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Som fåglars kör i lund och mark besjunger våren,  
blid och stark, och livets alla under...(Psalm 198)
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Ledare

Omslagsbild
"Skrattmåsorkestern vid Hornborgasjön"

Thorvald Berglund

VAD ÄR UPPRÄTTELSE?
Ordet upprättelse är intressant. Vad 
är det egentligen? Det har med heder 
och värdighet att göra men är ändå 
inte samma sak som förlåtelse eller 
vedergällning.

I nya testamentet kan man läsa om hur 
Jesus upprättar människor. I de fl esta 
fall handlar det om att dessa personer 
blir sedda och respekterade, att deras situation helt enkelt tas på allvar. I 
Lukasevangeliet kap 7:36 och framåt berättas om en kvinna, i andras ögon 
betraktad som en ”synderska”, som genom några ord av Jesus upprättas inför 
en man som uppenbart föraktar henne.

Att upprätta någon är att återge rätten till någon som på ett eller annat sätt 
upplever sig ha förlorat den, att ge värdighet och respekt åter till den som blivit 
berövad den.

De	 fl	esta	 upplevelser	 jag	 har	 av	 detta	 härrör	 från	 min	 barndom. Om 
frustrationen i att inte bli förstådd, men också den glädje det innebar när man 
blev lyssnad på. Jag har levt ett förhållandevis odramatiskt och stilla liv och 
kan inte på rak arm säga att jag i vuxen ålder varit i behov av just upprättelse 
i egentlig mening. Förlåtelse och försoning har jag varit i behov av då och då 
och även lyckats erhålla, men knappast upprättelse. Detta beror kanske på att 
jag mestadels levt med människor som har respekterat mig. Och i de fall det 
inte varit så, har jag haft självkänsla nog att avfärda eller ignorera det hela. Att 
det förhåller sig så i just mitt liv beror enbart på lyckliga omständigheter och 
har inget med just min person att göra.

Upprättelse har i allt väsentligt med sanning att göra. Den som blir felaktigt 
bedömd, eller orättvist behandlad upplever en känsla av att leva med en falsk 
berättelse om sig själv. 

"Upprättelse har i allt
väsentligt med sanning att
göra. Den som blir felaktigt
bedömd, eller orättvist be-
handlad upplever en känsla 
av att leva med en falsk 
berättelse om sig själv"
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 Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsför-
samling som är en församling inom Equmeniakyrkan. 
Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Särskilt gäller det människor som blir falskeligen beskyllda för saker de 
inte gjort eller menat. Människor som blivit dömda för brott de inte begått. 
Människor som blivit avsiktligt missförstådda och feltolkade. Upprättelsen i 
dessa fall handlar om att sanningen kommer i dagen. Knappast något mer än så.

Martina Rask, som arbetat många år som kriminalreporter berättar i detta 
nummer av Hälsning om två mycket tydliga fall, där upprättelsen i hög grad 
handlar om sanningen i sak, snarare än om kompensation. Läs gärna hennes 
utmärkta artikel.

När Jesus upprättar människor är det just på den grunden det sker. Genom 
sitt bemötande ger han, inte minst utsatta, människor en bild av sig själva så 
som värdiga. Helt enkelt genom att inte bekräfta, utan i stället gå emot de 
fördomar som ibland både de själva och andra har om dem. Han ger dem 
den goda sanningen om sig själva. Sanningen gör dem inte bara fria, den 
upprättar också.

Min erfarenhet säger att upprättandet är bland det lättaste mirakel man kan 
utföra i en annan människas liv. Oftast handlar det bara om att respektfullt 
bekräfta en upplevelse. Ibland att tillsammans söka insikt om hur verkligheten 
faktiskt är. Hur det egentligen förhåller sig med saker och ting.  Att få den 
goda sanningen om sig själv bekräftad kräver sällan vare sig domstolar eller 
skadestånd. Den kräver oftast bara att någon lyssnar och framförallt förstår.

	Anders	Blomberg

"Upprättelse har i allt
väsentligt med sanning att
göra. Den som blir felaktigt
bedömd, eller orättvist be-
handlad upplever en känsla 
av att leva med en falsk 
berättelse om sig själv"

Anders Blomberg, Pastor i Kållandsö-
Stenhammar Missionsförsamling
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1. Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
till liv förutan like.
Därför, så länge världen står
det efter vinter kommer vår
också i andens rike.

2. Som fåglars kör i lund och mark
besjunger våren, blid och stark,
och livets alla under,
vi må besjunga med varann
hans liv, som döden övervann
i påskens morgonstunder.

3. Snart alla ängar stå i skrud
och skogen kläder sig som brud,
när livets krafter blomma.
Så komme vår i Jesu namn
i folkens liv, i kyrkans famn,
till alla själars fromma.

Vårpsalm
"Likt vårdagssol i morgonglöd"

Text: N F S Grundtvig, J A Eklund 
Musik: N Söderblom
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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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Sagt & tänkt
Vilka handlingar skulle kunna vara svårast att förlåta? 
Skulle	det	ändå	kunna	vara	möjligt?

Doris Andersson

–"Handlingar, angrepp mot familjen. 
Sånt händer sällan men det känns som 
det svåraste. Ja möjligheten att förlåta 
fi nns alltid genom samtal och ömsesidig 
förståelse!"

Anders Blomberg

–"En mycket hypotetisk fråga, detta. Svårt att 
veta hur man själv reagerar i olika situationer. 
Generellt gärningar som begås mot oskyldiga 
och utsatta. T ex små barn. Förlåtelse är alltid 
möjlig, även om det inte alltid är lätt. Ånger 
hos förövaren är en avgörande förutsättning, 
liksom viljan hos offret. För det är bara offret 
som har mandat att förlåta, allt annat är ren 
sentimentalitet!"
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Gösslunda Apelås gård, Lidköping    www.bpl.se/apelas
Tel. 070-3335181 öppettider: ons-fre 13-18, lör-sön 11-16

Annette Cederqvist

–"Om någon personligen skadar 
dem man älskar. Ja, det måste 
vara möjligt, om det fi nns 
förutsättningar och vilja!"

Thorvald Berglund

– ”Nu blev det svårt...men jag antar att 
handlingar som avsiktligt skadar min familj 
eller de som de som står mig nära. Det är 
inte lätt och veta hur man skulle känna när 
man inte riktigt varit i den situation som 
vi nu talar om, men jag vill svara "Ja" 
på fråga två. Det måste alltid fi nnas en 
möjlighet till förlåtelse, alternativet känns 
för mig otänkbart!”
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Februari

 4 söndag 11.00	 Gudstjänst  
  Korin Sarkissjan
  Sång av kören Ackord
  Kyrkkaffe
  
 4 söndag 18.00 Musikkväll med musiker från Frälsningsarmén 
  Annette Cederqvist

11 söndag 11.00 Gudstjänst	med Gideoniterna
  Samspelet, Söndagsklubben
  Korvcafé

15 torsdag 19.00 Bön på ön
  I Eke kapell

18 söndag 11.00 Dela-Gudstjänst
  Doris Andersson, Annette Cederqvist m fl 
  Sång & musik av Camilla Gustavsson
  

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

K Ö

Jahnstedts Redovisning AB
Janeric Jahnstedt

Redovisning
Samarbetar med SA Revision AB

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



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 
ÖPPETTIDER  

VÅR & SOMMAR 2018 
 

3 feb – 30 april: 
Vinprovningshelger, skaldjurshelger,  

påskbuffé, valborgsmiddag, beställningar. 
 

För aktuell info se vår hemsida: sjoboden.se 
 

1 maj – 10 juni: 
ons – fre  17.00 – 22.00 
lör 12.00 – 22.00  
sön 12.00 – 17.00 

  
11 juni – 26 aug: 

dagligen 12.00 – 23.00 
 

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  
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K Ö

19 måndag 16.00 "Aftavard"
   "Blåljus"
  Dagens gäst är Camilla Lööv

25 söndag 11.00 Temagudstjänst	  
  Anders Blomberg
  Café Skorpan
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K Ö

K Ö

Mars 

4 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg 
  Sång av Elin Cederqvist
  Café Skorpan

4 söndag 18.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg  
  

11 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg
  Sång av Linnea Keihag
  Söndagsklubben. Korvkafé

15 torsdag 19.00 Bön på ön
  Lilla kapellet, Otterstad
    
18 söndag 11.00 Gudstjänst
  Korin Sarkissjan
  Sång av Nanour Bederian

19 måndag 16.00 "Aftavard"
  Se annons i NLT och på våra affischer
   
 

  
 

K Ö



K Ö

25 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg
  Sång av Valter Svensson
  Söndagsklubben. Korvcafé 
 
28 onsdag 19:00 Ekumenisk	Gudstjänst  
  i Sunnersbergs kyrka

30 fredag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Anders Blomberg
  Sång av Bitte Larsed

11



12

K Ö

K Ö

April 

1 Påskd. 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Korin Sarkissjan 
  Sång av Linnea Smedman m fl
  Kyrkkaffe

2 Annand. 18.00 Ekumenisk	Gudstjänst
  I Otterstads Kyrka  
  

 8 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg
  Sång av Anders Blomberg & Svante Cederqvist

 8 söndag 18.00 Aftonsång
  Mikael Widlund, Lisa Gindemo-Lidström m fl 
  Anders Blomberg
  

12 måndag 19.00 Bön på ön
  I Missionskyrkan

15 söndag 11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar
  Lidköping-Kållands Musikkår
  Söndagsklubben. Korvcafé
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K Ö

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

16 måndag 16.00 "Aftavard"  
  Se annons i NLT och på våra affischer
  
  
22 söndag 11:00 Temagudstjänst  
  Anders Blomberg, Doris Andersson

29 söndag 11.00 Familjegudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Barngrupperna. Sång & musik av
  Ingrid och Ingmar Carlsson m fl
  Lådbilsåkning efteråt och grillad korv

K Ö
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Om någon gör dig riktigt illa  
- hur förmår du att gå vidare?  

Frågan är väsentlig både vid tärande konflikter mellan människor i vardagen 
liksom vid riktigt svåra fall där personer utsatts för brott. En väg är att få 
bekräftelse på att du led skada. En väg är att få bekräftelse på att du inte 
hade dig själv att skylla. En väg är att få bekräftelse på att den eller de som 
orsakade dig fysiska och psykiska sår, handlade fel.

Dessa behov kan tyckas vara banala och enkla men infrias de till fullo så har 
de har en förlösande kraft. Med andra ord - upprättelse är något som kan 
lindra och kanske till och med göra människor hela. De kan få en del av sin 
värdighet tillbaks. Under mina 16 år som kriminalreporter fick jag då och då 
en glimt av vad en offentlig bekräftelse kunde betyda för ett brottsoffer. Det 
var starka ögonblick som fick atmosfären i den annars så strikta rättssalen 
att bli tät och vibrerande.

Det	första	fallet	jag	kommer	att	
tänka på vad gäller upprättelse, 
var långt ifrån någon seger för 
rättssystemet. Det tjänar därför 
som ett bra motexempel. Jag vill 
istället påstå att det delvis bidrog 
till att en redan skör person fick 
sin självkänsla underminerad.
För några år sedan träffade jag 
”Lisa”, en kvinna som har en 
lätt utvecklingsstörning. Vi sågs 
i hennes prydliga lägenhet i en 
stad i Skaraborg. Intervjun gällde 
det åtal som riktats mot en person 
som tidigare ansvarat för hennes 
pengar. Lisa berättade om hur 
hon blivit lurad. Personen hade som uppgift att hjälpa dem i samhället som 
behöver extra stöd men hade missbrukat sitt ansvar grovt och använt Lisas 
konton som sitt eget. Pengar flöt ut och in på kontot, allt i en enda röra. Polis 
och åklagare kunde bevisa hur personen betalat sina egna och ibland sin 
familjs räkningar med Lisas besparingar.

Foto: Oskar Sjölander
Upprättelse kan behövas när vågskålen 
med skuld väger betydligt tyngre än oskuld. 
När rättssystemet fungerar som bäst ges 
upprättelse - men det är långt ifrån säkert.
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När jag träffade Lisa var hon mycket ledsen. Och arg. Hon hoppades att en 
rättegång skulle ge henne pengar tillbaks och att alla skulle förstå hur illa 
behandlad hon blivit. Hon längtade efter upprättelse. Men hon var samtidigt 
nervös inför rättegången. Domstolen kändes lite skrämmande och hon var 
rädd för att inte förstå frågorna, för att glömma saker och för att tappa bort ord. 
Hennes funktionsnedsättning gjorde henne mycket sårbar.

Under rättegången i Skaraborgs tingsrätt var Lisa samlad. Hon försökte 
förklara och svara på frågor så gott hon kunde.

När det var den åtalade personens tur att tala hände något. Personen 
försökte rättfärdiga sitt handlade genom att svartmåla Lisa. Något 
erkännande var det inte tal om. Hon var verbalt skicklig, hade pondus och 
det var tydligt vilket intellektuellt övertag hon hade över Lisa. Rätt som det 
var nämnde hon personliga och intimt kränkande detaljer om Lisa som 
inte hade med åtalet att göra. Rättens ledamöter satt tysta och lyssnade, 
rådmannen var tyst, liksom åklagaren. För varje mening hon uttalade sjönk 
Lisa ihop på sin stol. En rodnad spred sig på hennes kinder och man såg hur 
hon kämpade för att att inte brista ut i gråt.

Rollerna framstod plötsligt som ombytta. Lisa som brottsoffer tvingades sitta 
där med skammen. Det var en chock för henne och inte vad hon förväntat 
sig. Det var plågsamt att bevittna. Än i dag förstår jag inte varför rådmannen 
lät den tilltalade gå så långt i sin beskrivning av Lisa. Det hade varit fullt 
möjligt att avbryta den åtalade kvinnan.

Två veckor senare meddelades domen. Personen fick en fällande dom, men 
åklagaren lyckades inte påvisa hur mycket pengar Lisa förlorat. Kvinnan blev 
dömd, men någon full upprättelse fick inte Lisa i domstolen.  Hon fick inte 
ens ett tyst ”förlåt”.

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

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel

Vänd >>
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För	 tio	 år	 sedan	 bevistade	 jag	 en	 annan	 rättegång som gällde en helt 
annan typ av brottslighet. I centrum av händelsen stod en ung pojke. Från 
det att han var sju år hade han utsatts för övergrepp i sitt hem. Mammans 
sambo slog henne och när pojken försökte stoppa våldet blev han själv en 
slagpåse. Slagen gjorde ont - men kanske ännu värre var den psykiska 
mobbningen.  Mamman som var gravt passiviserad, såg vad hennes sambo 
gjorde mot sonen men grep aldrig in.

Till slut kunde den välbevarade familjehemligheten inte längre döljas. Efter tio 
års terror fick den nu tonårige pojken hjälp av Bris och därefter socialtjänsten. 
Pappan hamnade i häkte och åtalades för grov fridskränkning. Så kom dagen 
då sonen och mamman skulle möta styvfadern i domstolen. Med klar och 
tydlig röst beskrev pojken hur han första gången blev slagen av styvpappan.

- Jag försökte skydda mamma, men då gav han sig på mig istället. Han tog 
tag i mina öron, drog mig i håret och slog mig. Och så fortsatte det år efter år. 
Ibland lyckades han smita ifrån misshandeln.

- Då fortsatte han att slå mamma istället.

Under	alla	år	blev	han	utsatt	för	nedvär-
derande tillmälen. Han blev ständigt kallad 
för idiot, efterbliven och fick bestraffningar. 
Aldrig fick han känna att han dög. Han bar 
på ärr över hela kroppen. Pappan slog ho-
nom med klädgalgar och de allvarligaste 
skadorna uppkom på knän och rygg då pap-
pan sparkade honom ofta och hårt.
- Jag har mått så dåligt att jag tänkt på självmord, sa pojken plötsligt.

Det blev alldeles tyst i rättssalen. Under tiden som pojken talade stirrade 
styvfadern på en osynlig punkt framför sig. När det blev hans tur att tala grät 
han som ett barn. Pojken satt rak i ryggen och tittade på honom med en vuxen 
blick.

Styvpappan gjorde därefter något som inte är helt vanligt i rättegångar 
som berör relationsbrott. Han erkände allt. Till sist vände han sig till rättens 
ledamöter och utbrast med hög röst:

–Han är mycket smartare än vad jag är.

”Till skillnad från fallet 
med Lisa försökte han 
inte skylla ifrån sig. Han 
gav han sonen rätt fullt 
ut.”

"Till skillnad från fallet
med Lisa försökte han 
inte skylla ifrån sig. Han 
gav sonen rätt fullt ut."
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En förlösande mening som fortfarande hängde kvar i rummet efter det att 
rättegången var över och sonen rak i ryggen lämnade rättssalen. Själv satt jag 
och rös i åhörarbänken. Med tårar i ögonen.

Ibland undrar jag hur det gick för tonårspojken. Kan han leva ett bra liv efter 
det han varit utsatt för? Jag är rätt så övertygad om att ögonblicket under 
rättegången där styvfadern försökte ge pojken sin värdighet tillbaks, har haft 
betydelse.

I sin svagaste och mest skamfyllda stund gjorde styvpappan sin viktigaste 
insats någonsin.

Martina Rask

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping
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Från	Ortodox	präst	till	Missionsförbundare…
Anders Blomberg om sin nya vikarie under 2018.

Alla gör vi våra livsresor. Själv kommer jag att ta 25 % tjänstledigt från och 
med den 1:e april och året ut. Sedan får vi se… I praktiken kommer detta att 
innebära att jag kommer att ha två helt lediga dagar per vecka i stället för en 
samt en ledig helg extra per fyramånadersperiod.

En av omständigheterna som möjliggör 
detta är bland annat att Korin Sarkissjan 
under dessa månader kan bistå 
församlingen med 25 % tjänstetid. Korin 
behöver knappast någon ytterligare 
presentation. Han har nu tillhört vår 
församling en tid och har även predikat 
vid ett flertal gudstjänster. 

Dock är hans egen livsresa betydligt 
mer intressant och mer dramatisk än 
min. Flykten från krigets Syrien och 
hoten från militanta islamister blev en 
dramatisk vändning för Korin och hans 
familj. Så också den nya yrkeskarriären. 
Från att gå från en tjänst som präst inom 
den Armenisk ortodoxa kyrkan i Mellan- 
östern till en ny karriär inom svensk 
landstingsvård och Skaraborgs Sjukhus 
är steget stort.

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Korin Sarkissjan i tjänst i Syrien.
Vi tror att vägen från Ortodox präst till
Equmeniapastor inte är särskilt lång...



19

Men tankarna på att söka sig en yrkesbana inom kyrkan i Sverige finns där 
också. Kanske inte så förvånande. Och det finns tid för olika val. Korin är en-
dast fyrtio år gammal, så det är ingen ko på isen. Men i Sverige ser det kyrk-
liga landskapet helt annorlunda ut än i Syrien och det är många frågor som 
både behöver ställas och besvaras. 
Rubriken ”Från Ortodox präst till Missionsförbundare” är, om än skämtsam, 
både felaktig och missvisande i sak. Det finns inga Missionsförbundare längre. 
Vårt samfund heter Equmeniakyrkan. Men andemeningen är intressant.  Hur 
stora är skillnaderna egentligen? Vid ett av våra första samtal konstaterade 
jag och Korin att vi faktiskt talade om samma person när vi talade om Jesus. 
Vår grundsyn på evangeliet och frälsningens budskap är identisk. De former 
vi båda är vana vid skiljer sig naturligtvis, men det handlar enbart om just form. 

”- Jag vill gärna lära mig”, är något som Korin ofta säger.  Det gäller det mesta, 
men också kyrkan. Ska han jobba inom kyrkan i Sverige vill han jobba som en 
svensk präst eller pastor. Kanske inom Equmeniakyrkan.

Vi är naturligtvis tacksamma att Korin vill gå in och täcka upp de procent 
som tjänsten erbjuder under det kommande året. Men vi hoppas också att 
vi på detta sätt kan erbjuda honom en möjlighet att pröva om detta är ett 
yrkesval han är kallad till också i Sverige. Det tror vi och hoppas naturligtvis, 
och önskar honom lycka till.

Korin Sarkissjan i tjänst i Syrien.
Vi tror att vägen från Ortodox präst till
Equmeniapastor inte är särskilt lång...
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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

r
Församlingens nya hemsida!
Snart är den klar!

Äntligen får vi en hemsida som 
vi tror kommer bli till nytta för 
vår nya församling Kållandsö-
Stenhamar Missionsförsamling. 
Under vintern har vi arbetat med 
att ta fram en webb-sida som 
är enkel att använda samtidigt 
som den är informativ. Vi är 
inte riktigt klara än men tror att 
den ska vara färdig att använda 
under tidig vår.  Där kommer du 
även i fortsättningen hitta, kontaktuppgifter, predikningar, information om 
verksamhet samt program. Håll ögonen öppna. Den som väntar på något 
gott….   
Vi annonserar i NLT när den är klar!

30 jan  Stickcafé       18.30
28 feb  Stickcafé      18.30
21 mars  Stickcafé      18.30

I övrigt kan ni följa vad som 
händer på vår hemsida!

även i fortsättningen hitta, kontaktuppgifter, predikningar, information om 
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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 (ojämna veckor)
Tisdagar kl. 18.30-19.45   för åk. 4-6= Upptäckare (jämna veckor) 
Tisdagar kl. 18.30-19.45   för åk. 7-9= Äventyrare (jämna veckor)

*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 
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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
Tel. 103 83
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.i.ivarsson@gmail.com
Kassör Kurt Berglund 100 36
Bankgiro: 322-0571    



Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se


