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Ledare

Omslagsbild
"Morgondimma över Djurgårdsudde"

Annika Landström

Jag har sagt det många gånger, och lär väl 
säga det igen: Ett litet barn tycks tro att kär-
leken är given, att allt och alla vill dem väl, att 
livet i någon mening är beständigt. 
Någon gång runt 6-7 årsåldern upptäcker många 
att döden är en realitet, vilket ibland orsakar en 
djup existentiell kris, när t ex någon äldre anhörig 

går bort. Goda föräldrar förklarar då att alla ska dö, men att det sker först när 
man blir gammal som t ex morfar. Barnets oro för den egna förälderns död är 
då oftast väckt och påtaglig för all framtid.

Vi lär oss med tiden. Vi lär oss att hundar faktiskt kan bitas, att alla människor 
verkligen inte vill oss väl samt att kärleken defi nitivt inte är en given företeelse 
människor emellan.  Och det gör så ont i en när ens egna  barn under livets 
gång gör dessa erfarenheter.

Dock hävdar vi aldrig att barnet har fel! Tvärtom låter vi denna föreställning, 
denna förväntan som aldrig släpper taget om oss bli en slags moralisk 
kompass genom livet. Med denna ganska gemensamma upplevelse av vad 
som är ont och gott mäter vi skeenden i vår närhet såväl som globalt och 
historiskt. Ett folkmord kan aldrig vara av godo även om syftet är gott, något 
som vissa mustaschprydda diktatorer historiskt har hävdat. Vi protesterar, 
eller åtminstone upplever frustration och sorg inför svek, övergivenhet och 
övergrepp vare sig det är i de stora eller små sammanhangen. En del av oss 
vägrar konsekvent att anpassa förväntningarna till den bistra verkligheten, 
och går inte sällan under som någon slags själva livets rättshaverister.

Varifrån härrör denna förväntan på livet som något mer fullkomligt? Man 
kan ställa sig fl er frågor. Varför menar t ex Jesus att barnen är föredömen i 
fråga om att förstå Guds rike? Är vi i genetisk mening skapade att leva i en 
värld som faktiskt är så som barnet förväntar sig det? En förväntan som vi 
innerst inne aldrig sedan överger hur luttrade vi än blir. Bibelns metaforiska 
skapelse och syndafallsberättelser är trots sin ålder författade utifrån exakt 
samma iakttagelse. 

Jag fascineras över
små barns tillsynes
inbyggda förväntan
på livet.
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 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

Liksom de liknande skapelsemyter som härrör från vår civilisations övriga 
vaggor. Människan skapas till att leva i en värld som är ”fullkomlig” enligt 
det lilla barnets defi nition. En defi nition som dessutom förefaller universell, 
eftersom den i stora drag kan delas mellan kulturer och genom historien. 

I bibelns berättelse förstörs harmonin av ”synden” – ett tillstånd som omöjliggör 
förverkligandet, förutom i marginell mening. En god gärning är ju dock alltid en 
god gärning även om den inte förändrar världen i stort. Dock är vi fortfarande 
skapade till denna ”icke skadade” tillvaro och håller obändigt fast vid dess 
värderingar. Och vi känner stor sorg varje gång vi tvingas förklara för barnen 
att det rent av är farligt att helt leva efter dess princip.

Teologer världen över har försökt vrida och vänta på frågan.  De fl esta är 
överens om att föreställningen om det vi kallar ”fullkomligt” vittnar om något 
verkligt. Mänskligheten kan omöjligt vara så överens om något som inte skulle 
fi nnas. Antingen vittnar det om något vi förlorat eller också vittnar det om något 
som måste komma. Eller så är det både och.  Detta lilla barnets förställning 
om hur livet bör te sig är i så fall det säkraste vittnesbördet om det Jesus kalla 
för ”Guds rike”.  Det som ska komma.

För den som vill fördjupa sig litterärt rekommenderas att studera kyrkofadern 
Irenaeus (130-202) och tesen om Skapelsens ”Rekapitulation” (recapitulatio).  
Vi andra kan istället helt enkelt se det som ett tecken på att Gudsriket är en 
realitet som dessutom kommer att förverkligas. En anledning att hoppas mer 
än att oroas, således.
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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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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
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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

Porträttet
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Tidningen Hälsning träffar 
Gun-Britt Torstensson
Tidningen Hälsning träffar 

Porträttet

"När jag kom tillbaka 
till Kållandsö kände 
jag att jag kommit 
hem igen, här hörde 
jag hemma..."

När jag kommer fram till Gun-Britts stuga eller stugor mer bestämt så får man 
nästan en känsla av vad man skulle kunna beskriva som en svensk sommar-
stugeidyll. Små röda stugor som ligger i backen alldeles i början av vad vi som 
bor på Kållansö brukar kallar "Läckötôrpa". Efter ett glatt välkomnande slår jag 
mig ner på soffan i köket medan Gun-Britt fi xar med kaffe och dopp samtidigt 
som hon med glädje och värme i rösten börjar berätta om sin och sin käre 
make Olles tid på "Öna".

Gun-Britts mamma Ingeborg (Widell) dog när Gun-Britt bara var sex år gam-
mal och som sjuåring kom hon sedan som fosterbarn till Greta och Gustav 
Johansson på Lindås. När hon berättar om den första tiden på Lindås så 
förstår man hur bra detta blev, hon stortrivdes på Kållandsö och Greta och 
Gustav var helt "underbara" som Gun-Britt beskriver det. Greta var inte en-
bart mamma utan hon kom också att bli Gun-Britts första fröken då hon var 
lärarinna i Lindås skola. Hon beskriver sig själv som ett riktigt litet busfrö som 
liten som hittade på en massa bus och "rackartyg", inte minst i skolan där hon 
minns sina kamrater som väldigt skötsamma, själv tillbringade hon en hel del 
tid i skamvrån....

När hon berättar om barndomsvänner och uppväxten på Lindås och Kållandsö 
så är det med en innerlighet och värme i rösten som gör att man förstår vad 
platsen, vännerna och alla fi na minnen här ute har betytt för henne.

Tiden gick och redan som ung tonåring träffade hon sin livs kärlek, Olle.
– Jag föll pladask, och även om jag var så ung så visste jag att det var han 
som jag skulle ha, säger Gun-Britt. Det gick några år och som så många 
andra på den tiden så fl yttade hon till stan för jobb och till en egen liten "lya". 

Vänd >>
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Det dröjde inte heller länge innan Olle flyttade in. – Vi var moderna säger 
Gun-Britt med ett stort leende. Strax efter det att hon fyllt 20 år flyttade de till-
sammans in i en större lägenhet. Tankar på bröllop började givetvis dyka upp 
men de beslöt att vänta tills dess hon fyllt tjugoett, för att inte behöva "skriva 
till kungs" för att be om lov. 

Strax efter 21-årsdagen blev det så bröllop och lysningskaffet blev i anslut-
ning till en gudstjänst i Lindås skola. Detta var inte ovanligt, säger Gun-Britt, 
det var kanske ett sätt att komma närmare "folket". Lennart Holmstrand höll 
i gudstjänsten denna söndag och det blev också han som lite senare vigde 
Gun-Britt och hennes käre Olle. 

År 1960, strax efter det att parets första barn fötts, Susanne, började bygget av 
sommarstugan vid Torngärdet och när Robert föddes 1961 var stugan så pass 
färdig att de kunde flytta in. Stugan bredvid mor och far blev en kär tillflyktsort 
och under många år bodde de där 5-6 månader om året. Kållandsö blev mer 
och mer "hemma" för dem och 1976 flyttade de ut permanent till "öna".
– En underbar känsla, äntligen var jag hemma minns Gun-Britt.

Under i stort sett hela sitt vuxna liv har hon tjänst-
gjort i hemvården där hon har trivs fantastiskt bra 
säger hon. Gun-Britt har också en konstnärlig ådra 
och har deltagit i samtliga av konstutställningarna 
"Kållandsö Visar" i Bergs Missionshus. Hon jobbar 
med en spännande teknik där hon gör bilder i da-
torn, från egna skisser eller ibland direkt i datorn. 
Underbara fina små konstverk. Hon jobbar också 
med bl a keramik. Men frågar du henne om teknik 
eller ger henne beröm så svarar hon: 
– Jag, kan inget. Men jag ser och vet att hon kan.
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Gösslunda Apelås gård, Lidköping    www.bpl.se/apelas
Tel. 070-3335181 öppettider: ons-fre 13-18, lör-sön 11-16

Olle och Gun-Britt har alltid haft en stor umgängeskrets på Kållandsö och 
efter makens bortgång 2011 har bl a vännerna på ön betytt mycket. Även 
brodern Karl-Oskar (Bohman) som trots att han var 18 år äldre alltid har stått 
henne nära. Han har också varit till stor glädje och betytt mycket för henne 
under alla år fram tills hans bortgång för två år sedan. 

Vi sitter vid köksbordet, dricker vårt kaffe och samtalar om tider som varit 
och hur saker och ting har "blivit" så att säga. Jag kan inte undvika frågan så 
jag undrar hur det kommer sig att hon efter så många år i Svenska kyrkan 
där hon jobbat ideellt i säker trettio år väljer att byta kyrka. Då pekar hon 
med handen ut genom fönstret och pekar på Bergs Missionshus och svarar: 
 – Jag, ser ju Berg ifrån köksfönstret och jag har alltid på något sätt sett det  
som min kyrka. 

Gun-Britt fortsätter: – Jag har så många fina och glada minnen från missions-
huset. Jag minns speciellt söndagsskolan och alla trevliga fester. Det var jul-
fester och luciafester bl a och  alltid var det en varm och hjärtlig atmosfär. Jag 
minns söndagsskolan och speciellt lärarna där, de var bra allihop men de som 
gjort ett extra stort intryck på mig och som jag minns med värme är Axel Wik-
strand och Ebba Åman.

När väl tankarna om att eventuellt byta församling dök upp i huvudet så blev 
det tydligt för henne att detta var precis det hon ville göra. Många av vännerna 
fanns ju redan med i den gemenskapen så det var inte ett speciellt stort kliv 
menar Gun-Britt och avslutar med att säga: – Nu är jag hemma, det känner 
jag!

Det blev ett fint möte på Torngärdet, samtal med både glädje och djup. Allt 
ryms naturligtvis inte denna lilla artikel. 
      //Thorvald Berglund
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September

 2 söndag 11.00 Temagudstjänst  
  Anders Blomberg
  Café Skorpan 
 
 9 söndag 11.00 Gudstjänst "Inför hösten"
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist, Korin
  Sarkissjan. Kören Andante. Söndagsklubben.
  Kyrklunch

13 torsdag 19.00 Bön på ön
   i Eke kapell
  
16 söndag 11.00 Gudstjänst
  Valter Skaghammar. Sång av Gunnar Erstorp 
 
23 söndag 11.00 Gudstjänst
  Korin Sarkissjan. Sång av Valter Svensson
  Söndagsklubben. Korv och Kaffe

  

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
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K Ö

30 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg

30 söndag 18.00 Nattvardsgudstjänst   
  Anders Blomberg

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

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

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel
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K Ö

K Ö

Oktober

4 torsdag 19.00 Bibelstudie Markusevangeliet  
  Anders Blomberg 
  
5 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö "Närmare än man tror"
  Anders Blomberg visar bilder och berättar om
  sin Afrikaresa. Servering
  
7 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist
  Söndagsklubben. Musikkåren  
  Kaffe & Korv

10 onsdag 19.00 Församlingsmöte

11 torsdag 19.00 Bön på ön
  i Missionskyrkan

14 söndag 11:00 Gudstjänst   
  Anders Blomberg. Sång av vokalkören "Iris",
  Johanna Toresdotter m fl.
  

 
   
 

  
 

K Ö



 18 torsdag 19.00 Bibelstudie Markusevangeliet  
  Anders Blomberg 
  
 21 söndag 11:00 Gudstjänst   
  Korin Sarkissjan, Annette Cederqvist
  Söndagsklubben. Sång av Nanour Bederian
  Kaffe & Korv  
  
28 söndag 11.00  Gudstjänst   
  Anders Blomberg. Sång av Marianne Rask,
  Anita Klasson, Ingrid & Ingmar Carlsson
  Café Skorpan
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R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

ÖPPETTIDER  HÖSTEN 2018 
 

20 aug – 26 aug: 
ons – fre  17.00 – 22.00 
lör 12.00 – 22.00  
sön 12.00 – 16.00 
 

27 aug – 2 sep: STÄNGT 
 

3 sep – 30 sep: 
ons – fre  17.00 – 22.00 
lör 12.00 – 22.00  
sön 12.00 – 16.00 
 

1 okt – 23 nov: 
Vinprovningshelger, skaldjurshelger,  
Fars Dag meny, beställningar m.m. 
För aktuell info se vår hemsida: sjoboden.se  

24 nov – 22 dec: Julbord 
ons – lör 18.00 
lör & sön  13.00 

 

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

K Ö

November

 1 torsdag 19.00 Bibelstudie Markusevangeliet  
  Anders Blomberg 

 3 lördag 11.00 Alla Helgons dag, Nattvardsgudstjänst 
  Anders Blomberg. Sångkvartetten
  Ljuständning för de under året avlidna. 
 
 4 söndag 18.00 Sång och musikafton för Lettland 
  Mikael Widlund med sångare och musiker
  Insamling till församlingens arbete i Lettland

 8 torsdag 19.00 Bön på ön
  i Otterstad 
 
 9 fredag 19.00 Träffpunkt Kållandsö
  November behöver "ett lyft"!
  Förre radiomannen Claes Astin kåserar.
  Servering

11 söndag 11.00 Gudstjänst
  Korin Sarkissjan, Annette Cederqvist
  Sång av Linnea Smedman. Söndagsklubben
  Kaffe & Korv

15 torsdag 19.00 Bibelstudie Markusevangeliet  
  Anders Blomberg

  

K Ö
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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

17 lördag 17:00 Equmenias Höstauktion
  Försäljning, lotterier
  Servering

17-18 Lörd-Sönd Stenhammarkörens konserthelg 
  Se separat info!

18 söndag 11.00 Familjegudstjänst
  Annette Cederqvist, Anders Blomberg
  Sång av familjen Amnerud

22 torsdag 19.00 "Svåra frågor"  
  Krister Liljegren & Anders Blomberg 
  resonerar kring lyssnarnas frågor.
  Servering

25 söndag 11:00 Gudstjänst   
  Anders Blomberg
  Sång av Camilla Gustavsson m fl.
  Kyrkkaffe

  

K Ö

K Ö
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Stenhammarkören 30 år

Vi firar med jubileumskonserter 17-18 november 2018

Stenhammarkören i Lidköping är en blandad kör som bildades 1988 av Stig-
Roland Rask. Efter ca 10 år lämnade han över taktpinnen till Mikael Dalemo, 
som sedan har lämnat den vidare till Rebecca Malmborg och Yvonne Bjerke-
vik. Sedan tre år tillbaka leds kören av Nina Tågerud. 

Kören arbetar i projektform med olika teman. Inför varje nytt projekt har man 
som körmedlem möjlighet att ta ställning till om man vill vara med. Det innebär 
att storleken på kören kan variera något mellan de olika projekten. Vi har varit 
allt från 50 till drygt hundra sångare genom åren. 

Kristina Nilsson har varit med ända sedan starten och deltagit i alla projekt 
som kören genomfört - totalt drygt 35 stycken.

- Det har aldrig blivit tråkigt att sjunga i Stenhammarkören. Eftersom vi jobbar i 
projekt med så olika teman så blir varje projekt en ny utmaning, säger Kristina 
och fortsätter: - Det har alltid varit en väldigt god och generös stämning i kö-
ren med många duktiga sångare, mycket sångarglädje och nära till skratt, det 
uppskattar jag mycket. Kristina berättar vidare: - Alla körledare vi har haft har 
skrivit egna arrangemang och det har gjort att varje konsert blir unik. Vi har 
också haft förmånen att få göra stora konserter och sjunga för mycket publik, 
och det är ju en extra kick för en körsångare. 

Stenhammarkören 2017. Fotograf: Josefina Dernsjö
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Kören har genom åren botaniserat bland olika musikstilar och framfört musik 
som spänner över ett stort spektrum; från Wennerbergs juloratorium till låtar 
av svenska rock- och vispoeter, melodifestival och film vidare till Beatles 
och Simon & Garfunkel. Vi har också samarbetat med andra artister såsom 
Bohus Big Band, Anna-Lotta Larsson, Marie Bergman, Simon Ljungman och 
Fredrik Berglund och förra våren Peter Johansson. Det har också blivit några 
gästspel på Familjens julkalas i Arena Lidköping och från Broadway till Du-
vemåla i Vara konserthus och i Spira i Jönköping. De senaste två åren har 
det blivit en del mindre lokala uppträdanden som i Stadsträdgården under 
sommar i Trädgår’n, vid stadsbibliotekets jubileum julen 2010 och vid Musik-
hjälpen förra julen. 

Nu firar vi 30 år som kör. Helgen den 17-18 november ger vi jubileumskonser-
ter där vi satt samman ett program med den gemensamma nämnaren att alla 
låtar skrivits av Björn och Benny. Återigen samarbetar vi med vårt femman-
naband av musiker som alla till vardags återfinns på musikskolan i Lidköping. 

Därefter ser vi fram emot fler roliga kör-år och nya, spännande projekt.  
Hoppas du vill följa oss!

Charlotte Backman, körrådet

Musikalprojekt med Peter Johansson som gästsolist våren 2017.  
Fotograf: Josefina Dernsjö
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Fredrik Olaus Nilsson, grundare av
Babtistsamfundet i Sverige.
Kvar på stranden i Vallersvik stod den redan döpte 
Fredrik Olaus och blickade ut över Kattegatt. I det åtta 
grader kalla vattnet, i skydd av höstmörkret, tog den 
inlånade danske baptistpastorn emot de fem som valt 
att löpa linan ut och trotsa risken för repressalier. En 
efter en, sänktes de ned i det mörka vattnet för att låta 
sig döpas och manifestera sin övertygelse och födas 
på nytt. Senare samma kväll, den 21 september 1848, 
bildades den första svenska baptistförsamlingen i en 
närbelägen stuga.  

Förutom att de bröt mot konventikelplakatet hade de också trotsat den svens-
ka statskyrkans stadga och lära. Väl medvetna om att en handfull personer 
genom åren avrättats för att ha brutit mot lagen. Den vanligaste påföljden var 
annars dryga böter, fängelse eller till och med landsförvisning. Under de år 
lagen hade tillämpats hade ett 15-tal personer fått lämna riket, varav ovan 
nämnde Fredrik Olaus Nilsson kom att bli en av dem. 1809, samma år som 
Nilsson föddes, fi ck Sverige en ny regeringsform som skulle erbjuda ”religi-
onsfrihet” i landet. Den tillät visserligen att var och en själv fi ck bestämma 
över vilken söndag nattvardsgången skulle ske, men var i övrigt helt tandlös 
eftersom det förutsattes att man ändå följde statskyrkans lära och förordning-
ar till punkt och pricka.  

Nilssons mamma gick bort tidigt och han sattes under förmyndarskap efter-
som pappan söp. Efter några år som skomakarlärling gick han till sjöss och 
kom under en av sina resor i kontakt med väckelserörelsen och svensktalan-
de metodister på USA:s östkust. I Amerika rådde religionsfrihet och den an-
sågs dessutom var ett av fundamenten i den amerikanska författningen. Där 
blev han kvar några år innan han 1839 återvände för att, via en anställning 
hos Sjömansvännernas Sällskap i New York, verka som avlönad sjömansmis-
sionär i Göteborg. Han började dock ifrågasätta den svenska statskyrkan och 
dess lutherska trossatser efter ett möte med en sjökapten som var medlem 
i First Baptist Mariners’s Church. Denne väckte Nilssons nyfi kenhet för den 
baptistiska läran som vuxit fram i stora delar av Amerika och Europa. Inte 
minst i England där baptisterna var en accepterad och framstående grupp i 
samhället. 

Intressant

Temat!

Fredrik Olaus Nilsson
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Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

Nilsson blev på kort tid i det närmaste besatt av dopfrågan och med sin nya 
övertygelse i bagaget reste han till Hamburg 1847 för att låta sig döpas i flo-
den Elbe. Efter dopet och återkomsten till sina hemtrakter inledde Nilsson en 
missionsresa i och kring Halland och Västergötland. Efter dopceremonin i Val-
lersvik samlades man i Borekullastugan där Fredrik Olaus Nilsson valdes till 
diakon, med uppgift att leda församlingen, förrätta dop och hålla gudstjänster. 
Mötet resulterade i den 3 895 ord långa Borekullabekännelsen. I den fastslog 
man att ingen rangordning mellan församlingens medlemmar skulle förekomma 
och mer än 70 år före vår egen demokratis födelse hade Nilsson bestämt att det 
skulle vara lika rösträtt för både kvinnor och män. 

Omgivningens avståndstagande blev som väntat våldsamt. Nilsson fick utstå 
mycket kritik, förföljelse men också hotelser. Vandaler bröt sig in i deras lokal 
och flera församlingsmedlemmar misshandlades. Kyrkan förmanade och lät 
länsman se till att barnen kom till prästen för att tvångsdöpas. Trots skarpa 
förmaningar från domkapitlet i Göteborg framhärdade församlingen vilket slut-
ligen resulterade i att Nilsson arresterades anklagad inför Göta Hovrätt för 
att ”utsprida villfarande lärosatser”. Den 8 mars 1850 dömdes han till livstids 
landsförvisning och hamnade bland svenska nybyggare i Burlington, Iowa där 
han inledde en vänskap med Anders Peterson, vars dagboksanteckningar 
blev förebilden till karaktären Karl-Oskar i Vilhelm Mobergs utvandrarsvit. 

Hans öde skapade eko i utlandet och Nilsson sökte upprättelse hos kung Karl 
XV. Då han benådades efter 10 års landsförvisning i december 1860 hade 
Nilsson, som plågades av hemlängtan, strax dessförinnan redan återvänt till 
Skandinavien och Norge, där det rådde religionsfrihet. Vänd >>
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 //Annika Landström

Efter benådningen kunde han åter fritt vistas i Sverige och deltog i bildandet 
av Göteborgs första baptistförsamling där han valdes till föreståndare. 
Men det dröjde inte länge förrän han kom på kant med flera församlingsmed-
lemmar vilket resulterade i att han återvände till fristaden i USA där han avled 
vid 72 års ålder efter några år som kom att präglas av nedstämdhet, grubble-
rier och konflikter. Nilsson var gift men det finns mycket sparsamma uppgifter 
om hans privatliv och inte minst hans maka som fanns vid hans sida.

Baptismen i Sverige fick knappast någon rivstart men bygden utanför Frillesås 
i Halland har kommit att bli en betydelsefull plats för landets baptister. Nere 
vid havet på en liten bergknalle finns en sten som rests till minne av det första 
baptistdopet 1848. Nästa gång jag har vägarna förbi, ska jag stanna till i Val-
lersvik, plocka fram min medhavda termos,”sippa” mitt kaffe och hedra minnet 
av den gode Nilsson vars öde och livsberättelse har berört mig djupt. 
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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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Tehuset? 
Har Du hör talas om det? 

Det är inte riktigt som det låter.

Tehuset är en interkulturell mötesplats där svens-
ka kvinnor hälsar asylsökande och nysvenska 
kvinnor välkomna till Sverige. Kort sagt ett integra-
tionsprojekt för kvinnor. Fyra världsreligioner och 
ett tjugotal nationaliteter möts i Tehusen och lär sig 
att de inte i första hand är kristna, muslimer, ateis-
ter – araber, svenskar eller somalier utan människ-
or, kvinnor med samma drömmar för sig själv och 
för sina familjer. Det fi nns Tehus på några platser i 
Sverige, bl.a. här i Lidköping. Det brukar vara ett 50-tal kvinnor från olika kul-
turer som träffas en gång i veckan på onsdagar runt lunchtid i Pingstkyrkans 
lokaler. Det är viktigt att kvinnorna oavsett religion och bakgrund kommer ut 
från fl yktingboende, lägenheter m.m. till en plats där de kan upptäcka det 
svenska språket genom samtal medan de dricker kaffe eller te. En del kom-
mer från sin SFI-undervisning på sin rast. En del har med sig sina småbarn. 

Det är en ideell förening som driver Tehuset. Av naturliga skäl endast för kvin-
nor och det kan i vissa kulturer vara en förutsättning för att kvinnorna kan 
komma ut.

Det är god stämning. Kvinnorna har möjlighet att handarbeta, de har dansat 
tillsammans, lagat mat och samtalat. Det är det viktigaste, att prata med var-
andra, att lära sig svenska och att skapa kontakter. Tehuset vill verka mot kul-
turell, språklig och religiös segregation. Det fi nns ett antal svenska volontärer 
som fi nns med i sammanhanget. De förklarar hur svenska samhället fungerar, 
hur sjukvården, barnuppfostran och jämlikhet fungerar. Inte minst hur man 
söker jobb. Volontärerna hjälper och tröstar också vid avslag på asylsökande. 
De hjälper till med information och kontakter o.s.v.

Verksamheten har under året också, förutom veckomötena, bestått av att de 
bl.a. besökt Vara konserthus, haft vårutfl ykt och avslutning på Skogshyddan 
med lekar och fi ka. Sohelia Fors som står som grundare av verksamheten har 
också varit på besök i Lidköping. Dessutom har de haft besök av en barnmor-
ska. De fi rade nationaldagen i Stadsträdgården tillsammans. 

Symbolen föreställer en 
kurdisk kvinna, iklädd 
traditionell dräkt som 
räcker upp sina armar.
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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

25 sept  Stickcafé       18.30
27 nov  Stickcafé      18.30
20-21 okt Julmässa      11.00-17.00

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

Rekryteringen av kvinnorna sker bl.a. via kyrkorna och familjecentralen på 
Guldvingen, men också att kvinnorna själva via mun till mun informerar var-
andra. Tusentals kvinnor har mötts, blivit vänner, lärt sig svenska, matlagning, 
hygien eller mattvävning och hittat ett andrum i en pressad vardag. Minst lika 
många broar har byggts som det varit kvinnor som mötts.

FAKTA:  
Tehuset är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening som verkar för 
integration, information och undervisning av kvinnor från olika kuturer. Med-
lemsavgiften är 200 kr./år.Det svenska språket är viktigt och en av hörnste-
narna i verksaheten. ”Svenska från dag 1” för asylsökande kvinnor.

Tehusen är en del av föreningen Khatoons verksamhet som startades av So-
helia Fors. Föreningen verkar för mänskliga rättigheter och mot hederskultu-
rer. Här finns även en verksamhet med skyddat boende för kvinnor.

       //Pelle Boman
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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. 17.45-18.45   för åk. 1-3= Spårarna 
Tisdagar kl. 19.00-20.15   för åk. 4-6= Upptäckare 
Tisdagar kl. 19.00-20.15   för 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 
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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


