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Den kristna trons inre och yttre fi ender.

”Varför är ni så rädda för att tala om Guds 
rättvisa domar”, frågade min kollega från 
Aleppo i Syrien, ”ni vill ju att politiker i Sverige 
ska se till att rättssystemet i Sverige fungerar. 
Partierna går ju t o m till val på frågan om straff 
och rätt. Varför är det ett problem att Gud dö-
mer?”

Jag fi ck fundera länge. Jag svarade att det 
nog har att göra med att vi under fyrahundra 
år fått höra att syndare ska straffas och att det 
är vi som är de där syndarna. Här uppe i norden är vi så impregnerade med 
skuld att när samhället blev sekulärt fortsatte vi att bära detta skuld-fenomen 
i våra högpresterande liv. Vi lever med en konstant känsla av att inte räcka till 
vare sig det handlar om arbete, föräldraskap, socialt liv, osv.
”Aha”, sa kollegan från Syrien, ”du talar om människans inre fi ender. Sådana 
har vi inte i Syrien. Där har vi bara yttre fi ender.”

Jag insåg plötsligt något mycket viktigt. Under den tid som Sverige varit 
kristen har vi som kyrka aldrig haft några yttre fi ender i egentlig mening. Vår 
tro har aldrig varit utsatt för yttre hot, som för t ex de kristna i Mellan östern. 
För dem har det genom tiderna varit, perser, araber, osmaner och nu Islam-
ska staten med fl era konstellationer. 
Visst har vi haft och har meningsmotståndare, men det är inte samma sak.
I vår kultur har förkunnelsen främst riktat sig mot våra inre fi ender. Skulden 
har varit vår främsta fi ende och den front som evangeliet framför allt brutit sig 
emot. Vi har som troende i vårt land ingen annan horisont. När våra sekulära 
kritiker idag menar att ”evangeliet saknar relevans”, är det också med den 
utgångspunkten man säger så.
 ”De som inte tror” i vår kultur är ofta inga andra än våra hyggliga grannar, min 
egen far, kanske våra barn eller kära vänner som vi umgås med dagligen… 

Den kristna trons inre och yttre fi ender.
Ledare

Omslagsbild
"Vassrännen mellan Storeken och Lilleken"

Thorvald Berglund

"De som inte tror" i
vår kultur är ofta
inga andra än våra
hyggliga grannar,
min egen far, kanske
våra barn eller kära
vänner som vi umgås
med dagligen...
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De kanske inte tror som vi, men de är av den anledningen aldrig våra fi en-
der. Våra fi ender bär vi för det mesta inom oss.
I min fantasi såg jag mig själv predikandes i Aleppo mitt under den pågå-
ende belägringen. Jag höll en av mina favoritpredikningar, en om förlåtelsens 
evangelium för trötta själar. ”Vad pratar du om?”, hörde jag dem säga. ”Just i 
detta nu är vi omringade av fi ender som i Allahs namn vill skära halsarna av 
våra barn och du talar om ditt dåliga samvete!?”

Nu menar jag inte att något av detta ska underskattas.  Varje människas 
kamp är på riktigt vare sig hoten kommer utifrån eller inifrån. Det jag menar 
är att evangeliet har olika relevans, beroende på vilka vi är vart vi bor och hur 
tiden ser ut. Detta är något som vi alla bör förstå och även acceptera.  Såväl 
jag själv som min kollega, så väl som alla kristna i hela världen bör förstå det. 
Vi lever i samma verklighet och vi kan därför inte alltid göra evangeliet till vår 
egen privatsak. 
För allas del handlar det om att få något lite frid och hopp i väntan på att Her-
ren kommer. Allt för att vi ska kunna ta oss an livet på ett konstruktivt sätt, hur 
det än ser ut.
Genom Jesu uppståndelse är löftet om befrielse något universellt, vare sig 
vår kamp handlar om existentiellt existensberättigande eller om fysisk över-
levnad.

Tro det! Och du skall icke förgås, utan ha evigt liv. Och för alla de kristna 
runt om i världen, de bröder och systrar som lever under hot och förföljelse 
från yttre fi ender (de är faktiskt ganska många), över dem ska också rätten 
fl öda.

 Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsför-
samling som är en församling inom Equmeniakyrkan. 
Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Anders Blomberg, Pastor i Kållandsö-
Stenhammar Missionsförsamling
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Kål la ndsö 
V ISAR

B e r g s  M i s s i o n s h u s

16 lokala utställare
19-20 maj

kl. 10.00 – 17.00

Anneli Jonsson, Gun-Britt Torstensson,
Ing-Marie Millqvist, Britt-Marie Ekelund,
Pia Jansson, Linnea Gustavsson 
Ulrika Härefelt, Ann-Marie Järkeborn,  
Ulla Ulleryd, Thorvald Berglund,  
Karin Andersson, Maria Rask,  
Birgitta Vikstrand-Andersson,
Anja Östlund, Karin Leckström
Göte Gustavsson visar 
Håkan Lustigs båtmodeller

Vad händer i
 kyrkan

Konstutställning
Efter att ha gjort en paus är nu konstut-
ställningen "Kållandsö VISAR" tillbaka 
i Bergs Missionshus. I skrivande stund 
är det inte helt klart med vilka utställare 
det blir så ni får ta affi schen med en 
"nypa salt". Att det kommer att bli mel-
lan 15-20 utställare är dock klart. 

Tanken med utställningen är ju att visa 
lite av alla de konstformer som fi nns på 
Kållandsö. Även denna gång kommer 
också en del av Håkan Lustigs båtmo-
deller visas och det har kommit till någ-
ra nya båtar sedan sist.

Servering blir det också och eventuellt 
någon form av musikalisk underhållning.

Konstutsällningen är alltså i Bergs Missionshus och datum är 19-20 maj.
Båda dagarna är det öppet från kl 10.00 - 17.00.

Utställarna hälsar alla välkomna till förhoppningsvis inspirerande helg.

Varmt välkomna!
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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

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
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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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Q/Q/Sagt & tänkt
Då trivs jag som fi sken i vattnet!

Märta

"Jag älskar att va i pysselrummet och 
pyssla med kartongrullar!"
/Märta, 7 år, student i förskoleklass

Ida Quarfort

"När jag får spela och sjunga med 
min dotter!"
/Ida Quarfordt 28 år, föräldraledig

Edith

"Jag älskar att va på stranden och i 
badhuset. Och va ute och äta glass!"
/Edith 5 år, går på förskola
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Gösslunda Apelås gård, Lidköping    www.bpl.se/apelas
Tel. 070-3335181 öppettider: ons-fre 13-18, lör-sön 11-16

,,

Lars-Eric Enestig

"När jag får elda upp saker!"
/Lars-Eric Enestig, 64 år, pensionär

Ida-Maria Brerngesjö

 ”Jag trivs som fi sken i vattnet när jag får vara med 
och starta igång processer i människor i frågor kring 
tro och församling, exempelvis vid alphakvällar. När 
jag märker att det jag brinner för sätter igång något i 
andra och vi får ett samtal kring det!" 
Sen fortsatte hon
"Trivs även som fi sken i vattnet när jag märker att 
min familj och/eller mina vänner trivs i varandras 
sällskap och jag bara kan sitta bredvid och 
konstatera att jag känner himla fi na människor som 
är så goa mot varandra ☺ exempelvis när vänner 
lär känna vänner på en fest eller när mina barn 
bara hänger på några andra barn eller föräldrar 
i kyrkan som att det är det mest självklara som 
fi nns!”
/Ida-Maria Brengesjö 32 år, pastor
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Maj

 6 söndag 11.00 Gudstjänst "Eldsjälar"  
  En tacksägelse till allt ideellt arbete i vår församl.
  Anders Blomberg, Styrelsen. 
  Sång av Bitte Larsed. Söndagsklubbens avsl.
  Kyrkkaffe 
 
12 lördag 10.00 "Vår musik" Vårcafé

13 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
   Anders Blomberg m fl.
  
19-20 maj  Konstutställningen Kål la ndsö V ISAR
  Se separat information

20 söndag 11.00 Gudstjänst
  Korin Sarkissjan. Sång av Camilla Gustafsson &
  Anna Smedman. Café Skorpan

  

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

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 
 

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 – 16.00 
tis – lör 17.00 – 23.00 

 

Från den 1 maj serverar vi en VÅRMENY  
onsdag till söndag. Hjärtligt välkomna att  

besöka oss under vårens alla helger: 
1:a maj, Kristi himmelsfärd, Pingst, Mors Dag 

 

Fredagar 4 maj – 8 juni har vi  
AFTERWORKkvällar från kl 17.00  

 

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

21 måndag 19.00 Ekumenisk mässa
  i St Marie Kapell

27 söndag 11.00 Temagudstjänst
   Anders Blomberg

27 söndag 18.00 Kören Andantes vårkonsert  
  "Öppna sånger för Öppna kyrkor"
  Andante Firar 105 år. Insamling delas mellan
  Lettland & projektet Open Songs 
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K Ö

Juni

3 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg 
  Café Skorpan

10 söndag 11.00 Gudstjänst
  Korin Sarkisssjan
  Sång av Gunnar Erstorp  
  

17 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg
  Sång av Valter svensson  
  Café Skorpan

24 torsdag 15.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst vid
  Sunnersbergs Hembygdsgård. Medtag kaffekorg
  Vid regn i Sunnersbergs kyrkskola
   
 
   
 

  
 



K Ö

Juli

 1 söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Udden
  Krister Liljegren m fl.
  Kyrkkaffe
    
 8 söndag 10:00 GemensamGudstjänst i K-ö Missionskyrka
  Bengt Isaksson
  Kyrkkaffe  
  
22 söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Udden
  Arne Brännström  
  Kyrkkaffe

29 söndag 10:00 Gemnesam Gudstjänst i K-ö Missionskyrka
  Ulla & Ivar Gustavsson
  Kyrkaffe

K Ö

11

K Ö

K Ö
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K Ö

Augusti

5 söndag 11.00 Gudstjänst
  Kjell Kjörk. Valter Svensson m fl.
  Café Skorpan

12 söndag 11.00 Gudstjänst
  Lars-Åke Grubbström
  Sång av Camilla Gustafsson  
  

19 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg
  Sång av Marianne Rask. Söndagsklubben
  Korvcafé

26 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg 
  Sång av.....
  Café Skorpan
  
26 söndag 18.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders blomberg

  

K Ö



13

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

September

 2 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg
  Sång av Andante
  Kyrklunch

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65
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Från Snickare till Slottsfogde.
Tidningen Hälsning träffar Jan-Erik 
Andersson.

Besöker man Läckö slott och strövar 
omkring lite när det inte är full turistsä-
song lär man snart nog träffa på Jan-Erik 
Andersson. Han är verksamhetsansva-
rig för det mesta av allt praktiskt som 
måste skötas på slottet.

Han är född och uppväxt på Kållandsö bara några hundra meter från Läckö. 
Under hela sitt liv har sett de vita tornen från sitt hem. Hans morbror var tillsy-
ningsman före honom och allt detta sammantaget gör det kanske självklart att 
han har det arbete han har. Men så är det faktiskt inte.

”Som alla barn på Kållandsö sommarjobbade även jag härute när det v ar lov, 
vilket gjorde att jag bestämde mig för att aldrig jobba med turister, och aldrig 
på Läckö”, berättar Jan-Erik. 

Istället tog han jobb som snickare ef-
ter gymnasiet.  Detta var 1982. Till att 
börja med följde han med sin far på 
mindre jobb, men så småningom kom 
han till de större byggföretagen.

1998 fi ck dåvarande arbetsgivare upp-
draget att bryta upp golven på slottet 
och installera brandlarm. Den uppgif-
ten föll på Jan-Erik. Det handlade ju 
om byggjobb och inget annat så han 
tog sig an verket.

”Under ett års tid kröp jag runt i slottet. I varje rum och i varje litet skryms-
le.  Till och med under golven kröp jag”, säger Jan-Erik och skrattar. ”Jag lärde 
känna varenda kvadratcentimeter av Magnus Gabriels gamla residens.” 

”Under ett års tid kröp jag runt 
i slottet. I varje rum och i varje 
litet skrymsle.  

Till och med under golven 
kröp jag…”

”Under ett års tid kröp jag 
runt i slottet. I varje rum 
och i varje litet skrymsle.  
Till och med under golven 
kröp jag…”

Jan-Erik Andersson

Från Snickare till Slottsfogde.
Porträttet
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När nu byggfirman fått sådan inblick i denna gamla jättebyggnad fick de även 
fortsättningsvis göra de jobb som behövde utföras, och Jan-Erik blev tills 
vidare kvar på slottet och snickrade på slottet.

2003 skulle den gamle tillsyningsmannen, och tillika Jan-Eriks morbror, 
Martin Alfredsson gå i pension. Ingen blev väl förvånad när blickarna föll på 
Jan-Erik i den rekryteringen. Men hur var det då med det där att aldrig jobba 
på Läckö?

Jan-Erik fortsätter: ”Jag hade med tiden utvecklat ett stort intresse för 
historia. Det hade nog väckts redan i skolan där vår lärare Olle Odensvik 
gjorde historieämnet levande. Sedan kom ju Herman Lindqvist med sina 
historieprogram i TV och allt detta gjorde att historieintresset bara växte. Vid 
den här tiden hade jag lärt mig och förstått vad Läckö betytt i sitt historiska 
sammanhang vilket gjorde att kände helt annorlunda än vad jag gjorde som 
ung. Att jobba med turism på en sådan här plats är också väldigt trevligt. Man 
träffar så många intressanta människor. Allt från vanligt folk från olika delar av 
världen till kulturpersonligheter och verkliga kändisar. Till och med prinsar och 
prinsessor i sällskap av SÄPO får man ta hand om ibland.”

Tjugo år har nu gått sedan han började krypa runt under golven på slottet 
och i femton år har han varit anställt av stiftelsen Läckö Slott. Han kan sitt 
slott, om detta är det ingen tvekan. Historien kan han också som ett rinnande 
vatten. Tillsammans med hustrun Christina som också jobbar på Läckö, är det 
nog få personer i vår byggd som är så förknippad med Läckö Slott som just 
Jan-Erik Andersson. Förutom kanske Magnus Gabriel de la Gardie själv då 
förstås.

       //Anders Blomberg

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

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel
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Något du kanske inte kände till om virus....
Just nu händer det många spännande saker på gränsen mellan 
biologiskt och artifi ciellt liv. Vi kan idag konstruera nya molekyler som 
kan försöka sig på egen hand eller genom att leva som parasiter. Med 
ny robotteknik, AI (artifi ciell intelligens) och biomaterial håller gränserna 
för liv på att suddas ut. 

När uppstår livet? När blir till exempel ett embryo en levande varelse, 
en individ, en själ? Upp till 80% av alla befruktade äggceller aborteras 
spontant utan att kvinnan ens vet om det. Vid vilken tidpunkt en 
människa blir en levande varelse är kanske i själva verket en kulturell 
fråga. I vissa gamla indianstammar namngavs nämligen barnen först 
vid tre års ålder. Då man ansåg att chansen att överleva var så stor att 
man kunde betrakta dem som individer. 

Sett ur ett biologiskt perspektiv brukar 
man defi niera liv som något som har en 
egen ämnesomsättning samt förmåga att 
reproducera sig självt. Mikrobiologi är en 
vetenskap som arbetar i gränslandet mellan 
den levande och den icke-levande världen. 
Inte minst gäller detta virusforskningen. 

Enligt ovanstående defi nition av liv, är virus 
inte en levande organism. För faktum är att 
virus, i sin enklaste form, enbart består av en 
liten bit DNA. På sin höjd har den också ett 
enkelt hölje. Med andra ord lite arvsmassa 
hoppackat i en liten kapsel. Den behöver 
våra eller andra levande varelsers kroppar 
för att föröka sig. Den tar sig in i våra celler och tar över maskineriet. 
Cellen gör precis det som viruset önskar och vill. 

Intressant

Temat!
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Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

Att ha en god bakterieflora i kroppen, vet vi, är bra för vår hälsa! Men virus 
är väl något man blir sjuk av, tänker nog de flesta. Fruktade kändisar 
som Ebola, HIV, spanska sjukan och mässlingen får oss att rysa. Med 
ny DNA-teknik upptäcker vi hela tiden fler och fler. Traditionellt har vi 
nog mest fokuserat på de farliga sorterna. Men ganska nyligen har man 
hittat många andra virus i våra kroppar, varav huvudparten med stor 
sannolikhet faktiskt är till nytta för oss. Vissa virus kan skydda oss mot 
vinterkräksjukan och andra kan hjälpa oss mot andra mer aggressiva 
virusarter. Röda hund till exempel skyddar troligen mot mässlingen. Ett 
Hepatit-C-liknande virus hämmar utveckling av HIV.

Vänd >>
Jag plockade med lite sköna vårupplevelser från Hornborgasjön, de får skapa hopp 
om nystart och ett uppvaknande så här i virustider.
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Som grädden på moset kan jag berätta om något som kallas immun-
stimulerande virusterapi. Det är en ny mycket lovande strategi för att 
behandla cancer. En liten mängd virus sprutas in i tumören där de förökar 
sig och får cancercellerna att spricka. Visst har virus fått ett oförtjänt 
dåligt rykte? Ett litet biologiskt verktyg som skruvat sig in och suttit i 
vår arvsmassa i miljontals år och kanske varit med och format oss från 
allra första början. Utan virus skulle det nog inte finnas något liv över 
huvud taget. De fanns nämligen långt före den encelliga organismen. 
Med stor sannolikhet är de med i och styr evolutionen och därmed 
utvecklingen av nya funktioner och mekanismer. Man har på senare tid 
förstått att i utvecklingen av moderkakan har så kallade retrovirus haft 
en framträdande roll. En av däggdjurens kanske fiffigaste evolutionära 
fördelar. 

Vi står, i mina ögon, inför årets vackraste tid. Snart kan vi vandra genom 
trädens gröna valv till tonerna av lövsångarens liturgi där allt fullkomligt 
exploderar av liv, färg och doft. Spirande grönt, färgsprakande fjärilar 
och nästan ofattbart vackra blommor och blad. 

Det väcker samtidigt en undran över livets uppkomst och dess gränslinjer, 
men också vad vi definierar som liv. Kanske är dagens definitioner allt 
för snäva för att beskriva allt vi ser omkring oss, men också det vi inte 
ser, likt viruset, som är för litet för blotta ögat men av oändlig betydelse 
för vår existens.

 

    

 //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 2017
Välkomna tillbaka

sommaren 2018

Telefon 070-437 33 93 • 0510-131 94
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Söndagsklubben är till mångas glädje.

Söndagsklubben startades för några år sedan när några barnfamiljer önskade 
en verksamhet som gav deras barn plats i gudstjänsterna.

Detta var något som vi givetvis ville tillgodose. Barn i gudstjänsten är alltid 
välkommet, men tyvärr är de inte alltid utformade med tanke på barnen. Så 
när behovet dök upp var det en ren glädje att försöka åstadkomma något.

Vi började med en söndag varje månad. Snart blev behovet två söndagar i 
månaden. Allt fler barn kom till och i dag känns det som att Söndagsklubben 
är ett etablerat begrepp.

Vi har oftast någon form av kyrkkaffe i Stenhammarkyrkan. Kyrkkaffet kändes 
inte relevant i samband med Söndagsklubben så i stället började vi servera 
varm korv vid dessa tillfällen. Kaffet finns också kvar för de som önskar. Men 
de flesta tycker nog att denna ”lättlunch” är ett trevligt inslag, för nog smakar 
det med både korv och kaffe…
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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

Välkomna att titta in på vår hemsida 
för att följa vad som är på gång.

Glad sommar!

Söndagsklubben har en given 
stund i gudstjänsten, med sång, 
drama eller undervisning där 
bibelberättelserna står i fokus. 
Därefter går barnen iväg med 
ledarna och ägnar sig åt lek och 
pyssel.

Alla barn är välkomna och även 
om vi nu är ganska många så 
kan vi bli fler. 

Välkomna.

I våra annonser och på vår hemsida www.stenhammarkyrkan.se kan man se 
när det är dags för…SÖNDAGSKLUBBEN!

Annette Cederqvist
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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: 226-6625
Swish: 1234578548
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

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
Swish: 1230671917    



Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se


