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När orden blir människor!

”Ordet blev människa och bodde bland 
oss”, skriver Johannes i första kapitlets 
14:e vers. Denna lilla textrad som jag kunna 
citera ur minnet sedan åtminstone 30 år till-
baka har blivit särskilt levande för mig den 
sista tiden.
Dels därför att det offentliga rummet börjat bli 
påtagligt syrefattigt av alla åsikter som kräver 
utrymme i ett allt högre tonläge. Inget fel på yttrandefrihet, men ord är aldrig 
det samma som den verklighet de vill beskriva. I dagens outsinliga debatter 
börjar det bli smärtsamt påtagligt. 

 Men dels också för att vi själva står i en situation där orden förvandlas till 
människor. När Johannes skriver sin berömda sentens menar han att de 
dogmer och religiösa påståenden som i årtusenden funnits huggna i sten och 
präntade på papper, proklamerade av skäggiga religiösa ledare, nu ersatts 
av en enda levande person; Jesus Kristus. Det han talar om är alltså ett 
gudomligt exempel.

Det är lätt att tycka, det är också påfallande lätt att ha goda värderingar, men 
svårare att omsätta ord och åsikter i praktiken. Jesus förkroppsligar ordet. Han 
gör döda stentavlor till levande kött och blod. Det samma ålägger han oss som 
vill följa honom. Att förkroppsliga orden. Orden måste bli människor, i annat fall 
ligger stentavlorna kvar orörda och hans människoblivande blir också bara ord. 

Jag vill understryka att det verkligen inte alltid är ovilja som gör att åsikterna 
tar större plats än verkligheten. Det är oftast något så banalt som osäkerhet. 

Vi ser just nu människor 
från helt andra kulturer  
ta plats i våra  
kyrkbänkar. Vad  
kommer detta att 
innebära?

Ledare

Omslagsbild
"Vårsolen tar"

Thorvald Berglund
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Vi ser just nu människor från helt andra kulturer ta plats i våra kyrkbänkar. 
Vad kommer detta att innebära? I varje välbekant gemenskap skapar detta 
en osäkerhet. Det man i alla tider påstått om människors lika värde, om 
glädjen i att inlemma främlingen i den kristna gemenskapen ska nu omsättas 
i praktiken. Man måste plötsligt våga ett steg i Jesu efterföljd. Det som i ord 
verkade löjligt enkelt men som i praktiken kan förefaller omöjligt.  Orden har 
blivit till människor.

Till min stora glädje har jag under den sista tiden sett en församling som 
på ytan sett ut som vilken, ur den lokala myllan sprungen gemenskap som 
helst, förvandlas till en gemenskap av god vilja att möta det nya. För varje 
vänskapsband som knyts mellan dessa kristna kulturer bevisas att kyrkan är 
en trosgemenskap och inte en kultur- eller åsiktsgemenskap.

Därför ber jag och tackar Gud för alla er som nu trotsar er osäkerhet och låter 
era liv berikas av nya vänner och låter orden om gemenskap förvandlas till 
verklighet. Ordet blev människa och bodde bland oss. Just nu ser vi många 
ord förvandlas till just mänsklighet. Ni är alla sanna efterföljare.

 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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Ackord - de äldres kör,
övning enligt överens-
kommelse

Styrelsen -  
Församlingens styrelse
träffas en gång/månad

equmenia - barn- och
ungdomsverksamhet,
styrelsen träffas en
gång/månad

Vår musik- sång- och
musikgrupp för funk-
tionsnedsatta, lördagar 
enligt

Söndagsklubben - aktivitet för små barn under Gudstjänsten. En söndag i månaden

Rahab - 
barnverksamheten i
Iran

Stenhammarkören- 
projektkör. Övningar 
enligt överenskommelse

Lettlandsarbetetsortering och packning av insamlade kläder, skor m. m. som skickas till Lettland. Måndagar enligt överenskommelse.

Lidköpings-Kållands
Musikkår - musikkår 
tillsammans med Lidkö-
pings Musikkår. Övar 
torsdagar kl. 19.00 i
Missionskyrkan

Tisdagsklubben -  aktivitet för barn i  åk. 2-3.  
Tisdagar 
Kl 15.30 - 17.00

Bön för ön - gem 
bönesamlingar med de 
andra frikyrkorna på ön.
En torsdag i månaden.
Platserna altinerar

Trivselträff- träff för 
de äldre med olika pro-
gram. En tisdag/månad

Stenhammarkyrkan
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Vår musik- sång- och
musikgrupp för funk-
tionsnedsatta, lördagar 
enligt

Söndagsklubben - aktivitet för små barn under Gudstjänsten. En söndag i månaden

Tisdagsklubben -  aktivitet för barn i  åk. 2-3.  
Tisdagar 
Kl 15.30 - 17.00

Andante- 
församlingskör.  
Övningar enligt
överenskommelse

Onsdagsklubben- 
aktivitet för barn i  
åk. 4
Onsdagar
Kl 15.00-16.30

Pargrupp - samtals-
grupp för par. Träffas
enligt överenskommelse

Träffpunkt Kållandsö- 
Programkvällar med 
varierande innehåll.
Fredagar:  
Två gånger/termin

"Aftavard"- sam-kväm med lokala 
med-verkande. Som regel första måndagen i månaden. Ca 3ggr/termin. 

Missionsprojetet - Syföreningens verk-samhet med inrikti-ning på barnkläder till Östeuropa.. Måndagar udda veckor.

Café Fyren -
 Ekumenisk barn- och
ungdomsverksamhet.
Träffas ett antal  
fredagar i församlings-
hemmet

Bokcirkeln - Samtal 
över en intressant bok.
Träffas ungefär var 
tredje söndagskväll.

Scout -
Åk. 1-3  Tisd 17.45Åk. 4-6 Tisd 19.00Tonårsscout -

Ca: Var tredje lördagBön för ön - gem 
bönesamlingar med de 
andra frikyrkorna på ön.
En torsdag i månaden.
Platserna altinerar Du som vill delta i någon eller flera av dessa aktiviteter är 

välkommen att kontakta våra församlingar genom Anders 
Blomberg eller Annette Cederqvist. 
 Självklart firar vi gudstjänster i någon av våra kyrkor varje 
söndag. Oftast i båda.

Kållandsö Missionskyrka
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Ska Kållandsö Missionsförsamling och 
Stenhammarkyrkan gå ihop?

Svaret är: Det vet vi inte än. Frågan har diskuterats och under 2016 
kommer vi att undersöka om detta är möjligt, rimligt och lämpligt.

Det har aldrig varit tal om och kommer heller aldrig att bli tal om att kyrkorna 
ska slås ihop på ett sätt så att en av dem går upp i den andra. Oavsett 
vad vi kommer fram till kommer både Stenhammarkyrkan och Kållandsö 
Missionsförsamling fortsätta att verka som tidigare på de platser där de nu 
driver sina verksamheter.

Samgåendet handlar enbart om organisationen. Det vill säga att vi istället för 
två organisationer, med två arbetsgivare och två styrelser som samverkar, 
istället blir en organisation som arbetar på två platser.  Detta skulle kunna 
innebära fördelar, så som att t ex personalen får en gemensam arbetsgivare 
på hundra procent istället för två med delade procentsatser som nu är fallet. 

En gemensam organisation skulle kunna skapa stabilitet och dessutom säkra 
att verksamheten kan fortgå i båda kyrkorna under överskådligt tid. Men som 
sagt, detta är bara på tankestadiet och församlingarna kommer gemensamt 
att utreda saken under detta år.

Du som har synpunkter på detta är välkommen att höra av dig  
till respektive styrelse.

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65
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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!

VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

VÄLKOMMEN
TILL OSS!

Lina,  Ann-Charlotte,
David och Daniel
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Februari

6 lördag 15.00 Församlingens årsmöte med
  sedvanliga förhandlingar 
  Servering

7 söndag 11.00 Årshögtid
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Kören Andante. Kyrkkaffe 
  Extra insamling till församlingens arbete 
   
 7 söndag 11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar
  Sång av Elizabeth Skahammar

 8 måndag 16.00 "Aftavard" 
  Dagens gäst är Kenneth Holgersson

14 söndag 11.00 "Dela-Gudstjänst" med nattvard
  Café Skorpan

16 tisdag 15.00 Trivselträff 
  Program & servering

21 söndag 11.00 Gemensam nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg
  Sång av Valter Svensson
   
   
  
 

    
   

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö



9

25 torsdag  19.00 Bön för ön i Udden

   
26 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö med Anders Blomberg 
  "Skrönor och fakta om det gamla Kållandsö"

28 söndag 11.00 Temagudstjänst "Var blev väckelsen av"
  En predikoduell mellan
  Anders Blomberg och Pea Karlsson 
  Söndagsklubben.Café Skorpan

28 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Leif Nordlander
  Sång av Arne Andersson & Rolf Lindstedt 
  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.

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

Garnparadis  Smide  Linnedukar
Tyger  Symaskiner  m m.

Tel 0510-226 35
www.hemlöjden.se

K Ö

 17 feb  Värmestickcafé  14.00-18.00
 29 feb  Stickcafé  18.30
   9  mars  Värmestickcafé  14.00-18.00 
15  mars  Stickcafé  18.30
 30 mars  Värmestickcafé  14.00-18.00
25 april  Stickcafé  18.30

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 2016
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K Ö

K Ö

Mars

 6 söndag 18.00 "Att vara människa"  
  en musikföreställning med kören Änglamark

 7 måndag 16.00 "Aftavard"  
  Dagens gäst är Bosse Svensson  
  

 13 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Clas Olsson, predikan & sång 
  

13  söndag 11.00 "Dela-Gudstjänst"
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist m fl.
  Söndagsklubben. Café Skorpan 
   
15 tisdag 15.00 Trivselträff

17 torsdag 19.00 Bön för ön i Eke kapell  
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

Välkomna till Spiken och 
Restaurang Sjöboden i vår! 

 
Vi har helgöppet  
från den 25 mars. 

 
Fr o m den 1 maj  

har vi öppet dagligen. 
 
 

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

K Ö



K Ö

20 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Sophia Sahrin Granevik
  
20 söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard 
  Anders Blomberg
  Sång av fam Amnerud. Café Skorpan

23 onsdag 19.00 Ekumenisk Gudstjänst i Sunnersbergs kyrka
  Anders Blomberg m fl.  
   
24 torsdag 19.00 Getsemanegudstjänst med nattvard
  Anders Blomberg
    
  
25 långfred 11.00 Gudstjänst med nattvard
  Anders Blomberg & Svante Cederqvist 
   
27 påskdag 11.00 Gemensam Gudstjänst i Stenhammarkyrkan
  Anders Blomberg. Sång av Marianne Rask,
  Ingrid & Ingmar Carlsson m fl.

28 annand 18.00 Ekumenisk Gudstjänst i Otterstad kyrka
  

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

K Ö

April

 3 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Wärne Eriksson
  Sånggruppen Ackord. Café Skorpan

4 måndag 16.00 "Aftavard" 
  Dagens gäst är Sigrid Andersson

10 söndag 11.00 Gudstjänst
  Lina Svensson. Café Skorpan

10 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg

17 söndag 11.00 Gudstjänst
  Barn och ungdom från grupperna medverkar.
  Anders Blomberg och Annette Cederqvist
  Korv-café m. m.

17 söndag 11.00 Gudstjänst
  Clas Olsson, predikan & sång
   

Kållandsö Varv AB
Trelle, Kållandsö
531 99 LIDKÖPING

Telefon  +46 (0)510 101 22
Fax  +46 (0)510 103 36
E-post  kallandso-varv@telia.com
Hemsida www.kallandsovarv.se

Bankgiro  5660-7609
Plusgiro   46 42 62-5
BIC:         SWEDSESS
IBAN:       SE9880000831470030205504

Varuslag/Beskrivning Lev. kvant Pris/enhet Belopp

Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar efter fakturans mottagande,
godkännes ej.
Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med

Summa exkl. moms Moms SUMMA ATT BETALA

Fakturanummer

Fakturadatum

Betalningsvillkor

Kundnummer Er referens

FAKTURA

Org. nr 556388-7255
VAT nr SE556388725501
Innehar F-skattsedel

Kållandsö Varv AB
Trelle, Kållandsö
531 99 LIDKÖPING

Telefon  +46 (0)510 101 22
Fax  +46 (0)510 103 36
E-post  kallandso-varv@telia.com
Hemsida www.kallandsovarv.se

Bankgiro  5660-7609
Plusgiro   46 42 62-5
BIC:         SWEDSESS
IBAN:       SE9880000831470030205504

Varuslag/Beskrivning Lev. kvant Pris/enhet Belopp

Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar efter fakturans mottagande,
godkännes ej.
Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med

Summa exkl. moms Moms SUMMA ATT BETALA

Fakturanummer

Fakturadatum

Betalningsvillkor

Kundnummer Er referens

FAKTURA

Org. nr 556388-7255
VAT nr SE556388725501
Innehar F-skattsedel

N 58° 41,7   E 13° 09,3

Kållandsö Varv AB
Trelle Kållandsö
531 99 Lidköping

Tel:  +46 510-101 22 
Fax: +46 510-103 36
kallandso-varv@telia.com
www.kallandsovarv.se

• Nybyggnationer 

• Ombyggnationer

• Reparationer

• Torrdocka

•            Kapacitet 89 x 13,7 m
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K Ö

19 tisdag 15.00 Trivselträff 
  

21 torsdag 19.00 Bön för ön i Udden
  

22 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö
   Lars Olsson
  "Från slott till örnkoja"

24 söndag 11.00 Temagudstjänst med nattvard
  Anders Blomberg 
 

  

   
 
       
  

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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"Lite från Kållandsö varv förr och nu"

Per Jonsson berättade om Kållandsö varv, dels hur allt började en gång men 
också om den verksamhet som bedrivs där idag.

Det har åter varit den traditionella Trettondagsfesten i Kållandsö Missionskyrka.
I år var en av delägarna till Kållandsö varv, Per Jonsson inbjuden för att 
berätta historien om varvet och vad som händer och sker där i dag. Det blev 
en mycket välbesökt eftermiddag då många kom för att lyssna till Per och 
hans berättelse om varvet i Trelle som de flesta av oss känner till men ändå 
kanske inte vet så mycket om. En kyrka fylld till sista plats fick lyssna till ett 
intressant och spännande föredrag när Per delade med sig om tider som gått 
och projekt i mer "modern" tid. 

Att det har reparerats en hel del fartyg i Trelle genom åren hade man ju 
klart för sig men att det byggts så många båtar och fartyg på varvet var i 
alla fall nytt för mig. Via Powerpoint visade och berättade Per om varvets 
utveckling, hur dockorna byggts ut och hur nya dockluckor kommit på plats.  
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Bilderna kopplade till Pers förnämliga föredrag gjorde att det blev lätt att hänga 
med i berättelsen och många i publiken fängslades nog av alla dess båtbilder.
Bilder av båtar som många kände igen och som även några säkert seglat med 
då det har funnits gott om redare och sjöfolk på Kållandsö på den tiden det 
begav sig och som ju inte är alltför avlägsen. 

Alla var nog överens om att det 
blev en trevlig eftermiddag och 
samtalen kring kaffeborden efter 
Pers föredrag var livliga och 
intensiva. Att det var mycket  
folk kan väl bevisas med att 
bord och stolar tog slut och 
kökspersonalen fick ordna sitt 
eget lilla "fikamys" just i köket.

Lite historik om varvet i Trelleviken  Källor: Kållandsö Varv AB
                         Krister Bång

Året var 1941 och Oskar Jonsson och hans söner bestämmer sig för att bygga 
en torrdocka i Trelleviken, först var väl detta tänkt att vara ett komplement till 
seglationsverksamheten. 1945 stod torrdockan klar. Porten var åtta meter bred 
för att man utan problem skulle få in båtar som under denna tid trafikerade Göta 
Kanal, längden var ca: 60 meter eller som man sa i dagligt tal" två skutlängder". 
Anna-Klara av Spårön var första fartyg att docka in i den nya torrdockan och 
som nummer två dockades Oskar Jonssons egen Molly in.
Verksamheten bedrevs under namnet Oskar Jonssons Torrdocka.
Trellevik var första fartyg som byggdes i Trelle och vad som är intressant i 
detta sammanhang är att spanten plockades från kanalångaren Östergötland. 
Den inköptes 1946 av Oskar Jonsson och Otto Granath och tanken var att 
renovera den men den visade sig vara i alltför dåligt skick så den skrotas på 
plats 1946. Spanten däremot var "friska" och kom till nytta vid byggandet av 
Trellevik, hon dockades ut den 27 september 1949 och var klar i april 1950.
1947 var det full fart på reparationsrörelsen och hela 20 fartyg dockades det 
året. Det var det vid den här tiden som ångaren Tuna förliste utanför knuten 
i Navens skärgård. Den kände dykaren John Sörman bärgade henne och 
kunde föra in henne till varvet där hon dockades.   

Vänd >>
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Porten till dockan som var tillverkat av trä brast i början av 1950-talet, som 
tur var så kom ingen till skada. En ny port av stål tillverkades och invigningen 
av denna port skedde den 30 augusti 1951. Vintertid låg många av 
Kållandsöskepparnas kanalångare i "vinteride" på Kållandsö och då passade 
man på att utföra lite mindre reparationer vid varvet. I slutet av 1940-talet dog 
linjesjöfarten ut på kanalen och de gamla ångarna blev liggande. 

Året är 1953 och det är dags att bygga ett nytt fartyg och denna gång i stål. 
Oskar och sonen Harry började själva bygga denna båt om 280 ton. Kölplåten 
lades den 5 maj 1953 och den 8 juni 1954 kunde Trellefjord levereras. Vid den 
tidpunkten hade arbetsstyrkan efterhand  ökat och var vid tiden för provturen 
15 man. En hel del skutor reparerades bl a Mina som hade gått på grund i 
Ekens skärgård. Detta blev inte bara en reparation utan varvet i Trelle fick 
även uppdraget att bygga om fartyget efter dåtidens krav.

Nu följde en tid av nybyggen i rask takt, bunkerbåten Caltex Marin leverades 
29 december 1958, detta var det fjärde nybygget. Just små bunkerbåtar kom 
att bli varvets specialitet och inte mindre än 
fem liknande fartyg leverades totalt.
Den 14 december 1959 avled varvets grundare 
Oskar Jonsson, driften togs då över av sönerna 
Valter och Harry och varvets nya namn blev nu 
Bröderna Jonssons Torrdocka. Nu följde år av 
reparationer och nybyggen och 1965 var det 
dags att bygga varvets 12:e nybygge, Eken. 
Fartyget blev varvets dittills största 
fartyg med sin lastförmåga på 750 ton.

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

Eken
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1967 byggs varvets första fiskefartyg,Västfjord. Hon blev 31,79 meter lång 
och hade en bredd på 7,82 meter, betydligt bredare än samtida fiskefartyg. 
Nu följer en tid av många ombyggnader, bl a byggs Hamburgsundsskutan Rita 
om till missionsbåten Elida. Den 6 juni 1973 avlider Valter Jonsson och har strax 
dessförinnan sålt sin del till brodern Harry som fortsätter driften under namnet, 
Trellevarvet. Ytterligare en fiskebåt till Fotöfiskarna byggs, hon var liksom de 
andra fiskefartyg som byggdes på varvet ritad av Thure Wahlberg. Denna 
fiskebåt är betydligt mindre än Västfjord och blir varvets nybygge nr 18 och får 
namnet Randi och levereras i december 1977. Ytterligare båtar byggs och 1982 
levereras en flodbåt till Zaire för trafik på Kongofloden, detta var en del av ett 
SIDA-projekt. Mer ombyggnader, bl a förlängs Magnus Gabriel  med  5 meter.  

1 juli 1987 drog sig Harry Jonsson tillbaka och överlät verksamheten på 
sina brorssöner Per och Samuel Jonsson. Samtidigt ombildades varvet och 
fick namnet Kållandsö Varv AB vilket det fortfarande heter. Tre år senare 
blev även yngste brodern Tomas delägare. År 1990 fick man i uppdrag av 
Sjöräddningssällskapet att bygga en sjöräddningsbåt för stationering i 
Halmstad. Namnet blev Samariten och blev varvets tjugofjärde nybygge. 
1996-1997 byggs torrdockan ut och portens bred ökades från 8 meter till 13,7 
meter och medgav en dockning på fartyg upp till 80 x 13 meter. Detta resulterar 
i att varvet 1998 får förtroendet att genomföra en omfattande förlängnig av 
bunkerfartyget Triton. Hon blev 13 meter längre och dödvikten ökade från 
870 till 1 500 ton. Numera är Kållandsö Varv det enda varvet som finns kvar i 
Vänern som kan reparera haveriskadade fartyg. 
2008 byggdes en  fraktfärja till Skärgårdsgods på Vrångö, detta var varvets 
nybygge nr 25 och hon fick namnet Amanda och hon är det senaste nybygget 
på varvet. Vintern 2010-2011 byggdes dockan 
ut ännu en gång. Den breddades med fem meter 
och fördjupades med två meter för att få en bättre 
arbetsmiljö.
Ett uppmärksammat haveri ägde rum i Trollhättan 
i december 2014 då Nossan gick på grund. Efter 
det att fartyget dragits loss och lossas gick hon till 
Kållandsö för reparation. Varvet är anpassat för 
"Vänermax", dockan är 95 x 13,7 meter och varvet 
har en kran med en höjd av 27 meter. 
Man ser framtiden an med tillförsikt.

//Thorvald Berglund Nossan
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Under sista helgen i november fick Stenhammarkyrkan vara värd för tre stäm-
ningsfulla julkonserter med Stenhammarkören. Under ledning av Yvonne 
Bjerkevik framförde kören ett axplock av gamla och nya julsånger från både 
när och fjärran. Kompet sköttes av en musikerkvartett bestående av; Kevin 
McCallum (klaviatur), Jan Björklund (gitarr), Jan Brodin (elbas) och Marcus 
Hedenfalk (trummor). Christer Almqvist var konferencier och satte redan in-
ledningsvis hoppet i främsta rummet med citatet; ”Jultomten finns, han finns 
lika säkert som kärleken, som frikostigheten och hängivenheten. Du vet att 
dessa ting finns i överflöd och ger ditt liv största skönhet och glädje”.  

Stenhammarkören hade också i år förstärkning av en barnkör som förutom 
två egna framföranden sjöng med i ett antal sånger. Körens solist Susanna 
Malm sjöng Himlen i min famn och Dagen är kommen. 

Tenorer och basar framförde Himlen hänger stjärnsvart med text av K. G. 
Ossiansson och damerna Sankta Lucia. Att melodin är av italiensk härkomst 
känner nog de flesta till men att den troligen fördes till Sverige av vår lokale 
poet Gunnar Wennerberg kanske inte är lika känt.  Enligt konferencier Christer 
Almqvist handlar den om en stadsdel i Neapel vid namn Santa Lucia och den 
svenska texten skrevs på 1920-talet. 

Redan nu ser vi fram emot körens nästa projekt. Hösten 2016 planerar man 
att framföra låtar av Ted Gärdestad. 

//Annika Landström

Notiser

Stenhammarkören
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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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Magnus Malm  -  Som om Gud inte finns.  
En bok om sekularisering.
Kjell Kjörk och Anders Blomberg har läst boken. 

Sekulariseringen av den kristna församlingen i Sve-
rige är ett aktuellt och brännande ämne så boken är 
välkommen. Författaren definierar sekularisering som 
församlingens anpassning till tidsandan och att Gud 
motas bort från väsentliga områden av livet. Sekula-
risering är att börja leva som om Gud inte fanns. Den 
här boken är skriven med övertygelsen att vi har allt 
att vinna på att tala klartext om sekulariseringen. Det 
är först när den kristna kyrkan slutar se sig själv som 
ett offer för sekulariseringen och börjar reflektera över 
sitt eget ansvar för denna som vi kan se en förändring. 
Magnus Malm ger här ett berömvärt anslag. 
Författaren talar bland annat om den lutherska traditionen som sedan 500 år 
utövat en makt över kyrkor och enskilda människor som ingen enskild påve 
någonsin kommit i närheten av. Genom att den lutherska teologin har gjort 
”rättfärdiggörelsen genom tron” till det centrala innehållet i evangeliet (till 
skillnad från den allmänkyrkliga teologin där Jesus Kristus som person utgör 
centrum), reduceras evangeliet till en enfrågerörelse. I praktiken leder detta, 
enligt Malm till en sekularisering av det mänskliga som lämnas helt utanför 
kristet inflytande.

Författaren ger en mycket positiv bild av helgon, klosterliv och retreater, till 
exempel så kritiserar han Luthers avvisande av kyrkans klosterväsende. 
Helgonen har, utan att bryta med kyrkan eller förakta henne, följt sin 
gudslängtan och funnit en stig rakt igenom den religiösa bråten till den källa 
som aldrig helt kan övertäckas av människor. När klostren har fungerat som 
det ska har det varit ”staden på berget” som Jesus talar om.

En sak som kan bidra till sekularisering är överandlighet. Det är inte för mycket 
av Gud som är problemet, menar Malm, utan för lite av människa. Det är 
inte Gud jag behöver distansera mig från utan från en fromhetsform som inte 
tillåter mig att vara människa.
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Kyrkans dåliga självkänsla leder till en flummig teologi, eftersom vi inte 
klarar av att bli kritiserade och därför formulerar evangeliet så vagt att det 
inte intelligent kan kritiseras. Det är när kyrkan åter blir en böneplats som 
människor finner vägen till hennes gemenskap. 

Det är när portarna åter öppnas till djupen av Guds helighet som portarna går 
upp på vid gavel för allas vår mänsklighet. När kyrkan rör sig mot centrum 
öppnas hon i periferin.

Malm använder sig av en märklig rubriksättning av de olika kapitlen i boken 
som inte ger någon information om vad kapitlet innehåller. Till exempel så 
kallas det första kapitlet ”Ett smart sätt att koka grodor”!!

Boken är relevant och den har ett angeläget budskap till kyrkan idag men den 
är lång, hela 250 sidor, och kan av en icke teolog lätt uppfattas som mångordig 
och något svulstig. Det är heller inte helt lätt att följa honom i svängarna. De 
exempel och anekdoter som Malm använder för att understryka sitt budskap 
känns allt för ofta krystade och konstruerade.

Boken hade tjänat på att mer koncist och koncentrerat fokusera på just 
sekulariseringen som fenomen än att slå ner på dess förmodade orsaker. 
Boken slutar helt abrupt utan något försök till sammanfattning, konklusion 
eller råd till kyrkan hur den på bästa sätt ska hantera den pågående 
sekulariseringen. Magnus Malm är en erkänt skicklig retoriker och brukar 
ofta vara en god analytiker. Om han lyckas med det sista är tveksamt den 
här gången. I viket fall är han minst sagt famlande när det gäller konklusion. 
Eftersom han svingar sitt svärd så yvigt och hårt mot så många håll samtidigt 
blir han lite som Don Quijote. Han slår hårt och mycket men det känns aldrig 
som han träffar något av vikt. Som läsare känner man förvirring, vanmakt och 
sorg när man läser boken. Först efter en stund förstår man att dessa känslor 
kanske inte är ens egna utan författarens. Som underlag för ett samtal kan 
boken tjäna en uppgift. Den som däremot läser den i hopp om att få insikter 
om något mycket viktigt riskerar att bli besviken. Eller trött.

Kjell Kjörk & Anders Blomberg 
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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.)

Söndagsklubben: Verksamhet för barn under Gudstjänsten. 

Onsdagsklubben: Onsdagar kl. 15-16.30 för åk 4-5 (vi träffas och gör spännande
  och kul saker ihop, samt avslutar med en kort samling).

Vår musik:  Sång och musikgrupp för funktionsnedsatta. Kl.10-11.30
  En gång/månad enligt överenskommelse
  
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!

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

Telefon: 0510-107 70


