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Ledare

Omslagsbild
"En vårpromenad till Läckö slott"

Thorvald Berglund

Livets Berättelse
I mitt arbete träffar jag ofta och umgås med äldre människor.  Det är alltid 
fascinerande möten. De flesta människors liv innehåller ofta större dramatik 
och spänning än vilken skriven bok eller film som helst.  När jag möter mycket 
gamla människor blir jag alltid nyfiken på vad det är för händelser, relationer, 
och personliga val som fört dem fram till den punkt de befinner sig i just nu.

Allas våra liv är som en 
reseskildring där varje 
dag kan bli avgörande 
för framtidens väg. Och 
visst är det ofta så att 
vi ser framtiden an med 
viss oro.  Frågan om hur 
det kommer att gå, hur 
färden slutar och vart 
vi till slut når är en evig 
existentiell fråga som 
sysselsatt mänskligheten 
i alla tider. De frågorna 
behöver man inte vara 
författare för att ställa.

Jag fick förmånen att vara bjuden till ett 90-års kalas på Tolsjöhemmet i början 
av januari. Det var Birgit Jakobsson som firade och ett fåtal gäster, däribland 
jag, var bjudna på kaffe och tårta. Det visade sig till min förvåning att jag 
faktiskt också var något av en V.I.P.-gäst den där dagen. Jag fick sitta bredvid 
jubilaren och fick också vara förste man i tårtan.  Mitt i all den trevliga atmosfär 
som rådde, insåg jag också storheten. Att få vara särskilt inbjuden sent i en 
människas livsberättelse och dessutom få vara ett betydelsefullt inslag är en 
ära. Knappast någon regissör eller författare i världen skulle ens komma på 
tanken att placera in mig som en viktig person i deras berättelsers slut skede. 

Birgit Jakobson firar 90 år med Anders Blomberg  
vid honnörsbordet.
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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.

Det skulle aldrig hända. Men att i verkligheten få betyda något för människor 
som levt långa och innehållsrika liv, är mig faktiskt förunnat. Och det är jag 
mycket glad och stolt över.        

I mina arbetsuppgifter ligger också att övertyga människor att Gud har yttersta 
koll på alla människors livsberättelser. Inte så att han vare sig skriver manus 
eller regisserar våra liv. Det gör vi själva i ständig samverkan med andra 
människor.  Men han garanterar resans slutliga mål. Inte bara mänsklighetens, 
utan hela skapelsens. 

Slutet på varje berättelse, varje bok och varje film är helt avgörande för 
om helheten var på gott eller ont. Ingen människa lever lycklig rakt igenom 
hela livet men löftet säger att allt till slut ska sluta lyckligt. Vi kommer hem. 
Skapelsen kommer hem. Vi måste inte förlita oss på våld, lidande och död. 
Kärleken kommer att segra.

Denna uppgift är naturligtvis också stor och betydelsefull. Varje gång någon 
väljer att på något sätt tro detta blir jag glad och stolt. Men viktigast av allt 
är kanske att få ta del av en annan människas livsberättelse. Kan jag också 
bli en del av denna och få betyda något avgörande för någon så är det än 
viktigare. Rent av en seger.

//Anders Blomberg



4

Sagt & tänkt
Berätta om ett möte med en person som 
fått avgörande betydelse i ditt liv!

Kerstin Fransson

– ”Den person som betytt mest 
för mig var nog min mamma 
Ingeborg Svensson!”

– Min man Olle är utan tvekan den 
som varit mest avgörande för mitt 
liv. Han har betytt allt!”

Ann-Charlotte Berglund

Gun-Britt Torstensson

– ”Maria Montessori, (Montessoripeagogiken).  
När jag i 25-årsåldern kom i kontakt med 
hennes filosofi om vårt förhållninsätt till 
barnen. Jag insåg hur väl hennes tankar 
stämde överens med mitt sätt att se och 
detta har sedan dess präglat mitt arbetsliv 
och gett mig mycket arbetsglädje !”
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–"År 1971 arbetade min fru och jag vid skolan i 
en by som hette Bideka.  Platsen låg några mil 
från staden Bukavu i östra delen av Kongo.  I 
byn fanns skolan, en kyrka och en församling 
med cirka 2000 medlemmar.  Pastorn i denna 
församling hette Mushigo Kahayira och han 
hade mycket begränsad formell utbildning 
och liten kännedom om världen utanför den 
egna byn.  Han hade emellertid lärt sig tala 
franska för att kunna kommunicera med 
oss "vitingar".  Mushigo och jag var ofta 
ute på gudstjänster i grannbyarna då han 
predikade och jag körde bilen.

Jag upplevde bekantskapen med Mushigo och umgänget under 
dessa resor som mycket berikande och det visade mig klart hur 
lika vi människor är oberoende av bakgrund  -   om vi är födda och 
utbildade i Västvärlden och rest över hela världen, eller om vi vuxit 
upp och tillbringat hela vårt liv på den mindre priviligierade Afrikanska 
landsbygden!"

Kjell Kjörk

Ola Magnell

–"Mitt svar är nog Anders Burman. Jag 
låg först på ett litet skivbolag men han 
tog mig över till Metronome. Första 
plattan var LP:n Påtalåtar 1973!" 
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Stenhammarkören sjunger Simon & Garfunkel
Stenhammarkören framför den 14-
15 mars 2015 totalt tre konserter 
med låtar från Simon & Garfunkels 
repertoar under ledning av Yvonne 
Bjerkevik. Körprojektet The Boxer 
genomförs tillsammans med Simon 
Ljungman och hans gode vän 
musikern och arrangören Fredrik 
Berglund. Simon är för tillfället Artist 
in Residence vid Vara Konserthus 
och syns också i På Spårets 
husband "Augustifamiljen". 

De två har tillsammans arrangerat låtarna för kör i The Boxer - Körprojektet 
och framfört denna hyllningskonsert till Simon & Garfunkels musik tillsammans 
med trummisen Anna Lund och många olika körer i Västsverige, bland annat 
på Göteborgsoperan och i Skövde, Karlstad, Örebro och Stenungssund. En 
av förra årets höjdpunkter var den stora konserten på Götaplatsen i Göteborg 
under Kulturkalaset.

 Nu har turen kommit till Lidköping och Stenhammarkören. Publiken bjuds ett 
spännande möte mellan den 50 röster starka Stenhammarkören, kända och 
lite mer okända melodier från hitmakaren Paul Simon och Fredrik och Simons 
fantastiska röster och spelglädje. Välkommen till Stenhammarkyrkan den 14-
15 mars. Biljetter säljs på Cervera.

Stenhammarkören är en blandad kör som funnits i Lidköping i över 25 år. 
Kören jobbar i projektform och genomför vanligtvis ett projekt varje år med 
mycket växlande teman, t.ex. filmmusik, melodifestival, vattentema och 
julmusik. 

Charlotte Backman

Simon Ljungman & Fredrik Berglund
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VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

VÄLKOMMEN
TILL OSS!

Lina,  Ann-Charlotte,
David och Daniel

BALLTORP / ÅLEGÅRDSGATAN 59

GRANNE MED NATUREN
Utgångspris: 2 060 000 kr / Boarea: 90 kvm
Energiprestanda: 95 kWh/kvm år
Tomtarea: 2 055 kvm / Rum: 2 rum (1 sovrum)
Visning: 15/4, kl 13-14 och 17/4, kl 16.30-18
Mäklare: Lotta Palmqvist, 0733-75 79 61

LIDKÖPING
TEL: 0510-615 30
MAKLARHUSET.SE

LIDKÖPING / SÖNE SVALNÄS 339

DRÖMLÄGE - SVALNÄS
Utgångspris: 1 700 000 kr / Boarea: 48 kvm
Biarea: 9 kvm / Rum: 3 rum, varav 1-2 sovrum
Visning: Lördag 27/9 / Mäklare: Daniel Jansson
Längs Svalnäs strand med högt och avskilt läge
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LIDKÖPING
ESPLANADEN 24
TEL: 0510-615 30
MAKLARHUSET.SE

____________________________________________________________________________________________________ 
Trädgårdsform  
Enestig Design och Konsult AB 
Fabriksgatan 4 
531 30  Lidköping 
Telefon 070 77 11 800    
 
 
 

 

 
                                                                                                     

 
 

Trädgårdsform 
 Hantverk och design 
 

Enestig Design & Konsult AB 0707 71 18 00 

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

VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

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

DAVID, ANN-CHARLOTTE, DANIEL OCH GUSTAV

VÄLKOMMEN!

Jahnstedts Redovisning AB
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Februari

 1 söndag 11.00 Årshögtid 
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist m fl 
  Sång av Hanna Sundblad. Insamling till 
   församl. arbete. Kyrkkaffe

 2 måndag 16.00 "Aftavard"
  Gäster är Gun-Britt & Lars-Eric Holgerssson med
  vänner, Anders Jaktlund berättar västgötahistorier.

 3 tisdag 10.00 Bön i andaktsrummet
  

 5 torsdag 19.00 Bön för ön
  Kållandsö Missionskyrka

 8 söndag 11.00 Gemensam Gudstjänst på Kållandsö
  Anders Blomberg, sånggruppen Ackord
  Kyrkkaffe

15 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Annette Cederqvist. Sång av Peter Enoxon
  Café Skorpan

17 tisdag 15.00 Trivselträff
  Program & servering 
  Leif Larsson om Missionsflyget MAS 
  
22 söndag 11.00 Gudstjänst
  Clas Olsson. Sång av Valter Svensson

    
   

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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22 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Sång av Hanna Amnerud med band.
  Söndagsklubben. Café Skorpan

27 fredag 19.00 "Träffpunkt Kållandsö" 
  Anders Blomberg "Min väg till Samarkand"

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.

BÖN I STENHAMMARKYRKAN
kl 10.30 varje söndag när det
är förmiddagsgudstjänst..

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 2014

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

Väl mött 
1 maj 2015

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

23 feb     Stickcafé  18.30  
25 feb     Värmestickpicknick 14.00-18.30
               19-20 mars stängt 
31 mars   Stickcafé  18.30
 8 april    Värmestickpicknick 14.00-18.30
27 april   Stickcafé  18.30 ???
29 april   Värmestickcafé 14.00-18.30

Garnparadis  Smide  Linnedukar
Tyger  Symaskiner  m m.

Tel 0510-226 35
www.hemlöjden.se
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K Ö

Mars

 1 söndag 11.00 Temagudstjänst "Flera nyanser av tro" Del 1 
  Om kristendomens många ansikten genom historien
  Anders Blomberg, sång av Bitte Larsed.
  Café Skorpan

 2 måndag 16.00 "Aftavard"
  Dagens gäst är Christer Jonsson

 3 tisdag 10.00 Bön i andaktsrummet

 5  torsdag 19.00 Bön för ön
  Eke kapell 
   
 8 söndag 11.00 Gudstjänst
  Clas Olsson, predikan & sång 

 8 söndag 11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar m fl.
  Liköping-Kållands Musikkår. Café Skorpan 

K Ö

V Ä L K O M M E N  T I L L

R E S T A U R A N G
SJÖBODEN

Vi har öppet fr o m april
lördagar och söndagar

kl 12.00 –16.00

Under påskhelgen 3-6 april
serverar vi som vanligt

vår stora påskbuffé
I maj har vi öppet onsdag-söndag

Juni – aug dagligen

Välkommen i vår till Spikens Fiskehamn!

0 5 1 0  -  1 0 4  0 8  ǀ  b o k a @ s j o b o d e n . s e
w w w. s j o b o d e n . s e
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15 söndag 11.00 Gudstjänst   
  Styrelsen ansvarar
15 söndag 11.00 En stilla Bön & Nattvardsgudstjänst 
  i all enkelhet. Anders Blomberg

17 tisdag 15.00 Trivselträff 
  Program & servering

22 söndag 11.00 Barn & familjegudstjänst
  Annette Cederqvist, Anders Blomberg.
  Medv. av Söndagsklubben & Tisdagsklubben
  Glassbuffé 
  
27 fredag 19.00 "Träffpunkt Kållandsö"
  Gun-Britt & Lars-Eric Holgersson
  "Hjärtats nyckel heter sång"

29 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg

29 söndag 18.00 Festkväll för Lettland 
  Se separat information.

 

K Ö

K Ö

14-15 Stenhammarkörens konserthelg med Simon & Garfunkel  
musik "The boxer". För tider och biljettinfo se annonser i NLT.

K Ö

Utför enklare renoveringar och ombyggnationer
Hasse Larsed, mobil 0705-48 89 98
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K Ö

K Ö

April

Långfredag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Sång av Mikael Widlund

Långfredag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Clas Olsson. Offer till församlingen 
 
Påskdagen 11.00 Gemensam Gudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist. Sång
  av Marianne rask m fl. Café Skorpan.

6 måndag 18.00 Ekumenisk Gudstjänst i Otterstad kyrka
Annandagen

 7 tisdag 10.00 Bön i andaktsrummet

 9 torsdag 19.00 Bön för ön
  Udden

12 söndag 11.00 Gudstjänst
  PEA Karlsson, Janeric Karlsson
  Sång av Valter Svensson.  
  Söndagsklubben. Café Skorpan

13 måndag 16.00 "Aftavard"
  Dagens gäst är Helene Ahlström

19 söndag 11.00 Temagudstjänst "Flera nyanser av tro" Del 2
  Anders Blomberg samtalar med Robin Johans-
  son om hur trosrörelsen vände sig mot katolsk
  och ortodox tradition.

19 söndag 18.00 Gemensam Gudstjänst i Udden
  Anders Blomberg, Krister Liljegren 
 
  

K Ö

K Ö
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21 tisdag 15.00 Trivselträff  
 
 

Gemensam helg med
Liselott J Andersson

"ATT HITTA ETT ÄRENDE MED SITT LIV"

25 lördag 18.00 Kållandsö Missionskyrka
           Liselott J Anderson m fl.
           Servering

26 söndag 11.00 Stenhammarkyrkan
           Liselott J Andersson
           Ingrid & Ingmar Carlsson
           Anita Klasson och Marianne Rask. 
           Insamling till Stenhammarkyrkans arbete.
           Kyrkkaffe

Maj
  
 3 söndag 11.00 Gudstjänst

 3 söndag 18.00 Musikgudstjänt i vårens tid med
  kören Andante. Anders Blomberg m fl.        

K Ö

K Ö
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En intervju med Ate Kajan. 

”Mitt efternamn är kanske inte helt finskt,” säger Ate Kajan och skrattar. 
”Jag är ju född i Savolax i östra Finland nära Karelen och förr räknades 
Savolakerna som ett eget folkslag.”

Vi sitter hemma hos Ate och hans fru Gerd 
på Majorsallén. Ate var en av 70 000 finska 
ensamkommande flyktingbarn som kom 
till Sverige under andra världskriget. Han 
föddes 1936 i Kortula utanför Kuopio och 
var fjärde barnet i en syskonskara på sex. 
Föräldrarna, Petter och Martta Kajan levde 
på vad skogen och jorden hade att ge. 
Under andra världskriget rådde bistra tider 
i Finland.

Över Kuopio med omnejd föll bomberna 
och i Ates barndomshem fruktade man 
angreppen.

”Bomberna släpptes var som helst! Över städer, tomma skogar och små byar. 
Man visste aldrig var det skulle smälla härnäst. ”

Familjen led svårt av svält och kyla. Man levde mest på barkbröd. Men Ate 
minns också hur han och hans bror letade upp potatis i jorden, brände dem i 
glöden på spisen och åt med salt. På vintern åt de frusna lingon som barnen 
bröt loss i stycken från botten av ett kar som stod inne i huset. 

”Det var så kallt och vi hade inte tillräkligt med kläder. En morgon 1940 hittade 
jag far död. Jag brukade krypa ner och lägga mig bredvid honom, men den 
här morgonen vaknade han inte. Jag försökta att ruska honom så att han 
skulle vakna. Till slut kom de andra vuxna och lyfte bort mig. Jag fick veta 
senare att han dött av blödande magsår. Kanske det berodde på den eländiga 
nödmaten vi åt.” 

Många minnen från tidig barndom lever kvar men den speciella 
vinterkvällen1941 minns han särskilt väl. 

Flyktingbarn på 1940-talets Kållandsö.
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”Det kom en släde dragen av en eller två 
hästar. Jag och min syster bäddades ner 
och så bar det iväg genom skogen och över 
isarna. Jag minns inte vilken sjö det var men 
plötsligt kom ett tyskt bombanfall och vi hörde 
först mullret från flygplanen. Sedan kom det 
visslande ljud som följdes av krevader av 
eld. Det var som ett inferno av explosioner! 
Hästarna fick panik och stegrade sig. Kusken 
slog villt med piskan för att få dem att fortsätta. 
När vi nådde landbacken igen slog en bomb 

ner på en liten lada som stod kanske 150 m ifrån oss. Jag såg hur den flög i 
luften och försvann. Vi var vättskrämda och skakade av rädsla.”

Efter den farofyllda färden nådde ekipaget fram till ett uppsamlingsläger. 
Ate och alla de andra barnen sorterades och förseddes med två adresslappar 
i snören om halsen. En avsändare och en mottagaradress. Ate skulle till 
Kållandsö i Sverige. Från uppsamlingslägret skulle resan gå med tåg till 
Helsingfors och därifrån till Stockholm med båt. Faran var inte över. Östersjön 
var ett riskfyllt vatten 1941 och båten kunde när som helst torpederas.  Av 
den resan och ankomsten till Sverige minns han inte mycket. 

En
färgstark

samarbets-
partner

www.lidkopingstryckeri.se

Familjen Kajan. Ate på sin far
Petter arm i Kortula omkr 1939.

>>
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Men han minns när han äntligen nådde fram till Kållandsö enligt adressen 
som hängde om halsen. Ate ler lite vemodigt när han berättar: 

”Jag var ju tvungen att göras ren! Jag minns 
att jag stod i en balja i köket och att grannarna 
kom in och tittade på mig när jag skrubbades 
ren. Det var nog en syn! En liten pojke från 
Finland som inte kunde ett ord svenska. Kraftigt 
undernärd, utmärglad av svält och med s.k. 
”barkbrödsmage”, d.v.s. en uppsvälld mage 
av föda som egentligen inte är avsedd att äta. 
Dessutom hade jag ett medfött bråck som inte 
hade behandlats. Strax efter ankomsten tog de 
mig till sjukhus och där fick jag stanna en tid. 
Min mor i Finland visste nog vad hon gjorde! 
Hade hon inte skickat iväg mig till Sverige 
hade jag inte överlevt.”

”Det var inte lätt att komma till Sverige som flyktingbarn på den tiden 
heller!" Ate får ett allvarligare drag över munnen när han fortsätter: ”Det var 
svårt att lära sig svenskan och även om den svenska och finska kulturen är 
ganska lika varandra så kände jag mig alltid som ”den främmande”, och blev 
heller inte sällan behandlad som sådan. Rädslan satt också i länge. När jag 
hörde ett flygplan sprang jag vanan trogen och gömde mig under ett bord och 
skakade av skrämsel. Jag minns att det fanns en hund i huset som blev lika 
rädd. Den satte sig alltid bredvid mig och så satt vi där båda två under bordet 
och darrade medan flygplanen passerade, hunden och jag. Vi förstod varandra!” 

Ate stannade i familjen på Kållandsö. Först på femtiotalet återsåg han 
anhöriga i Finland. Det var dock aldrig tal om att flytta tillbaka. Alla inklusive 
hans finska mor ville att han skulle stanna eftersom han hade det bra. 

Den kristna tron kom att betyda mycket för honom:
”Jag förstår att religionen och tron på Gud blir extra viktig för flyktingar som 
kommer till Sverige idag, oavsett vad de har för religion. Som barn kom jag 
aldrig ifrån känslan av att inte vara riktigt välkommen. Ibland upplevde jag 
att alla tyckte illa om mig och ville att jag skulle åka tillbaka dit jag kom ifrån. 
Så var det väl kanske inte, men i mörka stunder kände jag det så. Då var 
det en stor tröst att tänka på att Gud faktiskt tyckte om mig. Och då kom jag 

Ates mor Martta. 1950-tal.
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ändå från vårt närmaste grannland, - hur ska det inte vara för de barn som 
kommer från Mellan Östern eller Afrika? Kyrkans gemenskap betydde mycket 
för mig. Där bemötte man mig med vänlighet. Där var jag alltid välkommen.” 

I kyrkans gemenskap träffade 
han också sin Gerd.  Han berättar 
att tjejerna generellt var vänligare 
än pojkarna i ungdomen. Skrattet 
hänger i luften när han säger det 
och jag anar att det snart kommer 
något mer. Det är Gerd som 
fäller repliken som får skratten 
att blanda sig med kaffedoften i 
köket: 

”Du var ju så snygg! Tjejerna var 
ute efter dig och killarna blev ju 
svartsjuka, förstår du väl! ”

Ate är tacksam för det liv han fått, och är sedan länge en etablerad 
Lidköpingsbo med många vänner och engagemang bl. a. i Stenhammarkyrkan. 
Sången och musiken har betytt mycket och han sjunger i flera körer. Han 
tänker efter lite innan han summerar samtalet:

”Hade jag stannat i Finland hade jag med säkerhet inte levt i dag. Det var min 
fars död som gjorde att mor bestämde sig för att skicka mig till Sverige. Man 
skulle kunna säga att far genom sin död räddade mitt liv.” 

Den som känner evangeliet lär inse djupet i den slutrepliken!

Anders Blomberg

En ung Ate på besök i Finland. 1950-tal.

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning
Samarbetar med SA Revision AB

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



Equmenia-Scout Kållandsö
För några nummer sedan skrev vi om den nya gemensamma satsningen 
på Scout, Kållandsö, ett samarbete mellan Missionskyrkan, Pingstgruppen 
på Kållandsö och Liv i överflöd. Efter en termin kan vi glädjande konstatera 
att det verkligen fanns ett behov av scouting på ön. De båda grupperna har 
lockat ett 45-tal barn och det måste väl sägas att det är över all förväntan.

Förutom de vanliga scoutkvällarna har det även blivit en hajk för den äldre 
gruppen på Lövhörnet, 14 scouter inkl. ledare hade en härlig helg trots en 
rejäl regnskur under natten.

Luciafirandet  med deltagande av scouter från samtliga grupper under ledning 
av Johanna Toresdotter den 13 december blev också en riktig succè som 
samlade ett 130-tal besökare.

I samband med Spiken julmarknad fanns scouter också med och informerade 
om vår verksamhet. Det bjöds också på glögg & skrabbelucker.

När vi så här kort sammanfattar första terminen kan vi konstatera att det blev 
en inspirerande höst med många nya scouter och ledarkamrater.

Med glädje kan jag konstatera att: "Scout lever vidare på Kållandsö".

   //Thorvald
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Ett trevligt inslag under hajken på
Lövhörnet var "Sinnesvandringen".

Spikens julmarknad.



19

Spikens julmarknad.

�B�e�g�r�a�v�n�i�n�g�s�b�y�r�å�n
� � �E�i�l�e�r�t� �A�h�l�s�t�r�a�n�d
�S�ö�d�r�a� �K�y�r�k�o�g�a�t�a�n� �1�0
� � � � �T�e�l�:� �0�5�1�0�-�2�8�5� �8�0
               � �A�u�k�t�o�r�i�s�e�r�a�d� �a�v� 
�S�v�e�r�i�g�e�s� �B�e�g�r�a�v�n�i�n�g�s�b�y�r�å�e�r�s� �F�ö�r�b�u�n�d�.

� �K�u�n�n�i�g
� � � �h�j�ä�l�p�.
� � �A�n�s�v�a�r�.
�O�m�t�a�n�k�e�.

�L�i�d�k
�ö�p�i�n

�g
Kyrkobladet Annons.indd   1 2014-10-21   11:02

www.lackostrand.se

Boende - Konferens - Restaurang - Camping

Tel 0510-100 47
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Ola Magnell och Andante intog Stenhammarkyrkan
Ola Magnell har gästat Stenhammarkyrkan för att göra två konserter tillsammans 
med kören Andante under ledning av Stig-Roland Rask. Med sig hade han också sin 
parhäst sen några år tillbaka, gitarristen Calle Ekerstam. Calle har också producerat 
Olas senaste album ”Rolös” som kom ut för några år sen. 

Konserterna inleddes med att 
kören själva framförde ”Lyck-
ans länder”, sedan introduce-
rades Ola och Calle av pastor 
Anders Blomberg, som är en av 
Ola Magnells allra största fan, 
med några rader om diktens 
betydelse av Haquin Spegel 
från 1600-talet. Tillsammans 
med kören framförde han ”Ett 
hus” och ”Blues för Amade-
us”. De fantasifulla körarrang-
emangen står Tore Sunesson 
från Göteborg för. 

Därefter hade Ola och Calle en egen sektion med låtar från Ola Magnells genom åren 
stora produktion.  Han spelade också några nyskrivna låtar. Men-, som Ola sa med ett 
leende, han räknar allt som skrivits de senaste 10 åren som nytt.

Sångerna från Rolös utgjorde stommen 
i konserterna. Ola framförde bl.a. ”Elegi” 
(klagosång). Han berättade att den hade 
han skrivit dagen innan han blev allvarligt 
sjuk och hamnade på sjukhus. – Man 
har ibland en förkänning av vad som kan 
komma att hända. Upplevelsen avspeglar 
sig på en del av sångerna på CD;n. ”Kom 
och sätt dej vid min sängkant, håll min hand 
en tyst minut, kom och värm mej med din 
längtan, innan elden brunnit ut” sjunger han 
på skivans andra spår.

–Det låter kanske högtidligt, men tacksamheten över att leva saknas ju hos många. 
För mig har den kommit med åren. Det känns bra att få uttrycka den känslan i en låt.

Där den stora kicken är att bara finnas till- vill jag leva!” – från Ett hus.
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 Tillsammans med kören framfördes 
bl.a. ”Aftonpsalm” och ”Innan elden 
brunnit ut” från Rolös, men även t.ex. 
”Vallmoland” och ”Änglar finns” m.fl. 
Det fanns en uppsluppen stämning 
i konserten. Ola och Calle brukar 
vanligtvis ”skjuta från höften” som 
Calle uttryckte det, och han blev 
förtjust över att kören hängde på i 
den avslappna stämningen.

Ola Magnell ses som en av de riktigt stora poeterna inom svensk vistradition. Flera är 
de artister som gärna framhåller hans storhet. ”Han är en av de främsta ordkonstnärer 
vi har i svensk musik” skriver t.ex. Tomas Andersson Wij i ett inlägg på sin hemsida. 

I många av Ola Magnells sånger är naturen och tron på Gud närvarande. Storheten 
ligger mycket i förmågan att uttrycka samband i livets olika skeden och i naturens 
gång, samtidigt som han kan hitta existentiella frågeställningar som får en att fundera 
över livet, körleken och döden. T.ex. de avslutande raderna i nyskrivna ”Nedanmåne”:

Kan det vara rädslan som gör mäniskosjälen påver?

Kan det vara kärlek som får jorden att gå runt?

/Pelle Boman
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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. 22/2, 22/3, 12/4 och 10/5)

Vår musik:  lördagarna 31/1, 21/2, 21/3, 11/4 och 9/5
  9/5= Vårcafé för alla som vill
  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!
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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
Bankgiro: 226 - 08 91
Swish: 1236919294
Försa:mlingsnummer 4746

Kontaktpersoner equmenia 
Ungdomsledare Annette Cederqvist  070 - 790 86 77  
    annette@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson  191 54 
Bankgiro equmenia: 892 - 16 29 

Adressuppgifter 
Stenhammarkyrkans missionsförsamling
Brynåsavägen 7,  531 56  LIDKÖPING
Expedition 174 11 Fax: 174 12
equmenia 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    
Swish: 1230671917

Adressuppgifter
Kållandsö Missionsförsamling
Missionskyrkan 531 99  Lidköping  
Expedition  100 45



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


