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Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus....Jes 9:2
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Ledare

Omslagsbild
"Från mörker till ljus"
Thorvald Berglund

Goda Nyheter

En psykolog som jag känner brukar 
säga att; goda nyheter kommer alltid 
lämpligt, medan dåliga nyheter alltid 
kommer olämpligt. Det är nog sant. Vin-
ner man massa pengar så kan man bli 
väckt mitt i natten och ändå bli glad. Får 
man ett nedslående besked brukar man 
tycka att varje tillfälle var illa valt.

Det samma gäller nog också med vad 
som tål att upprepas.  En upprepning av goda nyheter brukar sällan ta skada 
av att upprepas. Dåliga nyheter räcker att höra en gång.

Ibland får jag frågan om hur det känns att varje år upprepa julbudskapet; 
Gud låter sig födas i mänsklig gestalt! Barnet visar oss att Gud vill oss väl! Oss 
är en Frälsare född! Blir det inte tjatigt?  

Överhuvudtaget är predikouppgiften ett ständigt upprepande. Ingenting nytt 
har egentligen hänt. Jesus är fortfarande vår frälsare och Gud är mig veterli-
gen fortfarande god.

Jag tror det förhåller sig med det som med den ovan nämnde psykologens 
tankar om goda resp. dåliga nyheter. Förhållandet gäller inte bara mottagaren 
av budskapet, det gäller också förmedlaren. Det är nog bara skandalmedia 
som fi nner lust i att meddela dåliga nyheter om och om igen. I övrigt tror jag 
att de fl esta helst vill vara den som meddelar något positivt till sin omgivning. 
Så även jag. Nej! Jag har aldrig tröttnat på att förmedla evangeliet, och i syn-
nerhet inte julevangeliet, även om jag är djupt medveten om att förkunna är 
en sak och att tro är en annan. 
 

"Löftet om att Gud ytterst har
kontroll på sin skapelse och
att denna världens framtid
inte kommer sluta i olycka
torde vara det gladaste
påstående som hörts
någonsin"
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 Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsför-
samling som är en församling inom Equmeniakyrkan. 
Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Löftet om att denna världens framtid inte kommer sluta i olycka torde var det 
gladaste påstående som hörts någonsin. Att ha som yrke att förkunna detta 
offentligt är en ynnest, naturligtvis.  Min tro är däremot personlig, och som de 
fl esta brottas jag ibland med den, men om den inte funnes där som en grund 
i mitt inre skulle förkunnandet enbart vara ett cyniskt skådespel. 

Jesus säger sig vara sänd av Gud för att visa oss vem Gud är och för 
att också försona skapelsen med skaparen. Eftersom jag själv ingår i denna 
skapelse har jag personligen valt att tro honom. Så enkelt är det. Med glädje 
upprepar jag gärna detta budskap gång på gång. Om någon enda annan 
människa därmed också väljer att ta Jesus på orden, så har det inte varit förgäves. 
Ett glatt budskap tål att upprepas. Ett glatt budskap bör också upprepas. 

Så till alla Er som läser detta nummer av vår lilla tidskrift vill jag från djupet av mitt 
hjärta önska en God och Välsignad jul. Oss är en frälsare född!

Anders Blomberg, Pastor i Kållandsö-
Stenhammar Missionsförsamling
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Gör din egen julsill. 

Sill är ju något som hör till julen. Själv åt jag inte sill förrän jag var i 30-årsåldern, 
men när jag väl smakade så var jag fast. Vad vore en julmiddag utan sill? 

Det finns ju idag bra förberedd sill som det bara är att smaksätta. 

Ett tips (fusk?) jag har tagit till mig för att hålla sillmakeriet väldigt enkelt är att 
utgå från färdig löksill som man gör ny sås till och smaksätter efter behag. Man 
kan också använda Abbas 5-minuterssill. Den funkar på samma vis som löksill 
men har inte varit inlagd med lök. Dessa skivar man upp och blandar med 
såsen.

Anledningen till att använda löksill är att den har god smak från början, och man 
får en burk på köpet. För att få bort lök, spad och kryddor brukar jag ösa upp 
sillen i ett durkslag och skölja av den. Sedan är det bara att plocka ut sillbitarna.

Sill med saffran, apelsin och Västerbottenost
1 burk
1 stor burk löksill (270g)
1 dl riven västerbottenost
1 liten rödlök
1/2 apelsin (zest)
1 krm saffran
2 dl crème fraiche
2 msk klippt färsk dill
svartpeppar

1. Häll upp sillen (om Du använder löksill)i ett durkslag och skölj bort lök och 
kryddor.

2. Blanda Västerbottenost med finhackad lök, skal från en halv apelsin, saffran 
och crème fraiche. Klipp i dillen och smaka av med peppar. Blanda med sillen 
och ställ det svalt.

Smaklig spis, och God Jul!  
Pelle Boman
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VI FÖRMEDLAR DIN BOSTAD

VÄLKOMMEN
TILL OSS!

Lina,  Ann-Charlotte,
David och Daniel

BALLTORP / ÅLEGÅRDSGATAN 59

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

LIDKÖPING
TEL: 0510-615 30
MAKLARHUSET.SE

LIDKÖPING / SÖNE SVALNÄS 339

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

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
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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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Stenhammarkörens julkonsert
Det började för ett år sedan med att en kollega frågade mig om det finns någon 
rolig kör att sjunga med i Lidköping. Jag tipsade direkt om Stenhammarkören 
som då skulle göra sitt Musikalprojekt. Själv hade jag inte varit med på 15 år 
men när kollegan gick med i kören så blev jag också sugen på att vara med  
och plötsligt fann jag mig i sopranstämman med en bunt notblad i handen. I 
skrivande stund är kören upptagna med att öva in låtar till sitt julprojekt. 

Jag fick möjligheten att intervjua Nina Kejnell som har varit körens ledare de 
senaste tre projekten. Nina berättar att hon fick frågan om att ta över ledarskapet 
när Yvonne Bjerkevik ville dra sig tillbaka. När körrådets ordförande dessutom 
berättade att de funderade på att ha ett musikalprojekt kunde inte Nina tacka 
nej. Nina erkänner att hon inte var så svårövertalad och att hon såg fram emot 
att få leda kören och forma den på sitt sätt. Nina började genast spåna på låtar 
till det kommande musikalprojektet och hade snart 437 låter på sin favoritlista. 

Jag frågar Nina om varför man ska vara med i en kör och hon ställer direkt 
motfrågan ”hur lång tid har vi?”.  Nina menar att det finns så många fördelar 
med att sjunga i kör. Framförallt är det jätteroligt att sjunga tillsammans och 
man får en social gemenskap. Hon berättar också att det forskas mycket på 
körsång och att man konstaterat att körsjungande frigör hormoner, reducerar 
stress och motverkar depression. Numer kan läkare ordinera körsång på 
recept eftersom hela kroppen reagerar positivt på körsång. 

Nina berättar om en intressant studie som visat att redan ett par minuter in i 
en övning så slår alla körmedlemmars hjärtan synkroniserat. Nina berättar om 
många körmedlemmar som sagt att de varit trötta innan övningen och masat 
sig hit men att de efteråt är fyllda med energi. 
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Gösslunda Apelås gård, Lidköping    www.bpl.se/apelas
Tel. 070-3335181 öppettider: ons-fre 13-18, lör-sön 11-16

Nina beskriver kören som positiv, sprudlande och helt fantastisk. Kören har 
en härlig gemenskap och en go stämning där alla är välkomna. Nina gillar att 
kören inte har fastnat i en specifik genre utan vågar testa nya saker allt från 
klassiskt till rock. 

Jag frågar Nina om varför man valt att göra ett julprojekt. Nina svarar med den 
självklara förklaringen ”För att det är jul”. Nina älskar julen och julmusik passar 
så bra för körsång. För henne är julkonsert ett måste för att få julstämning. 
Både att lyssna på julsånger och att sjunga själv gör att julkänslorna infinner 
sig. Konserterna kommer innehålla en blandning av både välkända och mindre 
kända låtar. Nina är övertygad om att alla kommer känna igen flera låtar men 
hoppas även att publiken ska kunna hitta nya favoriter. 

Nästa år fyller Stenhammarkören 30 år och jag frågar Nina vad hon kan 
avslöja om nästa projekt. Hon berättar hemlighetsfullt att det kommer bli en 
maffig konsert med stor variation på programmet men att det kommer finnas 
ett tydligt tema. Nina menar att detta kommer bli något man inte får missa!

		 -Karin	Enestig
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December

 3 söndag 11.00 1:a Adventsgudtjänst  
  Anders Blomberg m fl. Kören Andante
  Solister och blåsare. 
  Insamling till församlingens arbete. Kyrkkaffe
  
 9 lördag 10.00 "Vår musik" Julcafé

10 söndag 11.00 Gudstjänst
  Annette Cederqvist, Doris Andersson
  Sång av Bitte Larsed. Lussekaffe

17 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg m fl. 
  Café Skorpan

24 julafton 23.00 Midnattsgudstjänst
  Anders Blomberg, Annika Landström m fl
  Sång av kören Andante. Solister och blåsare
  

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

Stenhammarkörens
Julkonsert i Stenhammarkyrkan

Lörd  2/12 17.00
Sönd 3/12 16.00
   18.30
Entré 180:-
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K Ö

26 annand. 11.00 Missionshögtid
   Jenny Nyqvist m fl. Insamling till  
  Equmeniakyrkans internationella arbete.
  
31 nyårsaft 16.00 Ekumenisk nyårsbön i Otterstad Kyrka
   
 
31 nyårssft 17.00 Nyårsbön i Stenhammarkyrkan
  Annette Cederqvist och Ida Quarfort

 

 
 

 
 

 
 
 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 
JULBORD PÅ SJÖBODEN 

 

25 nov – 22 dec: 
ons – lör kl 18.00 595 kr 
lör – sön kl 13.00 495 kr 

Pris inkl välkomstglögg, dryck och kaffe 
 

 
ÖPPETTIDER 2018 

 

3 feb – 30 april: 
Vinprovningshelger, skaldjurshelger,  

påskbuffé, valborgsmiddag, beställningar m.m. 
För aktuell info se vår hemsida: sjoboden.se 

 
1 maj – 26 aug: 
Öppet dagligen 

 
 

Hjärtligt Välkomna! 
 

 

0 5 1 0 - 1 0 4  0 8 | b o k a @ s j o b o d e n . s e  

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning
Samarbetar med SA Revision AB

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

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

K Ö

Januari 2018

 6 lördag 16.00 Trettondagsfest
  Dagens gäst är Pelle Leckström,"Med fötterna i  
  hyvelspånet-en bysnickares gärningar"
  Insamling till församlingens arbete
  Servering  
   
 7 söndag 11.00 Temagudstänst
  Anders Blomberg  
  "...och han talade enbart i liknelser"  
  Om att förstå det som är större än oss"

14 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist. 
  Sång av Anita Klasson
  Söndagsklubben. Korvkafé

14 söndag 18.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, Gunnel Svensson m fl
    
21söndag 11.00 Gudstjänst
  Sören Fjällström, Doris Andersson
  Sång av Valter Svensson

  

  
 

K Ö



K Ö

27 lördag 15.00 Församlingens årsmöte
  Förhandlingar och servering
  
28 söndag 11:00 Årshögtid  
  Anders Blomberg, Thorvald Berglund m fl
  Sång av kören Andante.  
  Insamling till församlingens arbete. 
  Kyrkkaffe

Februari 2018

 4 söndag 11.00 Gudstjänst   
  Clas Olsson, Doris Andersson
  Sång av Ackord

 4 söndag 18.00 Nattvardsgudstjänst
  Annette Cederqvist m fl

11
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”Det knackar på fönstret”
Ett julminne från 1940-talets Tyskland.

Denna sanna och märkliga historia har jag fått mig berättad för mig av 
min studiekamrat Joakim från Upplands Väsby. Den handlar om hans 
far och hans farfar och om en synnerligen speciell jul i Tyskland under 
slutet av 1940-talet.

Joakims far heter Gunther och är född i södra Tyskland. Han bodde med sin 
då ensamstående mor och sina syskon i en mindre ort belägen i den del av 
landet som kom att bli Västtyskland.  Det är juletid 1949. Man har just ätit 
kvällsmat och ska snart gå att lägga sig när det plötsligt hörs en mycket lätt 
knackning på fönstret. Mamman går fram för se vad det är som står på. Hon 
stelnar till som i kramp, blir vit i ansiktet som om hon sett ett spöke. Barnen 
undrar vad det är hon ser. Hon får inte fram ett ljud. Efter en ganska lång 
stund höjer hon till slut handen, först som för att värja sig men vinkar sedan åt 
det hon ser att komma in igenom dörren.
Familjen hade fram till andra  
världskrigets början levt ett  
ganska lyckligt liv. 
Pappan i familjen, d v s Joakims farfar, 
hette Heinz och försörjde den lilla 
familjen med sitt arbete. De bodde i ett 
eget hus och hade det ganska gott. I 
samband med kriget inkallades Heinz 
som så många unga män till att bli 
soldat i Hitlers arméer. Han överlevde 
de närmaste åren men familjen träffade 
honom allt mer sällan. 1943 skickades han till Stalingrad och efter tyskarnas 
nederlag där rapporterades han som saknad.
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Ansvar            Omtanke
• Jour dygnet runt • Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Lisa          Lennart             Pia

Begravningsbyrån Eilert Ahlstrand
0510-285 80, Lidköping

Begravningsbyrån Östergatan
0511-508 70, Götene

Den närmast självklara slutsatsen torde varit att han stupat i Stalingrad. Om så 
inte varit fallet återstod alternativet att han blivit tillfångatagen av sovjeterna. 
Detta hade i så fall knappast förbättrat prognosen. Efter krigets slut återkom 
en del tyska soldater från fångenskap. Dock inte Heinz.  Åren gick och när 
man inte hört något om hans öde, trots att fl era år gått sedan kriget var slut, 
förutsatte man till slut att pappan nog var död sedan länge.  

Nu förhöll det sig så att Heinz inte stupade vid Stalingrad. Han hade däremot 
blivit tillfångatagen och förd till sovjetiskt fångläger. En tid efter krigets slut 
uppkom plötsligt en situation som gjorde det möjligt för Heinz och tre av hans 
kamrater att rymma. De tog chansen, lyckades och påbörjade en farofylld och 
strapatsrik vandring genom sovjetunionen tillbaka till Tyskland. Med en spade 
som enda vapen lyckades de bland annat övermanna en vaktpatrull och 
tillskansa sig en båt som kunde ta dem över en av de stora fl oderna de var 
tvungna att passera. De gömde sig dagtid, förfl yttade sig nattetid. Lyckades 
också övervintra på olika platser. Efter lång tid lyckades de ta sig in i Polen 
och där skildes kvartetten för att söka sig hem på de olika vägar som kunde 
vara bäst.

Heinz kunde inte veta om hans hemstad var jämnad med marken eller 
inte. Han visste inte om hans familj var vid liv, om frun levde, om hon var omgift, 
om hon eller barnen överhuvudtaget var att fi nna på denna jord. Chansen att 
kunna återfi nna något av det som var hans före kriget bland ruinerna i detta 
ödelagda land var minimal. Ändå tog han sig över gränsen och begav sig 
hemåt. Det närmade sig jul.

Vänd >>



14

Efter några dagar nådde han fram och kunde konstatera att den lilla staden 
bevarats från de allierades bombmattor. Han fann också att det hus där han 
hade bott i med sin familj stod kvar. Han vågade inte gå fram och knacka på. 
När mörkret hade fallit smög han runt huset. Genom fönstren strålade ljusen 
och han anade den värme och den bekvämlighet 
som även han en gång åtnjutit för många år sedan. 
Han kunde inte motstå nyfikenheten utan kikade in 
genom ett fönster. Där såg han sin fru. Han såg även 
Gunther och de andra barnen. De hade förändrats, 
blivit äldre, vuxit och mognat, men de levde. Känslan 
blev honom övermäktig och han fick lust att fly. Han 
stod dock kvar, som förstenad och vågade inte ge 
sig till känna. Han stod där i flera minuter, kanske 
flera timmar innan hans kropp instinktivt reagerade 
och han sträckte ut handen och knackade med 
fingrarna på rutan.

När fadern väl kom in genom dörren var det hela mycket odramatiskt, 
har Gunther berättat.  Inga stora scener med gråt och omfamningar. Det var 
snarare som om en främling hade stigit in genom dörren. En magrad man 
med slitna klädtrasor klev in i huset under total tystnad. Ingen sa något. Det 
hela var mycket overkligt. Familjen betraktade honom stumt med vördnad 
snarare än med jublande glädje. 

Vid ett lite senare tillfälle frågade han sin fru hur det kom sig att de hade 
orkat bo kvar och levt sitt liv vidare som förut trots katastrofen. Hon hade då 
svarat: ”Vi ville tro och hoppas att du fortfarande levde.”

Hon ställde då motsvarande fråga till sin man: Hur kom det sig att han vågat 
sitt liv och återvänt trots att han vetat att chanserna till en återförening varit 
ytterst små. Han hade då svarat på samma sätt: ”Jag ville tro och hoppas att 
ni fortfarande levde.”

Tro och hopp är en mäktig kraft.

Familjen levde sedan tillsammans. Heinz dog flera årtionden senare vid 
aktningsvärd ålder. Gunther flyttade till Stockholm och fick egna barn. Hans 
son Joakim och jag träffades första gången 1986.   

/Anders Blomberg
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Personlig service med högsta kvalitet
för företag - bostadsrättsföreningar - privatpersoner.

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel

Detta var en fantastisk helg med underbar ge-
menskap, allvar och glädje. Allt detta hade det 
funnits mycket att skriva om. Nu har vi denna 
gång mycket annat i vår tidning så vi får nöja 
oss med ett enkelt bildcollage.

Festhelgen den 8-10 september!
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Kören ANDANTE – en pigg 104-åring
ANDANTE är en av landets allra äldsta kyrkokörer. Den bildades redan 
1913 och togs sig efter något år namnet Sunnerbergs Kristliga Sång- 
och Musikförening. Den var fristående, men nära kopplad till Tolsjö 
Missionsförsamling, som hade bildads tjugo år tidigare. Det finns 
dokument som visar att körens verksamhet pågått kontinuerligt sedan 
dess och fram till idag.

Allting tog sin början 2 nov 1913 då Lage Karlsson bjöd hem några sångin-
tresserade vänner ”som ägde sången och musikens gåva” till sitt hem. Det var 
tolv personer med på detta möte då man beslutade att starta verksamheten. 

I början av juni 1917 formulerade kören sina stadgar och några veckor se-
nare finns det noterat att man sjöng på ett bröllop i Tolsjö missionshus. Vid 
det tillfället hade man 17 inskrivna medlemmar. Under året som följde ökade 
skaran till 25 sångare, beroende på att medlemmar i Gösslunda och Rackeby 
missionsförsamlingar inbjöds att vara med. Ledare för kören var inledningsvis 
Oskar Högeberg och han ledde den fram till sin död 1925. Han efterträddes 
under de kommande åren av bl.a. andra Birger Handfast.

På 1940-talet kom Sven Rask, dvs. Anders Rasks far, att ta över ledarskapet 
och han ledde sedan kören i över 30 år. Bl.a. ledde han den, som med tiden 
populärt kom att kallas ”Tolsjösångarna”, på deras 40-årsjubileum 1953. I den 
text man sammanställde till jubileet sägs det att under dessa inledande 40 år 
”har det ej saknats sångare i församlingens möten”, vilket är en bekräftelse 
på att ANDANTE:s historia handlar om obrutna år av kontinuerlig verksamhet 
sedan 1913.

Ett unikt foto från åren runt 1920 visar 
sångkören samlad. Dåtid och nutid 
binds ihop då man upptäcker att där 
finns direkta band till medlemmar i 
dagens ANDANTE, bl.a. hittar vi Gun-
nar Erstorps far och farbror, Janeric 
Jahnsteds morfar och mormor, Svante 
Cederqvists farmor med flera av hen-
nes bröder, samt Ann-Britt Rasks mos-
ter och blivande morbror, som även 
är Anders och Mariannes Rasks mor-
mors syster och Lill-Stina Rasks mor-
morsmors syster.
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Det fi nns fl era exempel på trogna sångare. Den listan toppas idag av 
Britta Rask som var med i kören från 1946 – 2012, dvs. i 66 år. Hon jagas 
närmast av Janeric Jahnstedt som började som ung gossopran redan 1959 
och fortfarande är aktiv efter 58 år. Vem som ligger trea är osäkert, men 
möjligen är det Cecilia Jansson som vid jubileet 1953 hyllades som den enda 
medlemmen som fortfarande var kvar från första början, dvs. i 40 år, och som 
sedan fortsatte fl era år. 

Runt 1975 efterträddes Sven av Gunnel Svensson som ledde kören under de 
sista åren den hade Tolsjö missionshus som hemvist. I januari 1984  ersattes 
Gunnel av Bitte Larsed och Paula Evertsson som tillsammans ansvarade för 
den när Stenhammarkyrkan invigdes med en stor gudstjänst i september 1984. 
I samband med det bytte kören namn till Stenhammarkyrkans församlingskör, 
som väl snarare var en beskrivning av den, än ett egentligt namn.

1988 övertogs ledarskapet av Marita Erstorp som ansvarade för kören fram 
till 1995 då Ingrid Carlsson tog över taktpinnen. Hon ledde den sedan i tio år 
fram till 2005 då dess nuvarande ledare Stig Roland och Ann-Britt Rask tog 
över ledarskapet. 2010 fi ck den sitt nuvarande namn, ANDANTE, för att inte 
förväxlas med Stenhammarkören som hade bildats 1988.

       /Stig-Roland Rask

Det är en pigg och vital 104-åring som 2017 går in i sitt mest offen-
siva och ambitiösa projekt någonsin, OpenSONGS, som syftar att 
via nätet sprida och tillgängliggöra delar av körens repertoar till en 
nationell arena. En satsning som förhoppningsvis hade tilltalat de tolv 
grundarana 1913. 
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"Att se det storslagna i det lilla"
Vi lever i mötet mellan tradition och verklighet. I detta möte tolkar vi våra liv 
och vår upplevelse av Gud. Denna erfarenhet söker ofta sitt språk, på gott 
och ont. Jag har i mitt alltför snäva sökande ofta brottats med åldriga bibliska 
texter, svårtolkade metaforer och inte minst patriarkala gudsbilder. Intresset 
för naturvetenskapen och dess imaginära motsats till religionen präglade 
mitt tidiga vuxenliv. Samma vetenskap som en gång i tiden ifrågasatte min 
barnatro har nu, i mogen ålder, öppnat nya dörrar mot kosmos som sträcker 
sig långt bortom ord, tid och rum. 

Framstegen inom matematiken och vetenskapen har naturligtvis spelat en 
avgörande roll för mänsklighetens förståelse av sin plats i universum. Som 
ett resultat kan vi i detalj redogöra för vilka atomer och molekyler som bygger 
strukturen i vårt komplexa nervsystem vars kapacitet ingen artificiell intelligens 
kan mäta sig med. Vi kan delvis förstå hur olika delar av hjärnan kommunicerar 
med varandra och hur vi med hjälp av vår syn kan konstruera avancerade 
bilder i hjärnbarken. 

Studiet av DNA och kartläggningen av hela det mänskliga genomet har 
revolutionerat och kastat ett nytt ljus över evolutionsläran. I analogi med att 
jorden inte är solsystemets mittpunkt kan sannolikt de flesta fundamentalister 
skriva under på de senaste utveckingsbiologiska rönen. Idag vet vi också 
att vår jord är som ett sandkorn i ett ofantligt stort, ödsligt, mörkt och kallt 
universum uppbyggt av atomer skapade i begynnelsen, i ett till synes evigt 
kretslopp. Byggstenar som även i enkla former skapar inneboende avancerade 
funktioner. Lite DNA inkapslad i ett hölje blir t.ex. till ett virus som kan överlista 
våra celler att sköta om dess replikering (förökning) genom att infektera en 
människa. 

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65
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Vad som styr och initierar dessa makalösa biologiska processer i naturen, vår 
kropp och hjärna är ännu en olöst gåta. Men ett är säkert - vare sig skapelsen, 
kulturen, konsten, andligheten, medvetandet eller kärleken låter sig kuvas av 
det periodiska systemet. Visst kan vi med hjälp av vetenskapen säga vad en 
människa är. Men för att kunna beskriva vem hon är, måste vi betrakta henne 
ur ett holistiskt perspektiv. Hur blir ingen en älskad någon?

Naturens skönhet och vishet vittnar om att alla varelser och ting ingår i en 
mirakulös helhet som inte kan förstås genom att enbart studera dess minsta 
beståndsdelar. Men att se det storslagna i det lilla banar vägen ut på en 
spännande både vetenskaplig och existentiell resa. 

Det bor en kyrka i min kropp, 
den spirar i mitt blodomlopp, 
predikar styrka, nåd och hopp, 
Det bor en kyrka i min kropp. 

I varje muskel, varje ben, 
I varje cell och varje gen. 
Sitter det en stämpel som gör mig till ett tempel 
och är ett paradisiskt återsken.

Det bor en ängel i mitt hus,
 en stillhet mitt i tidens brus, 
en dörr på glänt, en strimma ljus, 
det bor en ängel i mitt hus. 

Den bär på livets hemlighet, 
sjunger en sång om helighet. 
Varje gång jag andas och syret i mig blandas så 
viskar den: Du är av evighet.

Stig-Roland Rask

//Annika Landström
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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

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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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

Välkommen in på vår hemsida, 
där  kan ni följa vad som 

händer hos oss under vintern.
God Jul & Gott Nytt År 

"Nöjd och Glader”.

Skivan kan fortfarande köpas. 
Behållningen går till Lettland.

Konserten med Anders Blombergs tolkningar 
av Nils Frykman drog fullt hus i 
Stenhammarkyrkan och fi ck även en lysande 
recension i NLT.  Musikergruppen på scenen 
bestod i övrigt av Lars-Gunnar Rask, Mikael 
Dalemo, Björn Millton, Anna Smedman & 
Jenny Nyqvist, och deras insatser hyllades.

Skivan ”Nöjd och Glader” är en studioproducerad 
CD med de sånger som framfördes under konserten 
och säljs till förmån för vårt arbete med utsatta 
familjer i Lettland.

Den kan köpas i Stenhammarkyrkan eller genom 
beställning via kontakt med församlingens 
expedition. Priset är 150:-  OBS: Begränsat antal 

Konserten med Anders Blombergs tolkningar 

Stenhammarkyrkan och fi ck även en lysande 
recension i NLT.  Musikergruppen på scenen 
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Barn- och ungdomsarbetet i Kållandsö- Stenhammar  
Missionsförsamling bedrivs av Equmenia i  
Stenhammarkyrkan och Equmenia på Kållandsö.

Välkommen till vårt barn och ungdomsarbete i Stenhammarkyrkan:

* Tisdagsklubben:  tisdagar kl. 15.00-16.30 för åk. 2-3 (Vi pysslar, spelar 
spel, leker, bakar och annat skoj, samt lyssnar till berättelser ur Bibeln som 
avslutning.)

*Torsdagsklubben: torsdagar kl. 15.00-16.30 för åk. 4-5 (Vi träffas och 
gör en massa olika aktiviteter tillsammans, samt fikar och avslutar med en  
berättelse ur Bibeln.) 

*Söndagsklubben: verksamhet för barn i alla åldrar under Gudstjänsttiden. 
Vi träffas två gånger/månad (se program) 

*Vår musik:  Vi träffas en lördag/månad kl. 10-11.30,  datum enligt  
överenskomelse.  

Välkommen till vårt barn och ungdomsarbete i Missionskyrkan, 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.) 
tisdagar kl. 17.45-19.00 för åk. 1-3= Spårarna
tisdagar kl. 19.00-20.15 för åk. 4-6= Upptäckare och åk. 7-9= Äventyrare

*Café Fyren:  fredagar kl. 18:30 – 20:30, ett samarbete med Svenska kyr-
kan 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) 

*Tonår: onsdagar kl. 18.30-21.00 från 13 år och uppåt. (Vi träffas och fikar, 
hittar på någon kul aktivitet som tonåringarna bestämt och avslutar kvällen 
med en andakt.)

Välkommen till den grupp som passar dig! 
Anmälan görs till Annette Cederqvist 070-79 08 677      
annette@stenhammarkyrkan.se 



23

Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling
Pastor Anders Blomberg 073-970 00 05 blomberg@stenhammarkyrkan.se
Ordf. Thorvald Berglund 070-591 36 65 thorvald@stenhammarkyrkan.se 
Kassör Johny Paulsson 191 54  johny@stenhammarkyrkan.se
Bankgiro: 226-08 91
Swish: 1236919294
Församlingsnummer 4746

Adressuppgifter 
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling
Brynåsavägen 7,  531 56  LIDKÖPING
Expedition 174 11 
Ungdomsvåning, kök 171 75
info@stenhammarkyrkan.se  www.stenhammarkyrkan.se
Kom ihåg att ange församlingsnummer 4746 vid insättning på missions- 
och nybyggarkonton.

Kållandsö Missionskyrka
Missionskyrkan   531 99  Lidköping
Bankgiro: 322-0068
Församlingsnummer 4747
Swish: 1230671917

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

Kontaktpersoner equmenia på Kållandsö
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    



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


