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Svinen rusar mot sin egen undergång

I Lukasevangeliets 8:e kapitel finns en mycket besynnerlig text om hur 
Jesus möter en man som är besatt av onda andar. Andarna ber Jesus att inte 
förgöra dem utan istället låta dem ta plats i en hjord med 2000 (!) svin.  Detta 
sker och resulterar i att grisarna i sin besatthet rusar ner i en sjö och dränker 
sig själva. Jag har aldrig blivit klok på meningen med den texten. Den har 
förefallit så absurd. Men den senaste tiden har innebörden möjligen gått upp 
för mig. 

Svin är enligt Judisk kultur det mest orena som finns. Kombinationen av 
onda andar och grisar är i sammanhanget där berättelsen utspelar sig det 
värsta och lägsta scenario man kan tänka sig. När dessa två sammanstrålar 
inträffar en härdsmälta och det onda förgör sig självt.

Det jag tror Jesus vill säga med detta är att det genuint onda aldrig kan 
överleva på sikt, det är självdestruerande.  Jag hoppas att det är så, och jag 
tycker mig också se exempel på det.

Adolf Hitlers karriär som världshärskare tog faktiskt slut innan den 
egentligen börjat. Skräckväldet varade i tio år innan det upphörde med 
buller och brak. Han byggde sin ideologi på rasbiologi som faktiskt var en 
etablerad vetenskap i Europa sedan 1800-talet. Han drog den till sin spets 
och misslyckades. Därefter skrotades hela idén om rasbiologi. I hela världen. 
Ingen seriös människa anser i dag att rasismen var en god tanke. Paradoxalt 
nog var det alltså Hitler som fick Europa att sluta med den galenskapen. Priset 
blev fasansfullt högt, men det tog slut. 

Efter 11:e september attacken utropade Usama bin Laden sig själv till 
alla sanna muslimers härförare och uppmanade till en världsvid islamisk 
resning mot fienden i väst. Ingen sådan uppresning skedde dock. De flesta 
muslimer ansåg att bin Laden var en idiot. Då gick han ut i ännu en video 

Ledare

Omslagsbild
"Sommaridyll, Kållandsö"

Thorvald Berglund
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och exkommunicerade alla muslimer som inte stödde honom. Han menade 
att alla muslimer som inte trodde och agerade som han var avfällingar och 
därför hans fiender. Därmed förvandlades han omedvetet från att vara alla 
muslimers ledare till att bara vara ledare för sitt lilla gäng av mördare. Al 
Qaidas saga var därmed i praktiken all. Priset blev högt men den som fick al 
Qaida att implodera var paradoxalt nog bin Laden själv. Det onda får alla till 
sin fiende och blir till slut sin egen undergång.

Fler exempel finns: Pol Pot i Kambodja,  Bader Meinhoff i Tyskland, Idi Amin i 
Uganda, Huturegimen i Rwanda osv. Alla har de förgjort sig själva genom att 
dra sin onda agenda till yttersta gräns.

Priset blev fasansfullt högt och lidande blev ofantligt medan det pågick, men 
de förgjorde trots allt sig själva.

Nästa exempel blir kanske IS (islamska staten) en förryckt armé av 
galningar som i sin vidriga framfart slaktar alla som inte är lika fanatiska som 
dem. De drar runt i civilisationernas utmarker, i områden där det redan råder 
politisk anarki och tar livet av alla som skulle kunna göra något gott för den 
kaotiska värld de än så länge besitter. Att de verkligen numera nått botten 
visar sig i att till och med spillrorna av al Qaida tagit avstånd från dem. IS har 
nu också enligt uppgift gått in i Afghanistan för att där slåss mot Talibanerna 
som de anser vara allt för liberala. När IS och Talibanerna ger sig på varandra 
borde den kritiska punkten vara nära. Jag tycker mig höra hur de besatta 
svinen med full kraft rusar mot sin egen undergång. Hoppas det går fort. 
Hoppas och ber att priset inte blir mycket högre än vad det redan varit!

 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.
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Sagt & tänkt
Vad längtar du efter att få göra  
i sommar!

Tagae 4 år

– ”Jag längtar efter att bada 
och åka till Liseberg och Astrid 
Lindgrens värld!”

– "Att få plocka blommor till mina 
kompisar. Om någon är ledsen så 
kan man plocka blommor till dom  
så blir dom glada!”

Ester Blomberg

Märta 4 år

– ”Att få bada i poolen 
och i sjön och att få 
åka båt!”
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www.lackostrand.se

Boende - Konferens - Restaurang - Camping

Tel 0510-100 47

BRUD-, BAL- & COCKTAIL-KLÄNNINGAR
FEST- & BRÖLLOPS-KLÄDER FÖR MÄN & BARN
ACCESSOARER & SKOR SAMT VISS SÖMNAD

BUTIKENMIN ÖPPEN: 
Onsdag - Fredag 10-18 och Lördag 10-14

Övriga tider bokas. 

Kristina Filipsson       Tel. 0510-233 77                 info@butikenmin.se

VÄLKOMMEN TILL BUTIKENMIN!

Baklucke-loppis
Plats: Kållandsö 
Missionskyrka

Lördagen den 17 maj kl 10-13
Uppställning kl 9 -10   50:-/bil
Anmälan till 070-259 59 15

Servering!

Välkomna                               -Kållandsö

16
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Vårens konsert med Stenhammarkören
Under helgen 14 – 15 mars framförde Stenhammarkören tre utsålda 
konserter med musik ur Simon & Garfunkels repertoar. 

”The Boxer” var namnet på konserten. 
Det är även en av Paul Simons mest 
kända sånger och den fick inleda 
konserten. Årets gäster Simon 
Ljungman och Fredrik Berglund började 
själva sjunga och kören äntrade scenen 
under sången i spridda skurar och fyllde 
på i stämmor. Effektfullt!

Simon Ljungman och Fredrik Berglund hade inte bara hade arrangerat 
sångerna för kör, utan utgjorde musiken i form av gitarrer, piano och dragspel. 
De ledde dessutom kören på ett mycket inspirerande sätt. Publiken togs 
genom ett varierat program på ett avslappnat och underfundigt sätt med stor 
sång och spelglädje. 

Avslutningen blev en 
totalupplevelse i form 
av ett extranummer där 
även publiken inbjöds 
att vara med. Efter en 
kort stämövning i en 
Negro spiritual gick 
kören sjungande ut 
i foajén där publiken 
allteftersom anslöt sig.

Vi hoppas få ytterligare en konsert av Stenhammarkören under 2015. Det 
ryktas om en julkonsert…..?

/ Pelle Boman
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Dessa företag stöttar Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete

____________________________________________________________________________________________________ 
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 

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

Roger Filipsson
roger.filipsson@aprojkma.se

aProjKMA Byggkonsult  
i Lidköping AB 
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Maj

 3 söndag 17.00 Lägerbålsgudstjänst i Udden 
  Krister Liljegren. equmenia-scout på Kållandsö

 3 söndag 18.00 Sång & musikkväll
  med kören Andante. Anders Blomberg m fl. 
 
 7 torsdag 19.00 Bön för ön  
  Kållandsö Missionskyrka

10 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Sång av Anna Smedman
  Söndagsklubben. Café Skorpan

10 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Evert Andersson 
 
16 lördag 10.00 equmenia:s Bakluckeloppis 
  Konstutställning "Kållandsö Visar"
  Bakluckeloppis      10.00 - 13.00
  Konstutställning     10.00 - 18.00

16 lördag 10.00-11.30 Vårcafé där vi sjunger tillsammans med
  sånggruppen "Vår Musik". 
   
17 söndag 10.00-18.00 Konstutställningen "Kållandsö Visar"

17 söndag 11.00 Gudstjänst
  Björn Hald sjunger och predikar. 
  Annette Cederqvist. Café Skorpan. 
 

    

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö



9

24 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst 
  Anders Blomberg 
 
24 söndag 18.00 Kvällsgudstjänst 
  Anders Blomberg, Bitte Larsed & Dag Unenge

31 söndag 11.00 Nattvardsgudtjänst
  Anders Blomberg och Gunnel Svensson
  Café Skorpan

31 söndag 18.00 Gudstjänst
  Leif Jöngren
  Kyrkkaffe

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!

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
Cykel och kajakuthyrning!

Välkommen!

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

Kållandsdagen 10 maj
Specialvisning av gamla 

boderier
27 maj  Stickcafé  18.30  

Garnparadis  Smide  Linnedukar
Tyger  Symaskiner  m m.

Tel 0510-226 35
www.hemlöjden.se

K Ö
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K Ö

Juni

 7 söndag 10.00 Gudstjänst
  Annette Cederqvist, Anders Enestig
  Sång av Elin Gustafsson. Café Skorpan

 7 söndag 10.00 Friluftsgudstjänst
  Clas Olsson. Sång av Valter Svensson  
  Medtag kaffekorg & stol

14 söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg  
  Sång av Mattias & Valter Svensson 
  Café Skorpan

14  söndag 18.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg 
   
21 söndag 15.00 Ekumenisk Friluftsgudstjänst  
  vid Sunne bergs hembygdsgård.  
  Sophia Sahrin Granevik, Anders Blomberg.  
  Sånggruppen Ackord. Medtag kaffekorg.  
  Vid regn; Kyrkskolan Sunnersberg

K Ö

 

 
 

 
 

 
 
 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

Välkomna till Spiken och 
Restaurang Sjöboden i vår  

och sommar! 
 

ÖPPETTIDER: 
1/5-14/6:  

tis-lör kl 12-21 sön kl 12-16 
 

15/6-30/8: 
dagligen kl 12-22 

 
0 5 1 0 - 1 0 4  0 8 | 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  

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



28 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst  
  med Pingstgruppen på K-ö i Missionskyrkan
  Ulla & Ivar Gustavsson. Kyrkkaffe

28 söndag 18.00 Musikgudstjänst 
  Linnea Smedman med musikerna från "Konsert
  för Kongo". Enklare men med samma glädje,  
  värme och fokus. Utgångskollekt till kvinnorna
  i Kongo.

Juli

 5 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst  
  med Pingstgruppen på K-ö i Udden
  Palle Edström

19 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst  
  med Pingstgruppen på K-ö och Stenhammakyrkan. 
  I Missionskyrkan på Kållandsö. 
  Bengt Isaksson predikan, sång och musik
  med sönerna.  

26 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst  
  med Pingstgruppen på K-ö i Udden
  Yvonne Jureheim
  

 

K Ö

K Ö

K Ö

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

K Ö

11
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K Ö

K Ö

Augusti

 2 söndag 10.00 Gudstjänst 
  Leif Jöngren predikar & sjunger
  Café Skorpan

 9 söndag 10.00 Gudstjänst 
  Anders Marklund 
 
 9 söndag 10.00 Gudstjänst 
  Kjell Kjörk. Sång av Mats Blankenau. 
  Café Skorpan

16 söndag 10.00 Båtdag på Tranholmen
  Gudstjänst, picknick, aktivitet. Medtag egen mat.
  Anmälan för avresa med båt från Spiken kl 10.00
  Ring Annette Cederqvist 0707-90 86 77. Vid 
  otjänligt väder i Missionskyrkan på Kållandsö.

23 söndag 10.00 Gudstjänst 
  Valter Skaghammar

23 söndag 18.00 Nattvardsgudstjänst 
  Anders Blomberg
  
  

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65
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30 söndag 10.00 Gudstjänst 
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist.  
  Sång i Einar Ekbergs anda av Svante Cederqvist
  & Anders Blomberg. Café Skorpan

30 söndag 11.00 Upptaktsgudstjänst
  Anders Blomberg. Kyrkkaffe

September

 5 lördag  Bakluckeloppis m.m. vid Stenhammarkyrkan
  Servering och insamling till equmenias verksamhet
  Se vidare information

 6 söndag 11.00 Gem Upptaktsgudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist m fl.
  Sång av kören Andante. Kyrkkaffe

  

   
 
       

K Ö

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning
Samarbetar med SA Revision AB

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

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping
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TIGGARNA VÄCKER 
MÅNGA FRÅGOR

Det är typiskt ”aprilväder” och 
den kalla vinden letar sig in mot 
min bara hals. Jag sveper min 
ullkappa tajtare om kroppen och 
knäpper den hela vägen upp 
mot hakan samtidigt som jag 
halvspringer fram mot Åhléns 
svängdörrar för att så fort som 
möjligt komma in i värmen igen. 
Jag hinner inte möta hennes 
blick den här gången. Hon sitter 
där dag ut och dag in, i ur och 
skur. De romska tiggarna tycks 
bli fler och fler för varje dag.  
Det är svårt att förlika sig med 
att någon ska behöva sitta, 
många timmar i minusgrader 
och snålblåst, för att få livet 
att gå ihop. De fattiga från  
Rumänien och Bulgarien har fått de flesta av oss att fundera på både vår  
egen och på statens roll. Vad har vi för ansvar? Vi som har både mat på 
bordet och pengar i börsen. ”Men, jag som redan betalar hundratusentals 
kronor i skatt vartenda år. Jag bidrar väl så det räcker till både fattig och 
hemlös, eller?”

Den cyniske slipper tömma fickorna i tvättstugan och kanske känner sig 
både tillfreds och givmild genom att kasta dit de sista skramlande mynten. 
Men är det verkligen lösningen på problemet; att slänga till en stackars 
frusen fattig människa sina småpengar? Finns det en risk att man motverkar 
en mer långsiktig lösning om ryktet säger att det lönar sig att åka till Sverige 
för att tigga? Kommer antalet tiggare att öka i takt med att vi fortsätter att 
lägga slantar i deras bössor? 

”Om både viljan och de ekonomiska 
resurserna finns är det stor skam att 
Sverige och övriga EU låter denna 
tragedi skriva nya kapitel år efter år.”
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Den stora majoriteten av tiggarna är fattiga romer från Rumänien och 
Bulgarien. I sina hemländer är de både diskriminerade och förtryckta, 
saknar oftast utbildning samt rätt till hälso- och sjukvård och lever under 
miserabla förhållanden. Trots att EU i över 10 år haft intentionen att arbeta 
med integrering av romer och trots att miljarder har spenderats har inget 
hänt. Pengarna har inte nått fram till de som idag tvingats resa från sitt land 
och sina barn i hopp om att finna ett arbete eller inkomst här i Sverige. Man 
tycker ju att vi som EU-medborgare borde kunna ställa krav på att alla länder 
inom vår union ska erbjuda sina invånare ett människovärdigt liv. Om både 
viljan och de ekonomiska resurserna finns är det stor skam att Sverige och 
övriga EU låter denna tragedi skriva nya kapitel år efter år. Kanske är det 
hög tid att låta de hjälporganisationer som, med knappa resurser arbetar 
för att hjälpa de utsatta romerna på plats i Rumänien, få ta del av EU:s 
kaka istället för att låta pengarna fastna i EU-byråkratin eller hos rumänska 
korrupta kommunpolitiker. 

Permanentar jag förnedringen genom att lägga en tjuga i koppen?  

Jag ställde den laddade frågan i fikarummet på jobbet häromdagen. Av 
diskussionen som följde kunde jag dra slutsatsen att de allra flesta kände 
sig både frustrerade och ambivalenta. Vissa hade slutat att ge och beskrev 
sig själva som mer eller mindre avtrubbade. Andra upplevde, precis som 
jag, att det skänker tillfredställelse att ge åt en människa i nöd, men gör jag 
rätt? Mina frågor kvarstår obesvarade. När jag hade uträttat mina ärenden 
och kom ut från Åhléns satt hon till min stora lättnad inte kvar. Men hennes 
sorgsna ansikte dröjer sig kvar.  

//Annika Landström
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ETT FOLK UTAN LAND OCH  
UTAN RÄTT.
Annika Landström samtalar med Tiina Kiveliö 
om romernas situation.

I Europa lever många miljoner romer, utan 
ett eget land, utan utbildning, utan sjukvård och 
vid sidan av en majoritetsbefolkning som i alla 
tider exkluderat dem. Jag fascineras av att den 
romska identiteten är så stark trots århundraden 
av övergrepp, förtryck och diskriminering. Denna 
Europas största minoritet väcker min nyfikenhet 
samtidigt som jag lite skamset måste erkänna 
att det var först när jag snubblade över EU-
migranterna på gatan som romafrågan väckte 
mitt engagemang. Romerna har faktiskt funnits i Sverige i drygt 500 år. Den 
tidigaste skriftliga dokumentationen är en notering i en s.k. tankebok från1512. 
Den nämner en grupp på cirka 30 familjer som redan efter tre år utvisades på 
grund av sitt främmande språk och annorlunda uppträdande. Gustav Vasa 
betraktade folkgruppen som spioner, som helst skulle fördrivas från Sverige. 
Även kyrkan tog tidigt avstånd mot ”tatrarna” som de då kallades i folkmun 
och ärkebiskopen Laurentius Petri förbjöd landets präster att ”döpa deras 
barn eller jorda deras lik”. Vi hade till och med en ”zigernarförordning” där 
det stadgades att alla romer, både män och kvinnor, skulle fördrivas före ett 
visst datum. De män som påträffades efter detta datum kunde hängas utan 
föregående rättslig prövning medan kvinnor och barn direkt kunde förvisas ut 
ur landet. 

År 1914 kom det en lag där vi förbjöd all romsk invandring. Denna avskaffades 
först 1954 vilket resulterade i att vi under ett halvt sekel lyckades isolera de 
svenska romerna från sina släktningar ute i Europa. Inreseförbudet i Sverige 
gjorde att romer på̊ flykt undan nazisternas koncentrationsläger inte kunde 
söka sig en fristad i Sverige. Förföljelsen av romer kulminerade under andra 
världskriget och det finns uppgifter på att så många som två miljoner dödades. 
Det dröjde ända in på 1980-talet innan Tyskland erkände att nazisternas 
folkmord också innefattade romer. Historien är minst sagt mycket dyster och 

Tiina Kiveliö har jobbat med  
integrationsfrågor sedan mitten  
av 1970-talet. Hon är numera  
verksam inom Svenska kyrkan 
 i Uppsala.
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förfaller upprepa sig gång efter annan. I Sverige var rasbiologin under denna 
tid på frammarsch och man registrerade och katalogiserade. Man gjorde 
socialmedicinska och genetiska utredningar och fortsatte att fundera över hur 
man bäst kunde ”normalisera” denna problematiska folkgrupp. Man ansåg sig 
ha inte bara ett ekonomiskt men också ett genetiskt problem. 

Jag vände mig till min goda väninna Tiina Kiveliö som sedan mitten av 
70-talet jobbar med integrationsfrågor, för att få lite inblick i hur vi hanterat 
frågan i Sverige. Vi hade ett drygt timmeslångt samtal kring de svenska 
romernas situation och den bild som målades var faktiskt betydligt mörkare än 
vad jag hade förväntat mig. ”Jag tror att det är förvånansvärt få som känner 
till att både myndigheter och statskyrka under många år var ansvariga för en 
mängd olika övergrepp på romer i Sverige. De fördrevs av kyrkan, förnekades 
rösträtt och ända in på 1960- och 1970-talet förekom både lobotomier 
och tvångssteriliseringar”, berättar Tiina.  Barn tvångsomhändertogs och 
placerades på barnhem och fosterhem och många förlorade sina rötter. 
Mellan 1934 och 1976 tvångssteriliserades 36 000 människor i Sverige. 
Många av dem var romer. Det jämställdes av FN som folkmord. Bara ett land 
har tvångssteriliserat fler människor och det är nazityskland. Vid sidan av 
skammen känner jag hur sorgen väller upp i mig då jag tar del av innehållet i 
Den mörka och okända historien – Vitbok om kränkningar och övergrepp av 
romer under 1900-talet som gavs ut av den svenska regeringen i mars förra 
året. Med den som utgångspunkt har man som mål att stärka arbetet med de 
svenska romernas mänskliga rättigheter. År 2000 bad Svenska kyrkan om 
ursäkt för sina kränkningar och har också inlett ett arbete med att försöka öka 
sitt förtroende bland romerna i Sverige. 

Fortsättning >>

Navens Kajak & Bastuflotte
Uthyrning av kajaker och flotte med vedeldad 

bastu, badtunna och grillkåta  
vid Navensberg på Kållandsö

Bokning
Kajaker: www.point65.se el ring
Flotte: 0706 25 18 52, 0510 10191
info@naven.se www.naven.se
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Tiina är sedan ett år verksam på Kyrkokansliet 
i Uppsala. Hon började sin bana inom den kom-
munala socialtjänsten med ett stort engagemang i 
arbetet kring mångfalds- och romafrågor. 

År 2008 anställdes hon på regeringskansliet i ”Dele-
gationen för romska frågor” som hade i uppdrag att 
utreda romers situation i Sverige. Ett arbete som 
2010 resulterade i ett betänkande på knappt 600 
sidor Romers rätt – en strategi för romer i Sverige. 

Därefter hamnade hon på Länsstyrelsen i Stockholm där hon arbetade med 
nationella minoritetsfrågor fram tills för ett år sedan då hon kom till Svenska 
kyrkans avdelning för kyrkoliv och samhällsansvar. Här hjälper hon kyrkan 
med bemötandefrågor samt att hitta en fungerande dialog. Hennes kanske 
främsta budskap till alla som arbetar med dessa frågor är att vända sig direkt 
till romerna. Fråga dem vilket stöd de själva anser att de behöver. Hon berättar 
att de flesta romer inte känner sig välkomna i kyrkan. ”Romer besitter en stor 
andlighet och har en stark gudstro vilket gör det oerhört angeläget att arbeta 
med dessa frågor”, säger Tiina. Hon uttrycker en stor frustration över den 
okunskap som råder både hos beslutsfattare, kyrka och samhälle. ”Vi kan 
dessutom väldigt lite om vår egen romahistoria”, fortsätter Tiina. 

De flesta församlingar hon kommit i kontakt med säger sig inte ha några 
romska församlingsmedlemmar, trots att det idag bor mellan 50 000 och  
100 000 bofasta romer i Sverige. Uppgifterna om romernas antal i Sverige är 
lite osäkra, därför att de själva ofta döljer sin identitet av fruktan för exkludering 
och förföljelse men också på grund av en stark misstro gentemot olika 
myndigheter. Tiina har haft kontakt med landets alla stift. Hon har undersökt 
i vilka frågor de bemöter folkgruppen. Svaret hon brukar få är att “romerna 
behöver inte svenska kyrkan”. Kyrkans misslyckande i att välkomna romerna 
bottnar sannolikt i att man inte vet hur man ska bemöta romerna och att man 
saknar kunskap om både deras historia och traditioner. Ett annat allvarligt 
problem är att ”utestängningsmekansimerna” fortfarande är de samma. 
I Sverige råder en utbredd strukturell diskriminering. ”Tilliten har heller inte 
reparerats. Där har vi mycket kvar att jobba med”, fortsätter Tiina. Alla kyrkor 
skulle behöva arbeta mer systematiskt för att lyfta de frågor som rör den 
romska minoritetens situation, anser Tiina. ”Det kan vem som helst begripa 
att det är svårt att bedriva ett gudstjänstliv när kyrkliga handlingar översatta till 
romani chib fortfarande saknas.” Detta trots att romerna erkänts som nationell 

Romernas flagga bär ett 
hjul som symbol.
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minoritet (år 2000). ”Vi har översättningar på finska, flera samiska dialekter, 
samt mäenkieli men fortfarande inte på romani chib.” Tiina arbetar just nu därför 
också med att få flera av den svenska kyrkohandbokens böner översatta. 

Det röda hjulet i centrum, av romernas flagga, symboliserar inte bara 
romernas vandring utan anspelar också på cirkeln i Indiens flagga. Forskning 
har nämligen visat att romerna har sina rötter i nordvästra Indien varifrån de 
utvandrade någon gång för cirka tusen år sedan. Det var framförallt likheterna 
mellan sanskrit och romani chib som ledde forskarna i rätt riktning. Trots att 
man saknar en gemensam religion, ett gemensamt land (territorium) har man 
lyckats behålla många av sina gemensamma grundläggande normer och 
traditioner tack vare språket och som kanske samtidigt uppfattas som det 
viktigaste uttrycket för identiteten. Men känslan av att ändå inte höra till, att 
stå ”utanför” delas av många romer och utanförskapet finns beskrivet i många 
statliga utredningar. Jag fortsätter att fundera på varför? Vad är det egentligen 
som krävs för att få tillhörighet till ett samhälle, att få räknas in i det som är vi, 
i motsats till att stå utanför och räknas till de där?

Kanske kan vi lära oss något av denna gamla judiska berättelse; En 
rabbin frågade en dag sina lärjungar hur de visste att natten var över och en 
ny dag börjat gry. ”Kan det vara”, frågade en av dem, ”när jag ser ett djur på 
avstånd och kan se om det är ett får eller en hund”? ”Nej”, svarade rabbinen. 
”Kan det vara”, frågade en annan, ”när jag på avstånd ser ett träd och kan 
säga om det är ett fikonträd eller ett olivträd”? ”Nej”, svarade rabbinen. ”Vad är 
det då?”, frågade lärjungarna sin lärare. ”Det är när du ser och möter en mans 
eller kvinnas blick och du ser att han eller hon är din bror eller din syster. För 
om ni inte kan göra det, oberoende av vilken tid det är på dygnet, så är det 
fortfarande natt.” 

           Annika Landström
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NÄR TÖRSTEN MÖTER KÄLLAN  
av Liselotte J Andersson

Under tjugo år har jag arbetat med en ekumenisk tidskrift som heter Pilgrim. 
I förberedelserna för en konferens där jag skulle tala, plockade jag fram det 
allra första numret av denna tidskrift. Temat var törst och på utsidan stod det: 
”Salig är törsten.”

Det är något med törst. Längtan kan uthärdas. Törst är en fråga om liv eller död. 
I Jan Troells fantastiska filmatisering av Vilhelm Mobergs Utvandrar-epos, finns 
en scen som målar en människas törst så att man aldrig glömmer. Drängarna 
Robert och Arvid har vandrat långt och slitit hårt för att gräva efter guld. Som 
bekant blir allt till sand. På den långa vägen hem blir öknen deras överman. 
Halvt vansinniga av törst kommer de till ett vattenhål. Båda ser skylten ”Poison” 
(gift). Robert gör allt han kan för att hålla Arvid borta från det frestande men 
livsfarliga vattnet. Det blir ändå omöjligt att låta bli. Den storvuxne Arvid dricker 
och dör sedan under svåra plågor. Verklig törst är inte förhandlingsbart. Det 
gäller inte bara vad kroppen behöver, utan i än högre grad - själva livstörsten.

Evangelisten Johannes berättar att Jesus vid ett tillfälle ropar: ”Är någon törstig, 
så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre skall flyta strömmar 
av levande vatten.” Törst är ett livstecken och jag ger gärna Karin Boye rätt: 
”Den mätta dagen är ej alltid störst, den bästa dagen är en dag av törst.” Det 
är något hos Jesus som tycks väcka en människas törst, så var det när Gud 
blev människa i synlig gestalt, så är det idag. Jesus blottlägger livstörsten och 
denna törst blir en slagruta på jakt efter källan som inte dödar men ger liv.

 Är någon törstig…Är jag en av adressaterna till Jesu rop? Finns det en törst i 
mig? Jag tror att den kan formuleras med några ord som en munk använde för 
att beskriva sin vän, den välkände andlige vägledaren Thomas Merton, efter 
dennes hastiga död : ”Han var framför allt verklig. Och till den verkligheten 
hörde hans enkelhet, att han var sig själv. Han sade vad han tänkte och gjorde 
vad han tyckte borde göras, och så var det inte mer med det. Och det han 
sade och det han gjorde var grundat i kärleken till Gud och människor.” Det är 
min stora törst att få vara verklig, genuin. Att få möta verkliga människor. Att 
få syssla med det som är verkligt. 

Det ovan citerade orden ur Johannesevangeliet är predikotext på pingstdagen.  
I Apostlagärningarna, den bibelbok som berättar om de första kristna, kan 
vi läsa om den första pingstdagen i Jerusalem. Då hörde alla ”på sitt eget 
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språk” om Guds väldiga gärningar.  Glädjen var stor. Tungor av eld och 
helig berusning. Övernaturligt men absolut äkta och verkligt. Pingstdagens 
evangelietext fortsätter efter löftet om strömmar av levande vatten: ”Detta 
sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få.” När Bibeln talar 
om Anden sker det ofta med liknelser. Anden är som vattnet, som vinden, som 
elden. En kraft som människan inte kan dirigera eller ha i sin hand. Det blir 
mer konkret när Jesus talar om Anden som ”Hjälparen”. Obunden av tid och 
rum kan denne hjälpare finnas över allt, hos varje människa som vänder sig 
till Gud med en bön om hjälp. Den helige Ande tar fram det genuina hos en 
människa, hon blir mer sig själv. Hjälparen, Anden, gör också Jesus tydlig så 
att hans närvaro blir förnimbar.

 Hos Jesus Kristus finns enligt aposteln Paulus, ”verkligheten själv”. Det väcker 
den djupa törsten hos mig, den som är mer än längtan, den som är på liv och 
död. Törst är inte negativt om den bästa dagen är en dag av törst. Törst är 
inte outhärdligt när det finns någon som talar om strömmar av levande vatten.

     

              

               
Liselotte J Andersson

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

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

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

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

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

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

LIDKÖPING
ESPLANADEN 24
TEL: 0510-615 30
MAKLARHUSET.SE



22

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.)

Söndagsklubben: Verksamhet för barn under Gudstjänsten. 

Vår musik:   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!

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
Bankgiro: 226 - 08 91
Swish: 1236919294
Församlingsnummer 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! 

vardagar: 11-18     lör & sön: 10-16 
Sommaröppet 15 juni – 16 aug 

09:00 – 20:00 
Välkomna!

Telefon: 0510-107 70 


