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Ledare

Omslagsbild
Thorvald Berglund

Ännu ett vägval i efterföljd.

För några dagar sedan bestämde medlem-
marna i Stenhammarkyrkan och Kållandsö 
Missionsförsamling att bilda en ny gemensam 
församling. I mångt och mycket är detta en 
återförening som tiden kräver.
Fram till 1921 var församlingarna samlade 
under en gemensam organisation inom 
dåvarande Västergötlands Missionsförening 
och Kållands Missionskrets. Under en tid 
var Kållandsö-pionjären Fredrik Lindstedt 
ordförande för denna krets.

Det var en annan tid då. Kretsen bestod av ett stort antal små lokala s.k. 
Missionsföreningar. Några av dem hade tidigt byggt små bönehus, eller 
missionshus som de senare kallades. Några samlades fortfarande ännu i 
hemmen. Den svenska statskyrkan var på den tiden en religiös myndighet 
som betraktade utvecklingen med skepsis. Trots att väckelsen var sprungen ur 
den gamla svenska kyrkan fanns en politisk/religiös ovilja mot förändringarna. 
Men konventikelplakatet var redan avskaffat och de argaste motståndarna 
kunde inte längre förbjuda skeendet. 

1900-talet var ett revolutionerande och våldsamt århundrade. Världens 
befolkning ökade med 500%. Sveriges befolkning som helhet fördubblades 
samtidigt som landsbygden avfolkades. Industrisamhället och välfärden bröt 
in med kraft i en värld som stundom brann av världskrig. Inget skulle bli sig likt.

 Under alla dessa omvälvningar utvecklades de fria församlingarna på Kålland 
och Kållandsö mycket olika.  Kållandsö lämnade kretsen 1921, blev en 
oberoende församling och gick en dynamisk historia till mötes. 

"Att följa 
Jesus är inte 
det samma 
som att ha 
åsikter…"

"Att följa Jesus 
är inte det 
samma som att 
ha åsikter…"
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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

På Kålland levde kretsens fl era små församlingar vidare för att så småningom 
gå samman och till slut bilda och bygga det som idag är Stenhammarkyrkan. 
Bakom alla dessa val och beslut stod inget annat än tiden. Aldrig någonsin 
kommer någon fram till en punkt där det inte fi nns några mer vägval att ta.

Att följa Jesus är inte det samma som att ha åsikter, det är att följa honom i 
den tid man faktiskt lever. Tiden och rådande omständigheter är den faktiska 
terräng där vi vandrar i efterföljd. Det innebär att gå de vägar som är möjliga 
att gå och lämna de omöjliga, att kliva genom de dörrar som öppnas och inte 
banka sig trött på de som är stängda.

Det beslut som vi nu har tagit är ännu ett sådant val. I och med det kommer 
också nya vägar öppnas och en del gamla stängas. Det blir utmaning för oss att 
skapa en församling som kan fungera i den tid vi lever i. Men det är ett naturligt 
val och ännu ett steg i vår gemensamma historia. Det kan ta sin tid, men vi 
ber och hoppas att Gud under året ska visa oss hur vi gemensamt bygger 
en församling som kan verka på bästa sätt, både på Kålland och Kållandsö. 
Vi kommer fortsättningsvis ha verksamhet både i Stenhammar och på Berg. 
Något nytt kyrkbygge är inte aktuellt eftersom våra lokaler är utmärkta. Men 
vi kommer kunna ha en verksamhet som riktar sig mot en bredare allmänhet 
eftersom vi inte längre är lika lokalt bundna. Vi kan bli mer 
effektiva och vi stärker våra möjligheter. Vi tror att detta är 
rätt väg att följa Jesus under 2000-talet. Vi har ännu en 
gång gjort ett val.

Anders Blomberg, Pastor i Stenhammar och 
Kållandsö Missionsförsamlingar.
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Tillsammans igen...

   Ja, det skulle man nästan kunna säga nu när vi har beslutat att tillsammans 
med Stenhammarkyrkan bilda en ny gemensam församling, en gång i tiden 
tillhörde vi ju faktiskt samma krets. Jag är idag oerhört tacksam och glad att vi 
kunde enas om detta då jag tror att det här är den väg vi bör gå, tillsammans in i 
framtiden. Vi har så många gemensamma anknytningspunkter, en gemensam 
historia och en önskan att fortsätta det arbete som en gång startades på 
Kålland och Kållandsö. Visst kan man se detta som en stor utmaning, men 
i den tid vi lever i just nu, som världen ser ut idag, där människor upplever 
en mer och mer otrygg värld än på många år. Då skulle jag vilja säga att det 
finns möjligheter, kan vi vara en motvikt till all denna osäkerhet, otrygghet och 
ibland även rädsla.  
 Ja, jag tror det. Vi får här i vår bygd vara medmänniskor, lägga undan allt det 
ytliga och ta vårt ansvar, se människan, bli delaktiga i våra "medresenärers" 
olika livssituationer. Vi har ett uppdrag att här på vår plats leva ut kärlekbudet, 
att berätta  om vad vi har upplevt, om vår  tro och vad den har betytt i våra liv.
Även om vi inte nu bygger en ny kyrka som har vanligt förekommande när 
man går samman och bildar en ny församling så är det ändå något nytt vi 
bygger. Det är vårt hopp och  vår tro att vi på detta sätt ska kunna fortsätta 
det verk som startades i våra bygder för åtskilliga generationer sedan under 
måttot "Tills dess Han kommer" , och på denna inslagna väg får vi fortsätta. 
  Jag ser denna nya församling som mer flexibel än tidigare när vi var två 
församlingar, då hade vi våra naturliga områden att hålla oss till, även om 
vi under många år har haft ett tydligt och klart samarbete. Nu kan årstid och 
andra händelser i vår bygd styra på vad och var vi lägger fokus när vi känner 
att vi vill göra punktinsatser utöver det vanliga programmet (t ex konserter, 
körhelger, utställningar m.m m.m). Detta skapar helt nya möjligheter och det 
är min förhoppning och min tro att vi tillsammans i glädje och förtröstan kan 
se framtiden an. 

Thorvald Berglund
Ordförande i Kållandsö missionsförsamling
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Personlig service med högsta kvalitet
för företag - bostadsrättsföreningar - privatpersoner.

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel

BARNKLÄDER
GUNNEL SVENSSON

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

 

Naturligt och rätt...

Stenhammarkyrkans Missionsförsamling och Kållandsö Missionsförsamling 
har under många år haft ett gott och nära samarbete. Därför känns det nu 
naturligt och rätt att gå samman och bilda en gemensam församling. Våra 
församlingar har mycket som är lika men även en del olikheter, därför är det 
min förhoppning att vår verksamhet både ska breddas och fördjupas i den nya 
församlingen. Jag vill att vår nya församling ska följa Equmeniakyrkans vision 
och vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, 
dig och världen.

Ingvor Svensson
Ordförande i Stenhammarkyrkans missionsförsamling
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En tidsaxel som beskriver hur väckelsen 
utvecklades på Kålland & Kållandsö.
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Februari

12 söndag 11.00 Gem Gudstjänst med Stenhammarkyrkan
  Anders Blomberg, Doris Andersso n
  Sång av Marianne Rask m. fl.

19 söndag 11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar

19 söndag 18.00 Aftonsång
  Syskonen Amnerud team. 
  Annette Cederqvist

21 tisdag 15.00 Trivselträff
  Yvonne Jureheim. Servering

23 torsdag 19.00 Bön på ön i Eke kapell

24 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö  
  "Livet från den ljusa sidan"
  Arne Andersson & Anders Blomberg
  En varm och möjligen humoristisk betraktelse
  av vår närmiljö.

26 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Linnea Smedman
  Söndagsklubben. Sång av Ackord
  Korvcafé
  

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö
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Samtalsgrupp för föräldrar till barn/unga med psykisk ohälsa

I Stenhammarkyrkan har vi startat en grupp för föräldrar som har barn/
ungdomar som drabbats av någon form av psykisk ohälsa. Vi träffas 
för att dela våra frågor, oro och hjälpa varandra med att klara av situ-
ationen man befinner sig i. Vill du veta mer går det bra att kontakta:  
Annette Cederqvist 070-7908677

 

 
 

 
 

 
 
 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

Välkomna till Spiken och 
Restaurang Sjöboden i vår! 

 
Under perioden feb – april har vi 

vinprovningshelger, skaldjursbufféer 
m.m. se vår hemsida för mer 

information.  
   

Under Spikens Påskmarknad 8-9 april samt 
under påskhelgen 14-17 april serverar vi vår 

stora påskbuffé kl 12 – 16. 
 

från den 1 maj har vi öppet ons – sön. 
 
 

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  

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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Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

K Ö

K Ö

Mars 2017

 5 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anita Ingvarsdotter. Sång av Valter Svensson
  Tårtbufé  
   
5 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, Gunnel Svensson 
  Café Skorpan

 6 måndag 16.00 "Aftavard"
  Hans Kongbäck & Kenneth Holgersson
  "Grönland nära men långt borta"

 7 tisdag 10.00 Bön
  

12 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Ing-Ulla Skoglund sång.
  Söndagsklubben. Korvcafé
  
12 söndag 11.00 Gudstjänst
  Clas Olsson
  Sånggruppen Zaffran
  
  

  
 



K Ö

19 söndag 11.00 Gudstjänst
   Anders Blomberg, Nanour Bederian
  Musikkåren. Café Skorpan

19 söndag 18:00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg

21 tisdag 15.00 Trivselträff

 
23 torsdag 19.00 Bön på ön i Missionskyrkan

26 söndag 11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar, Pelle Boman
  Söndagsklubben. Sång. Korvcafé.
               

  

   
 

11

K Ö
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K Ö

K Ö

April 2017

 2 söndag 11.00 Temagudstjänst, predikoduell mellan 
  Anders Blomberg och Sören Fjällström
  Marita Erstorp. Söndagsklubben. Korvcafé.
   
    
 3 måndag 16.00 "Aftavard" "Till Sjöss med Evan"
  Dagens gäst är Evan Gustavsson

 4 tisdag 10.00 Bön
  

 9 söndag 11.00 Temagudstjänst med predikoduell
  Torsten Åhman & Anders Blomberg
  
 9 söndag 18.00 Aftonsång
  Anita Klasson, Anders Blomberg 
 
12 onsdag 19.00 Ekumenisk Gudstjänst i Stilla veckan
  Sophia Sahrin Granevik, Anders Blomberg
  Musikkåren. Kyrkkaffe

13 torsdag 19.00 Getsemanegudstjänst med nattvard
  Anders Blomberg

14 långfr 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg & Korin Sarkissjan
  Sång av Nanour Bederian

K Ö
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K Ö

K Ö

 16 påskd 11.00 Uppståndelsegudstjänst
  Korin Sarkissjan & Anders Blomberg
  Sång av Linnea Smedman. Café Skorpan
    
17 annand 18.00 Ekumenisk Gudstjänst i Otterstad kyrka
  

18 tisdag 15.00 Trivselträff

  
20 torsdag 19.00 Bön på Ön i Udden
  

23 söndag 11.00 Familjegudstjänst
  Anders Blomberg, Söndagsklubben
  Sång och musik av gruppen Zettervalls m fl
  Korvcafé 
 
23 söndag 11.00 Gudstjänst
  Styrelsen ansvarar. Kyrkkaffe

28 fredag  19.00 Träffpunkt Kållandsö
  Annika & Staffan Landström berättar
  om sina pilgrimsvandringar

30 söndag 11.00 Delagudstjänst
  Annette Cederqvist, Anita Klasson m fl
  Sång av Elin Cederqvist
  
  

K Ö

K Ö
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Hur allt började. (1)

Kållandsö Missionsförsamling
Frikyrkornas äldsta historia i vår bygd 
är delvis höljd i dunkel. Det finns inte 
en historia utan många. Det förekom 
väckelseströmmar redan på 1700-talet, 
inspirerade av radikala präster som 
protesterade mot en institutionaliserad 
myndighetskyrka. Förföljelser utbröt mot 
de väckelser som förekom. Myndigheterna 
stödde sig på en skamfläck i den svenska 
kyrkohistorien, nämligen konventikelplakatet 
från 1727 som förbjöd troende att samlas utanför statskyrkans lagstadgade 
ordning.

Drygt hundra år senare i och med avskaffandet av konventikelplakatet 
återkom väckelseströmmarna. Predikanter besökte regelbundet bygden. Till 
Kållandsö kom de först på 1870-talet då ett par vid namn Betty och Johannes 
Andersson etablerade sig på gården Berg. De kom från Gösslunda där man 
sedan länge hade kontakter med predikanterna ute i landet. Tidigare hade 
kolportörerna undvikit ön då man ansåg det endast fanns ett förfallet slott 
och ett andligt liv i än större förfall. Men på Berg började nu mötesbesökarna 
samlas i allt större skaror.

På 1870-talet hade Västergötlands Missionsförening bildats. Den blev en 
huvudorganisation för de små missionsföreningar och grupper som fanns i 
regionen. En predikant från Mariestad, Gustaf Andersson besökte Bergs gård 
sommaren 1876 för att predika på ett midsommarmöte. En aldrig skådad 
väckelse bröt ut som fortsatte under minst två år.  Gustaf Andersson gick 
sedan under namnet ”Midsommar-Anders”

1879 uppförde man ett missionshus ungefär på den plats där Missionskyrkan 
står i dag. Det var ett enkelt timrat magasin som man fraktat över isen från 
Värmland. Ett hus helt utan utsmyckning och ens de enklaste bekvämligheter. 
1883 räknar man 80 ”nyfrälsta” enkla torpare och fiskare som då bildar den 
första församlingen med det anspråksfulla för att inte säga provocerande 
namnet ”Guds församling på Kållandsö”. 

Nya Bergs Missionshus står  
klart Trettondagen 1901
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Två män i denna process bör 
nämnas. Dessa var fiskaren 
Anders Magnusson från Hörviken 
och bonden Fredrik Lindstedt 
från Läckötorpa. Tillsammans 
startade de söndagsskolor på 
Kållandsö redan som 20-åringar 
1876. Magnusson ansågs vara 
den vältalige predikanten, medan 
Lindstedt var en organisatör av 
rang.   

Vid församlingens bildande valdes han till självklar ordförande. Lindstedt var 
under sin tid även ordförande i den för hela Kållandsbyggden gemensamma 
”kretsen”. Verksamheten fortgick inte utan konflikt med kyrkomakten. Och 
även om stridigheterna inte var särskilt stora i vår bygd så utmynnade de i en 
ömsesidig isolerande tystnad statskyrka och frikyrka emellan som varade i 
många decennier. I dag är denna tystnad tack och lov bruten.

En episod kan dock nämnas som kuriosa. Natten till den 6 januari år 1900 
brann det gamla missionshuset ner. På Berg fanns nu bara en hög med 
glödande kol kvar. Bestörta ”missionsvänner” betraktade förödelsen när en 
”statskyrkans” man dök upp och utbrast: ”Ja, där kan ni gott gå och sparka 
i askan era (svordom) läsare”.  En i sällskapet lär då ha replikerat: ”Den 
glöd som du ser ligga här kommer att slockna. Men den glöd som är tänd 
i våra hjärtan kommer aldrig att slockna.” Replikskiftet låter anekdotiskt och 
huruvida det är autentiskt kan nog diskuteras. Men det vittnar ändå om den 
spänning som trots allt rådde under den här tiden. Exakt på dagen ett år 
senare invigdes det nya missionshuset. Det står där än i dag.

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning
Samarbetar med SA Revision AB

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

Vänd >>
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BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Församlingen växte snabbt. 1903 byter man namn till 
det något blygsammare ”Kållandsö missionsförening”. 
1921 anställde man sin första egna pastor på heltid, 
K.D. Augustsson. Samma år lämnade församlingen 
”kretsen” på Kålland och stod nu helt på egna ben. 
1927 når församlingen sitt näst högsta medlemstal, 175 
medlemmar. 

Nu gäller namnet Kållandsö Missionsförsamling.

Vid denna tid var många inspirerade av den nya Pingst-väckelsen. En 
stor förväntad majoritet bland medlemmarna ville ombilda församlingen till en 
pingstförsamling. Ärendet gick till omröstning så som en ren formalitet. Som en 
chock för de flesta förlorade pingstfalangen. Situationen blev tumultartad och 
ett trettiotal medlemmar lämnade till slut församlingen i början av 1930-talet. 
Dessa bildade sedan det som senare kom att bli Pingstförsamlingen på 
Kållandsö. 

Missionsförsamlingen återhämtar sig trots splittringen och nådde sitt högsta 
medlemstal 1954 då man noterar 178 medlemmar.  Därefter har medlemsantalet 
sjunkit sakta och i dag är man ca 60 medlemmar. Verksamheten ”på Berg” 
pågår förr fullt i dag. Splittringarnas och kyrkostridernas tid verkar lyckligtvis 
vara förbi och man ser idag fram mot en tid av än mer samförstånd och 
samarbete.

//Anders Blomberg



17

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.fi lipsson@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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Hur allt började (2)

Stenhammarkyrkan
Från början var de små missions-
föreningarna med sina missionshus 
inte helt självständiga församlingar. De 
tillhörde alla större kretsar som delade 
predikanter. Mer om detta går att läsa i 
artikeln om Kållandsö Missionsförsamlings 
historia på sidan 14.

Alla församlingarna på Kållandsbygden 
var som nämnts förenade i en arbets- och 
verksamhetsgemenskap fram till 1920 då de delades i två kretsar. Kållands 
norra resp. södra missionskrets. Året därpå 1921 anställde man på Kållandsö 
en egen pastor, lämnade därmed kretsen och blev därmed en självständig 
församling . Den norra delen som därefter kom att bestå av Gärdeviken, 
Gösslunda, Rackeby, Skalunda, Tolsjö och Ullersbro missionsförsamlingar. 

Befolkningen halverades

Från 1940-talet och några årtionden framåt förvandlades Kållandsbygden 
ganska dramatiskt. Urbaniseringen tog fart på allvar, vilket förändrade 
samhällsbilden i hela landet. Bland annat innebar det att befolkningen 
på landsbygden halverades. Kommunikationsmöjligheterna förbättrades 
avsevärt, och  i och med att bilen blev var mans egendom var man inte längre 
hänvisad enbart till de lokala aktiviteter som annars stod till buds. Det var i 
och med den nya tiden inte självklart att de unga tog vid där de gamla slutat. 
Möjligheterna till ett annat liv någon annanstans än just den gamla hembygden 
stod öppna för så gott som var och en. Detta sammantaget ledde till att frågan 
väcktes på 1960-talet om ett samgående mellan församlingarna. 

Resultatet av detta blev att Gösslunda, Skalunda och Tolsjö gick samman 
1971 och att Gärdeviken och Ullersbro anslöt 1977. I förutsättningarna för 
detta samgående låg redan då tanken att de gamla missionshusen, inklusive 
de relativt nyinköpta ungdomslokalerna Viola och Kvarnen, succesivt skulle 
avyttras och att all kraft skulle koncentreras till en ny ändamålsenlig kyrka i det 
expanderande Stenhammarområdet. 

Gärdevikens missionshus
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Stenhammarkyrkan byggs

Vid 1980-talets början tog dessa planer en allt fastare form och efter en 
kraftfull insats av många medlemmar och vänner till församlingen, stod 
Stenhammarkyrkan klar att invigas 1984. I samband med detta bytte 
församlingen också namn till Stenhammarkyrkans missionsförsamling.

Vid sidan om gudstjänsterna är det fortfa-
rande ungdomsarbetet och musiken som 
spelar stor roll i församlingens verksam-
het. Vid sidan om musikkåren och många 
duktiga solister, är det tre körer, Ackord, 
Andante och Stenhammarkören, som har 
Stenhammarkyrkan som hemmaplan. 
Därutöver kan nämnas att församlingen 
de senare åren har ett växande engage-
mang när det gäller att ge stöd och hjälp 
till utsatta och behövande familjer på den 
lettiska landsbygden. 

//Stig-Roland Rask

Byggemenskap
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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

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

  8 feb  Värmestickcafé    14.00-17.30
28 feb  Stickcafé       18.30
  1 mars  Värmestickcafé    14.00-17.30
22 mars  Värmestickcafé    14.00-17.30
29 mars  Stickcafé      18.30
12 april  Värmestickcafé    14.00-17.30
25 april  Stickcafé      18.30

Notiser!

Första sammanträdet med båda styrelserna efter 
beslutet om att bilda en ny gemensam församling.
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VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

VÄLKOMMEN
TILL OSS!

Lina,  Ann-Charlotte,
David och Daniel

BALLTORP / ÅLEGÅRDSGATAN 59

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

LIDKÖPING
TEL: 0510-615 30
MAKLARHUSET.SE

LIDKÖPING / SÖNE SVALNÄS 339

DRÖMLÄGE - SVALNÄS
Utgångspris: 1 700 000 kr / Boarea: 48 kvm
Biarea: 9 kvm / Rum: 3 rum, varav 1-2 sovrum
Visning: Lördag 27/9 / Mäklare: Daniel Jansson
Längs Svalnäs strand med högt och avskilt läge
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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 två gånger/månad)

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 gemenskap. 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 070-591 36 65 thorvald.berglund@gmail.com
Kassör Jörgen Lundell 100 12           jorgen.backa@gmail.com
Bankgiro: 322-0068
Församlingsnummer 4747
Swish: 1230671917
Kållandsö equmenia (SMU)
Ordf. Birgitta Berglund 100 36  birgitta.kurtberglund@gmail.com 
Scout Gunilla Ivarsson 107 47  G.Ivarsson@home.se
Kassör Kurt Berglund 100 36
Bankgiro: 322-0571    

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


