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Ledare

Omslagsbild
Thorvald Berglund

Föddes Jesus verkligen den 25 december år 1?
Nej. Eller rättare sagt, det vet man inte. 

Tideräkningen med Jesu födelse är något som kom till senare. Först år 525 
e Kr utvecklade munken Dionysius Exiguus ett system för tideräkning som 
utgick från det år han tänkte sig detta skulle ha skett. Han kallade året Anno 
Domini (Herrens år). Hur räknade man innan då? Jo, då utgick man från det 
av ”lärda män” beräknade året för världens skapelse, Anno Mundi (Världens 
år) som enligt den Hebreiska kalendern skulle ha inträffat 3761 f Kr.  Det 
fanns dock andra som menade att detta skulle ha skett redan 5509 f Kr vilket 
är en betydande skillnad, så exaktheten var inte särskilt stor.

Nu var nog den gode munken Dionysius inte så exakt han heller för 
enligt Matteus-evangeliet föddes Jesus innan Herodes den store dog, vilken 
hände år 4 f.Kr. Enligt Lukasevangeliet inträffade födelsen då Quirinius 
var ståthållare över Syrien vilket i så fall måste ha varit efter år 6 e.Kr Men 
det där spelade nog inte så stor roll. Det viktiga för Dionysius var nog inte 
att vetenskapligt fastställa året då Jesus föddes utan att hitta en rimlig 
utgångspunkt för en ny tideräkning som alla kunde vara överens om. Det 
var praktiskt. Lite som att man en gång i tiden kom överens om att den där 
sträckan på ungefär en armlängd skulle heta just ”1 meter”.

Men om man nu inte ens visste exakt vilket år Jesus föddes, hur kunde 
man då säga att det var just den 25 december?   
Svar: Det sa man inte. Tanken på att överhuvudtaget fira Jesu födelsedag 
fanns inte under de första århundradena. Däremot började man så smått fira 
hans dopdag vilket antogs vara den dag vi idag kallar Trettondagen, dvs 6 
januari. Först på 300-talet var traditionen spridd att även fira Jesu födelse 
just den dagen.  

Men, för att krångla till det ännu mer, detta gällde bara de österländska 
kyrkorna! 
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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

I Rom började man vid samma tid att fira Jesu födelse på dagen för 
vintersolståndet. Datumet varierar mellan den 21 och 23 december men 
var vid den tiden en viktig dag i den Romerska hedniska solkulten. Man 
firade helt enkelt solens födelse. De kristna i Rom, som av förklarliga skäl 
vägrade att delta i den kulten, bestämde sig för att i protest mot de kejserliga 
påbuden, fira Jesu födelse i stället. Det var ju Han som var världens ljus! 
Firandet av vintersolståndet var en vanlig kult inom de flesta hedniska 
religionerna vid den här tiden, och när kristendomen till slut nådde Norden 
var det enkelt att byta midvinterblotet mot firandet av Jesu födelse.  

På 1500-talet infördes den Gregorianska kalendern, den vi har i dag, och 
för enkelhetens skull bestämdes ett fast datum för julfirandet istället för det 
mer tänjbara vintersolståndet. Det blev den 25 december.

I de österländska kyrkorna, de som kallas ortodoxa, firas däremot 
Jesu födelse fortfarande den 6 januari vilket alltså är den äldsta och 
mest ursprungliga dagen för julfirande. Vårt västerländska firande av 
”trettondagen” är en rest från den tiden. 

Kyrkan har faktiskt aldrig gjort anspråk på att veta exakt när Jesus 
föddes. Man ansåg bara att det var lämpligt att fira det vid 
en tid då ljuset återvänder till jorden. 

I detta ligger en helt lysande symbolik, tycker i alla fall jag. 

God jul och ett välsignat nytt år till Er alla 
önskar 

Stenhammarkyrkan och Missionskyrkan på K-ö genom 
Anders Blomberg
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Andlig vård i vården!

Det är en gråmulen morgon och jag 
kramar den varma koppen med nybryggt 
kaffe. Vi sitter i Mikaels hörnsoffa. Det 
känns välkomnande och ljusen på bordet 
är tända. Mikael har jobbat som sjukhus-
pastor på Sjukhuskyrkan i Skövde sedan 
2006. Han är uppvuxen på norra Öland 
och fyller 57 år samma dag som vi stämt 
träff på hans tjänsterum.
— När jag var liten var jag väldigt from, 
berättar Mikael med ett stort leende på 
läpparna, samtidigt som han skruvar på 
locket till termoskannan. 
— Folk omkring mig trodde alltid att jag 
skulle bli pastor. Som vuxen har jag 
funderat mycket på det och om det har 
påverkat mitt yrkesval.

Jag hade förberett intervjun med ett antal frågor som stod nedtecknade på 
mitt anteckningsblock. Mikael hade mycket att berätta så ganska snart hade 
jag glömt både frågor och struktur. Han beskrev sin barndom, tidiga yrkes-
karriär och hur han efter 17 år som församlingspastor på en liten ort utanför 
Vetlanda längtade efter något annat. 
— Jag har aldrig varit den karismatiska typen! Jag var nog väldigt omtyckt 
som person, men levde aldrig upp till bilden av en ”tvättäkta” pingstpastor. 
Ju äldre jag blev, desto svårare fick jag att anpassa mig. Jag hade då och då 
sneglat på sjukhuskyrkans verksamhet och började engagera mig i styrelsen 
för sjukhuskyrkan i Småland. Så en dag 2005, kom det ut en annons om att 
de sökte en sjukhuspastor på heltid i Skövde. Jag och min fru tog ett gemen-
samt beslut om att jag skulle söka tjänsten och det har vi aldrig ångrat.

I sitt arbete på Sjukhuskyrkan möter Mikael människor i nöd och kris, både 
patienter, närstående och inte minst personal. Mikael uttrycker att hans kan-
ske viktigaste uppgift är att utgöra ”ett vikarierande hopp”.  
Det tycker han är en bra beskrivning av sitt arbete.  

Mikael Mattisson
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Han går runt på olika avdelningar, besöker patienter men tar också emot 
människor i samtal på sjukhuskyrkan. 

— Mycket av det vi gör handlar om att lyssna till människor och att bekräfta 
dem i sin hopplöshet. Man måste visa att man vågar stanna kvar i tystnaden. 
Man kanske hjälper till att sätta ord på det svåra. Mikael uttrycker att många 
känner sig väldigt ensamma. Även svårt sjuka som rent fysiskt har anhöriga 
hos sig kan ändå uppleva en påtaglig existentiell ensamhet.  
 
Den sjuke uppvisar inte sällan en fasad gentemot familjen. 
— Då är det skönt att de kan släppa på det när vi kommer, säger Mikael. De 
måste få en ventil för sina tankar, sin oro och sina frågor. 

— IVA ringer på oss ibland, fortsätter Mikael. Oftast när det är mer trauma-
tiskt. Men, ibland kan det vara ett stillsamt förlopp där personalen ändå ser 
att de närstående behöver stöd. Mikael vill alltid att de närstående ger sitt 
medgivande om de själva inte tagit initiativet till hans närvaro. Så när en skö-
terska från IVA hörde för ent tid sedan hörde av sig och ville att han skulle 
komma upp till intensivvårdsavdelningen frågade Mikael om de anhöriga var 
tillfrågade.
— Nej, men jag har sagt att vi brukar ringa på dej, svarade sköterskan. Det 
var två döttrar som satt hos sin pappa som var svårt sjuk. 
— De var väldigt reserverade när jag dök upp och det kändes lite jobbigt, be-
rättar Mikael. Han satte sig därför helt tyst vid sidan av sjuksängen samtidigt 
som han funderade på fortsättningen. Rätt som det var frågade en av dött-
rarna om han kunde läsa eller sjunga något. De berättade att pappan alltid 
hade tyckt om ”Tryggare kan ingen vara”. Mikael började sjunga och när han 
kom till andra versen hörde han först en snarkning och sedan ett rosslande 
och i nästa stund var pappan död. Det blev trots allt väldigt bra och döttrarna 
var så oerhört tacksamma för min närvaro och för att pappan fick avsluta sitt 
liv till tonerna av sin favoritpsalm. 

Mikael berättar om en liknande händelse där han blivit kallad till KAVA (kirur-
gisk akutvårdsavdelning) av de anhöriga till en döende kvinna. De var väldigt 
ivriga och ville att han skulle komma på en gång. De vuxna barnen och 
maken hade samlats kring hennes dödsbädd. Mikael läste en psaltarpsalm, 
Fader vår och sjöng några verser ur psalmboken. När han kom till sista sta-
velsen i välsignelsen drog kvinnan sitt sista andetag.

Vänd >>
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Ibland har vi nödvigslar. Då ska man försöka göra det lite festligt fast man 
vet att omständigheterna är jättetråkiga. Det kan kännas väldigt jobbigt. Som 
svar på min fråga hur man hanterar allt det svåra uttrycker Mikael en slags 
förvåning över att det för det mesta går väldigt bra. 
— Jag tror att det är, som någon sagt… antingen slutar man redan efter 
ett par år eller så blir man kvar för evigt, svarar Mikael. Alla kanske inte har 
kapacitet att klara det. Mikael berättar att de får handledning och att det är 
väldigt betydelsefullt för att orka vidare. Där får han både avlastning, stöd 
och hjälp i svåra situationer. Rent andligt söker han återhämtning i andakten 
och genom att läsa bibeln. Det är för honom en kraftkälla. 
— Man måste ta sig tid för det!  Det är en investering man gör för att hjälpa andra. 
Mikael pekar i riktning mot andaktsrummet och fortsätter;
— Vi har alltid en kort morgonbön tillsammans när vi kommer till jobbet. Av vissa 
människor och situationer blir man djupt berörd och då riskerar man att ta det med 
sig. Innan jag går hem för dagen går jag därför in i meditationsrummet, ber en liten 
bön och överlämnar allt jag varit med om. 

Kaffet är urdrucket och klockan har blivit alldeles för mycket. För både mig och Mikael 
väntar en ny arbetsdag. På väg ut landar min blick på sjukhuskyrkans symbol - en 
blomma innesluten i ett kors. Blomman växer som ett skott på en avbruten stam 
och är en symbol för liv och kraft, för tron på uppståndelsen. Ur det brustna, ur det 
avbrutna, kan något nytt växa fram. 

Personlig service med högsta kvalitet
för företag - bostadsrättsföreningar - privatpersoner.

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel

//Annika Landström
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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

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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December
4 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Musikkåren. Kyrkkaffe

 4 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Thorvald Berglund 
 

5 måndag 16.00 "Aftavard"
  Gun-Britt & Lars-Eric Holgersson
  Sånger i advent 
 
11 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst   
  Anders Blomberg, Gunnel Svensson m fl. 
  Café Skorpan

11 söndag 18.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg

14 onsdag 18.00 Julcafé med sång och
  musikgruppen Vår Musik

15 torsdag 19.00 Bön på ön i Otterstad kyrka
  lilla kapellet

18 söndag 11.00 Gudstjänst inför Julen
  Annette Cederqvist med väl valda solister.
  Café Skorpan 
 
  

   
  

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö



9

K Ö

24 Julafton 23.00 Midnattsgudstjänst 
  Annette Cederqvist, Annika Landström
  Kören Andante. Glögg

26 Annand. 11.00 Gemensam Missionshögtid  
  ”Med Mercy Ships på Madagaskar”
  Lina Svensson berättar och sjunger för oss
  Insaml. till Equmeniakyrkans internationella arbete
    
31 Nyårsaft 16.00 Ekumenisk Nyårsbön i
  Otterstad kyrka
  
31 Nyårsaft 17.00 Nyårsbön  
  Anders Blomberg m fl. 
   
 

K Ö

 

 
 

 
 

 
 
 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

Välkomna till Spiken och 
Restaurang Sjöboden i höst! 

 
Hela hösten serverar vi vår stora 
helgbuffé lör–sön kl 12.00–16.00.  

 
Övriga tider öppet för beställningar.   

 
fr o m den 26 nov serverar vi 

Sjöbodens stora julbord tis–lör   
från kl 18.00 och lör–sön kl 13.00. 

 
 

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  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

Välkomna till Spiken och 
Restaurang Sjöboden i vår  

och sommar! 
 

ÖPPETTIDER: 
30/4-19/6: 

ons-lör kl 12-21 sön kl 12-16 
 

29/6-21/8: 
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  
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K Ö

K Ö

Januari 2017

 6 fredag 16.00 Trettondagsfest 
  ”Det glömda landet” om Armenien  
  Anders Blomberg
  Offer till församlingen. Servering
    
 8 söndag 11.00 Gudstjänst 
  Anders Blomberg. Annette Cederqvist.
  Sång av Linnea Smedman. Sopplunch

15 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Sång av Nanour Bedeijan
  Syriskt/Armeniskt kyrkkaffe

22 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg

22 söndag 18.00 Musikafton med Nattvard & Stråkmusik 
  Per Sandén & Annika Landström
  Ingrid & Ingmar Carlsson
  Kvällens pratare: Anders Blomberg

25 onsdag 18.30 equmenias årsmöte 
 
  

  
 

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping
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28 lördag 15.00 Församlingen Årsmöte
   Förhandlingar och servering

29 söndag 11:00 Årshögtid
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Kören Andante. Kyrkkaffe

29 söndag 15.00 Församlingen Årsmöte & Årshögtid 
  Förhandlingar & servering
  Anders Blomberg
  Offer till församlingen

31 tisdag 19.00 equmenias årsmöte

  

   
 

11

K Ö
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Sång och strängaspel på Kållandsö.

När den frikyrkliga väckelsen bröt 
fram på Kålland och Kållandsö 
utvecklades också en ny slags 
kyrkomusik. Den så kallade 
strängmusiken.
Den främsta musikupplevelsen hade de 
gamla kyrkornas orglar stått för tidigare. Den 
mer folkliga musiken hade framförts på fiol 
eller på så kallad psalmodikon, ett mycket 
enkelt ensträngat instrument som främst 
användes för att ta ut melodier till sång. 

När frikyrkorna bildades fick musiken 
nästan omedelbart en framskjuten plats i gudstjänstlivet. Däremot fanns 
ingen möjlighet för små fattiga gemenskaper att skaffa kostsamma orglar. 
Gitarren hade sakta men säkert blivit folkets instrument under 1800-talet 
och tillsammans med fiol, mandolin, cittra och även kontrabas kunde man 
ackompanjera glatt sjungande människor av hjärtans lust. 

I början var man inte sparsmakad när det gällde musiken. Om detta vittnar 
att en person från Mariestad, ”Sjöberg med lutan”  som under 1800-talet ofta 
besökte Kållandsö och blev mäkta populär genom att just …spela luta.

Den ”gamle Storm” i Klackered var också berömd. Till och med självaste 
prästen i Otterstad ansågs honom vara en ”mästersångare” och en storhet 
som enligt samme präst läsarna inte begrep sig på. Men det var trots allt hos 
dem som Storm uppskattades mest med sin sång, och där han också tjänade 
med sin gåva.

”I början var man inte 
sparsmakad när det 
gällde musiken. Om 
detta vittnar en person 
från Mariestad, ”Sjöberg 
med lutan” som under 
1800-talet ofta besökte 
Kållandsö och blev 
mäkta populär genom att 
just …spela luta.”
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Så småningom utvecklades musiklivet och enligt ovan nämnda 
ordning, och av blandade stränginstrument och sångröster skapades den 
stående institution som under hela 1900-talet kom att gå under det otvetydiga 
namnet ”Sångarna”. En tramporgel införskaffades i och för sig redan 1908 
men den användes mestadels till psalmsång.
 En av de första sångledarna var en man från Eke vid namn Enock Tyrén 
som också var sekreterare i den nybildade församlingen under många år. 
1927 efterträddes han av Gösta Andersson. Denne fiskare från Spiken var 
en naturbegåvning inom musiken och betydde mycket för sång och musik-
livet ända fram till 1961 då han tragiskt nog gick bort endast 53 år gammal. 
Hans son Arne Andersson fick en fortsatt långvarig betydelse för musiken 
i bygden så som en skicklig kontrabasist och sångare. Flitigt anlitad som 
solist och kyrkosångare vid högtider och som basist i olika musikkonstella-

tioner. Nere i ”kretsen” på Kålland gick han 
under smeknamnet ”Arne Bass”.  Arne An-
dersson är i skrivande stund ännu aktiv som 
basist och sångare i seniorkören Ackord. 

I samband med Arne Andersson bör Rune 
Isaksson nämnas. Han var en annan fiskare 
och mångsysslare från Kållandsö. I slutet av 
1940-talet köpte Rune Isaksson en gammal 
utrangerad kontrabas åt Arne vid en över-
skottsauktion på regementet I 9 i Skövde. Ba-
sen som var av okänt märke var i bedrövligt 
skick och förmodligen tillverkad redan under 
1800-talet. Detta instrument kördes sedan 
runt i ur och skur fastsurrad på olika biltak 
och trakterades varhelst musik spelades av 
den då mycket unge men begåvade Arne 
Andersson. 1954 hade missionsförsamling-
en på Kållandsö insett att deras unge basist 

borde kostas på, och man införskaffade en ny jazz-kontra av det välkända 
märket Bjärton för nästan hissnande 8 000 kronor.
En parentes: Vad blev det av den gamla basen från I 9 då? Jo, den återfanns 
mer än 50 år senare på vinden hemma hos den då 90-årige Rune Isaksson 
i ett om möjligt ännu värre skick. Den skänktes till undertecknad som lät 
reparera den hjälpligt. Den är nu åter igen i spelbart skick och används med 
glädje vid högtidliga tillfällen.

Under 1800-talet blev
gitarren vanlig i Sverige

Vänd >>
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Som sagt, Arnes far Gösta Andersson avled nyårsdagen 1961. Redan 
tidigare hade en tonårig flicka vid namn Ingrid Wikstrand (senare Lindstedt) 
varit engagerad som organist och behjälplig ledare för Sångarna. Nu fick 
hon plötsligt det fulla ansvaret för musiklivet i församlingen. Ett tungt ansvar 
måhända för en 20-åring, men en uppgift som hon skötte med största nit ända 
fram till sin bortgång 2008. Under de nära 50 år som Ingrid tjänade församlingen 
spelade hon, med få undantag, vid samtliga församlingens gudstjänster, och 
ledde sina sångare med ett sällsynt brinnande engagemang. Under Ingrids tid 
moderniserades också repertoaren något. 

I dag finns inte ”Sångarna på Berg” kvar i betydelsen församlingskör.  
De sångare som är aktiva ingår numera i den med Stenhammarkyrkan 
gemensamma sånggruppen Ackord där det gamla strängmusikarvet vårdas 
och bevaras. Men dock händer det ibland att några av de ”gamla” sångarna 
tar ton ”på Berg” till gitarrer eller till ackompanjemang av piano och bas och 
låter de gamla sångerna höras igen. 

Gösta Andersson från Spiken ledde Sångarna från 1927-1960. Sonen Arne med 
basen syns i bakgrunden. Längst fram sitter en ännu idag aktiv gitarrist och 
sångerska; Sigrid Andersson i Uppsala.
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I dag är Else-Marie Lorentzon ansvarig för musiklivet i Kållandsö Missionskyrka. 
Tramporgeln från 1908 är sedan länge utbytt mot en modern digital kyrkorgel 
som ljuder vid gudstjänster och andra högtider. Det kan noteras att Else-Marie 
Lorentzon är barnbarn till den gamle Spike-fiskaren och musikern Gösta 
Andersson. Att skickligheten och begåvningen gått i arv behöver knappast 
nämnas. 
//Anders Blomberg

Under hela 5 decennier var Ingrid Lindstedt en ledande eldsjäl för Sångarna. 
Arne Andersson står liksom på förra bilden i vänstra bakre hörnet. Så även än i 
dag när tillfälle ges.

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning
Samarbetar med SA Revision AB

Tel: 0510/15232, mobil: 072 307 52 32
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BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Notiser!
Mats Löving gästade
Missionskyrkan

Den 28 oktober var det åter dags 
för "Träffpunkt Kållandsö". Denna 
gång gästades Missionskyrkan 
av Mats Löving som kåserade 
kring ämnet: "En präst och hans 
reväska". På sitt humoristiska 
vis tog han oss med på episoder 
och händelser från både 
kyrka, fotbollsplan och dråpliga 
livsituationer han varit med om. 
Hans sätt att berätta lockade 
till många skratt men där fanns 
också ett allvar som stämde till 
eftertanke.  

Alla stortrivdes och det blev en 
mycket trevlig fredagkväll. På 

frågan om  varifrån han fått sin förmåga att berätta på ett så fängslande 
sätt svarade han att det nog inte var något märkvärdigt egentligen utan att 
alla har nog sin historia att berätta.
– Jag berättar bara va en ha vart med um, kônstigare ä dä inte.

       //Thorvald Berglund
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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 

 

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!

Tack för säsongen 2016
Välkomna tillbaka

sommaren 2017

Telefon 070-437 33 93 • 0510-131 94
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Julevangeliet              Luk 2:1-20

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela värl-
den skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls 
när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva 
sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde 
till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till 
Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, 
sin trolovade, som väntade sitt barn.
 
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde 
sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
 
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då 
stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, 
och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. 
Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har 
en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, 

Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är 
lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med äng-
eln en stor himmelsk här som prisade Gud:
 
 ”Ära i höjden åt Gud
 och på jorden fred åt dem han har utvalt.”
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varan-
dra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren 
har låtit oss veta.” 

De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet 
som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts 
till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna 
sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdar-
na vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och 
se: allt var så som det hade sagts dem.
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HAGAVALLENS CAMPING
Vid Hagavallens idrottsplats

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

0510-102 30, 070-265 90 56

ga40s.indd   30 09-04-15   15.

Välkommen till Hemslöjden!
Garnparadis  Smide  Linnedukar

Tyger  Symaskiner  m m

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

Tel 0510-226 35
www.hemslöjden.se

Garnparadis  Smide  Linnedukar
Tyger  Symaskiner  m m.

Tel 0510-226 35
www.hemslöjden.se

28 nov  Stickcafé  18.30
December och januari se hemsidan

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

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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C.S Lewis och landet där det aldrig blev jul.
De flesta känner nog till serien om landet 
Narnia.  Historien om barnen som genom 
baksidan på ett klädskåp når en annan 
dimension, ett land där det alltid är vin-
ter. Där är kallt, klart, vackert och mycket 
snö men aldrig jul. Historien är med rätta 
ansedd som en av 1900-talets bästa, och 
fortfarande populär bland såväl barn som 
vuxna. Författaren hette C. S. Lewis.

I Narnia härskar den Vita Häxan som låtit sin 
förbannelse av vinter men aldrig jul komma 
över landet. En gång har Narnia varit ett 
grönskande paradis och en gång ska det åter bli det, hoppas innevånarna. 
Bara lejonet Aslan kommer! (Aslan betyder lejon på Turkiska.) En dag märker 
man att han är på väg. Det börjar töa, och barnen frågar en bäver som påtalar 
att Aslan är på väg, om han är farlig? ”Farlig?”, ropar bävern. ”Klart han är 
farlig! Han är ju kung, vet jag! Men han är god! ” Och när sedan Aslan dyker 
upp smälter snön i hans spår och blommorna slår ut igen, de som legat frusna 
i jorden under lång tid. Sedan går Aslan att möta Vita Häxan och så börjar den 
dramatiska kampen.

Det många inte känner till är att C. S. Lewis egentligen inte alls var barn-
boksförfattare. Från början sker han science fiction. Lewis föddes 1898 på 
Nordirland. Han var en övertygad ateist och ett litterärt geni. Under 1920-talet 
blev han god vän med den katolske J.R.R. Tolkien. Deras ständiga samtal om 
livet och existensen ledde till att Lewis istället blev en lika övertygad kristen. 

Lewis blev sedermera professor i medeltida litteratur i Cambridge och 
gav ut mängder med böcker. Bland allt annat gav han ut ett 40-tal verk 
i teologiska frågor. De flesta skarpt och logiskt argumenterande för det 
kristna trons rimlighet. I dag hade han varit en värdig debattmotståndare 
till t ex Richard Dawkins eller Christer Sturmark. Han hade säkert 
älskat det. Lewis var känd för sitt dråpliga och slagkraftiga språk.   
”Att tro att världen kommit till av en slump är som att spilla ut en liter mjölk på 
golvet och hoppas att pölen ska bilda en tillförlitlig karta av London!”

C.S Lewis

Porträttet
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Han var osentimental och humoristisk men också djup och poetisk. Boken 
”Helvetets brevskola” är en ytterst ironisk studie i hur man får en tvivlare på fall.  
I boken ”Den stora skilsmässan” briljerar Lewis i metaforik och psykologisk 
insikt om människans hopp men också hennes existentiell fruktan inför en 
absolut och evig nåd. 

Narniaserien gjorde honom berömd. Det många inte vet är att även 
det verket var en argumentation för den kristna tron. Lewis ville definiera 
syndbegreppet. Synden – det som gör att livet/världen inte beter sig så som 
vi vill att det ska göra, hade enligt Lewis inget med moral att göra. Det var 
snarare ett tillstånd i sig självt, beskrivet så som en vinter utan slut och utan 
jul. Något alla kan konstatera men göra väldigt lite åt. Aslan var en metafor 
för Jesus, d v s den av Gud utsände att befria skapelsen. Det som sker när 
Aslan kommer, är varken dom, straff eller moralisk uppsträckning, utan bara 
ett skeende i den värld som faktiskt föreligger; isen smälter! Den som döms 
är slutligen inte vare sig bävrar, barn eller människor i allmänhet, utan Häxan, 
symbolen för grunden till det onda. Tillståndens orsak.

C.S Lewis var ungkarl under nästan hela sitt liv, men längtade efter en 
livskamrat. 1957 gifte han sig till slut med Joy Gresham, som han lärt känna 
genom brevväxling. Tyvärr dog hon i cancer redan 1960. Händelserna beskrivs 
i filmen Shadowlands med Anthony Hopkins i rollen som Lewis. C.S. Lewis 
dog den 22 november 1963. Samma dag sköts J F Kennedy.

//Anders Blomberg

BARNKLÄDER
GUNNEL SVENSSON

Adress: Åsegapsvägen 4 – 531 56  Lidköping
Telefon: 070- 540 93 19 / 0510-173 90
Mail: gunnel.svensson@lidköping.se

 

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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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. 
  (Vi se en gång/månad)

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!
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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 070-591 36 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  
Telefon 103 83



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


