och chark, vilt, ost, bröd, sylt, honung,
marmelader och andra läckerheter till Julbordet. 
Hantverk, lucia, ponnyridning och lotteri m. m.

K Ö Februari!

K Ö

K Ö
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Jultomten, - Sankt Nikolaus, Jenny Nyström eller Coca cola?

Vem är han? Han som kommer och hälsar på på julafton. Kommer han ner 
genom skorstenen?

Säger han ”ho ho ho”? Och i så fall varför? Och vem 
kom på att han låter så? 
Vi skall nu skilja på den ”riktige” jultomten, som kom-
mer med paket på julafton och den där gårdstomten 
som fanns på gårdar och ställde till det. Även om han 
också finns med som en del av bilden av jultomten 
som vuxit fram genom århundradena. Ibland var han 
till hjälp för människor och djur, men ibland, t.ex. om han inte fick sin gröt, så 
kunde han vara rent ondskefull 

Ursprunget av vår bild av jultomten är Sankt Nikolaus. Han 
härstammar från allra första början från Lykien i nuvarande 
Turkiet, där han var ärkebiskop i Myra i början på 300-talet. 
Efter hans död har han firats som helgon inom den katolska 
kyrkan. Han var känd för sin godhet och givmildhet och han 
kunde via sina böner rädda skepp från att förlisa. Det gjorde 
honom till sjömännens skyddshelgon. Han gav bort hela sitt 
arv till de fattiga utan att framhålla sig själv som givare. Det 
sägs också att han vi ett tillfälle räddade en fattig familj från 

att behöva prostituera sina tre döttrar genom att tre nätter i rad kasta in en 
väska med guld till dem. Det är väl detta som till stor del ligger bakom att han 
förknippas med jultomten. 

Nikolaus är bl.a. skyddshelgon för barn, sjömän, köpmän, - 
och prostituerade!! Han är ju även Lidköpings skyddshelgon 
och fanns med i vårt stadsvapen ända in på 80-talet. Handel 
och sjöfart har ju alltid varit synonymt med Lidköping. Och 
Sankt Nicolaikyrkan är uppkallad efter honom.

Sankt Nikolaus helgondag är den 6:e december. I Holland 
och Belgien firas han som ”Sinterklaas” den 5:e december med att man ger 
presenter till barnen. Juldagen däremot firas som uteslutande en kristen  
högtid. 
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Sinterklaas blev så småningom ”Santa Claus”, som är den amerikanska 
benämningen på jultomten. Namnet kommer av att holländska sjömän hade 
med sig namnet Sinterklaas till USA. 

I Sverige har vi mixat bilden av jultomten ganska friskt genom åren. Om Sankt 
Nikolaus bildar grunden, så är han väl mest känd genom Victor Rydbergs dikt 
”Tomten” från 1881. 

Utseendemässigt är det främst Jenny Nyströms illustrationer från slutet av 
1800-talet som ligger till grund för vår bild av tomten idag. 

På 1930 talet var det en amerikansk reklamtecknare med rötter i Finland och 
Sverige som i en kommersiell reklamkampanj för Coca Cola satte ytterligare 
ett avtryck i vår syn på jultomten. Och den bilden har vi levt med inte minst 
genom Walt Disneys ständigt återkommande rapport från jultomtens verkstad 
kl. 15.05 i SVT 1 den 24 december varje år.

Personligen uppskattar jag nog mest om Nikolaus som ”den riktiga” ursprung-
et till jultomten. Jag gillar bilden av hans kombination av ödmjukhet, givmild-
het och godhet i den 1 700 år gamla myten. 

God jul!

Pelle Boman.

www.lackostrand.se

Boende - Konferens - Restaurang - Camping

Tel 0510-100 47
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Nya lokaler för Lettland innebär också stor 
sändning inför vintern.
Från och med denna höst disponerar 
Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete 
nya och bättre lokaler. Stora och 
ändamålsenliga utrymmen på 
Styrmansgatan 12 i Lidköping 
gjorde sitt att man inför vintern kunde 
skicka en stor sändning förnödenheter 
till Lettland.

Tack vare bidrag från 
privatpersoner och 
företagssponsorer har man i höst 
sorterat och packat ca 4 ton kläder, 
skor, hygienartiklar, husgeråd och 
andra förnödenheter som kommer väl till bruk inför den stundande vintern. 
Totalt 13 pallar med 280 kartonger.
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En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se

Godset anlände till Tukums måndagen den 3 november och i skrivande 
stund åker teamet från Lidköping över för att också distribuera saker till de 
familjer som vi tagit på oss ansvaret för.

Vi sänder ett stort Tack 
till Er alla som bidrar 
till att göra livet lite 
bättre för människor 
som kämpar hårt för 
sin tillvaro och önskar 
Er och våra Vänner i 
Lettland en God Jul!

Vi har nu stängt för 
säsongen och öppnar 
mottagningen för 
allmänheten igen i 
februari då vi börjar 
arbetet med vårens 
sändning. Vi tar gärna 
emot hela och rena 
kläder, husgeråd, 
hygienartiklar m.m.

Ring för info och 
öppettider.

Styrmansgatan 12, Lidköping 
Tel: 0703-561 036 el. 0730-674 534 
Bankgiro: 226-0891
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EKUMENISKT PÅ LÄCKÖ

Den ekumeniska dagen 
på Läckö Slott i septem-
ber blev minnesvärd. 
Vädret var strålande, upp-
slutningen god. Ett drygt 
hundratal åhörare samla-
des i Kungssalen för att 
lyssna till Tomas Sjödin.

Slottskapellet blev fullsatt när försam-
lingarna möttes till gudstjänst. Barnen 
samlades i trappan och senare fick de 
följa med ”Kola-Klas” till en egen aktivitet 
medan övriga lyssnade på dagens talare. 
Eftermiddagen avrundades med grillning 
nere vid sjön.

Stort Tack till Stiftelsen Läckö 
Slott och alla ni andra som 
gjorde denna dag möjlig!
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Tomas Sjödin är numera en känd och etablerad författare och föreläsare. 
Hans föredrag handlade om det som händer när vi vilar. Det var inte ett all-
mänmänskligt budskap om att ta det lugnt i livet, utan en djupgående reflek-
tion över det faktum att vissa saker inte kan ske med mindre än att vi slutar 
anstränga oss. Tänkvärt, lärorikt och även nödvändigt i vår tid.
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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.)

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: (Verksamhet för barn under Gudstjänsten)

Vår musik:  lördagarna 29/11, 13/12
  kl. 10-11.30 (Sång och musikgrupp för funktionsnedsatta.)

Välkommen till den grupp som passar dig!

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta:
Anette Cederqvist 070-79 08 677     annette@stenhammarkyrkan.se

Equmenia(SMU) på Kållandsö
SCOUT    
(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 i samarbete med Svenska kyrkan och Pingstgruppen på K-ö
(På fyren träffas ungdomar från 10 år och uppåt för att fika, spela spel och ha gemettnskap. En enkel 
samling hålls under kvällen)

Café Fyren pågår från 18:30 – 20:30 och det är fredagar som gäller!
En samling kvar under hösten: 5/12

Välkommen till den grupp som passar!
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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 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  birgitta.kurtberglund@gmail.com 
Scout Gunilla Ivarsson 107 47  G.Ivarsson@home.se
Kassör Jörgen Lundell 100 12
Bankgiro: 322-0571

Adressuppgifter
Kållandsö Missionsförsamling
Missionskyrkan 531 99  Lidköping  
Expedition  100 45
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Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se

emeli’s
i Spiken

butik & café
Öppet dagligen året om!

Välkomna! 
vardagar: 11-18       lör & sön: 10-16

Telefon: 0510-107 70

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping


