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Omslagsbild
"Infrusen skärgård" 
Thorvald Berglund

Gemenskapen-Sången-Budskapet.
En krönika över sånggruppen Ackord

- Jag vet inte vilket som var viktigast, gemenskapen eller sången, säger 
en mycket initierad källa från Sånggruppen Ackord som jag intervjuar. 
Ackord som verkat i ett trettiotal år lägger nu ner sin verksamhet. Det 
sitter inte utanpå.

- Vi har älskat våra övningstillfällen, fortsätter hon, liksom när vi sjungit 
i olika sammanhang. Vi har varit en gemenskap. Alla sångares respektive 
räknades också med även om de inte sjöng. De skötte kaffet, kopiering 
och ordnade med praktiska saker. Eller också satt de och pratade. Ibland 
gjorde vi sommarresor tillsammans fast vi inte sjöng. Vi ordnade nyårsfester 
tillsammans och mycket annat. Vi var inte bara en kör, vi var något mycket 
mer…

Därför är kanske epitetet ”sånggrupp” mer relevant än ”sångkör”.  Sången var 
det sammanhållande kittet liksom budskapet om Jesus, men gemenskap var 
det även för de som inte sjöng.

Det fi nns självklart en historia före det, men ”varu märket” Ackord användes 
för första gången i oktober 1996. Man var då ett 20-tal seniorsångare med 
anhöriga.  I början gjorde man sjukbesök och hälsade på med sång. Det 
kom också kallelser till olika 
pensionärsevent och kyrkor. 

Vyerna vidgades också 
till utanför Skaraborg och 
man gjorde sångarresor 
till Småland, Dalsland och 
Värmland.

Sånggruppen Ackord någon 
gång i mitten av 1990-talet.
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 Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsför-
samling som är en församling inom Equmeniakyrkan. 
Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Vänd >>

Sånggruppen Ackord har aldrig gjort skillnad på sin publik, man har sjungit 
i sakrala så väl som profana sammanhang om så önskades. Och det gjorde 
det. Man skulle kunna säga att Ackord med tiden blev ”kult”. D v s ett begrepp 
som står helt på egna ben och därför kan uppskattas i mycket vida kretsar.

Däremot har man aldrig prutat på innehållet i sångerna. Hemlandssångerna 
fi ck aldrig glömmas bort och den gamla strängmusikskatten från gamla 
väckelsetider skulle hållas vid liv. På det sättet har Ackord inte bara vårdat 
ett historiskt arv utan också hållit en slags genre inom den musikaliska 
förkunnelsen vid liv, till glädje för många.

Margareta Rask och Vivan Källsbäck har stått som gemensamma ledare för 
gruppen under alla år, men det har alltid varit ett teamarbete tillsammans med 
de övriga i gemenskapen.

Oräkneliga sångare, musiker och andra har under åren ingått i gemenskapen 
kring Ackord. Några har kommit och gått. Andra har hängt i till dess att ålder 
eller sjukdom satte stopp.  Öppenheten har dock varit oerhört generös och 
läkande för den som sökte sig till Ackord. Detta har jag själv sett ett fl ertal 
goda exempel på. 

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65
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Åren omkring 2010 stod Sånggruppen Ackord på toppen av sin karriär. 
Man gjorde stora konserter för Stenhammarkyrkans arbete i Lettland, man 
turnerade med insamlingen som fokus och var under flera år den största 
bidragsgivaren till Lettland. Vid denna tid spelade man också in en CD-skiva 
tillsammans med gästande musiker. Skivan såldes snabbt slut och efterfrågas 
förgäves än i dag. En videoinspelning gjordes också i samband med en 
konsert. 

Men allt har sin tid och som ofta sker i gemenskapsverksamheter sker 
föryngringen heller inte i tillräckligt snabb takt. Före sommaren i år beslutade 
sig Sångruppen Ackord för att ”nu fick det räcka”.  Och även verkliga veteraner 
är väl värda att få ta det lite lugnt. Vi tackar Sånggruppen Ackord för årtionden 
av himmelskt glad musik. 

Och självklart tror vi att det kommer en fortsättning av något slag.

Anders Blomberg.
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Kyrkobladet Annons.indd   1 2014-10-21   11:02

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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Missionsprojektet på Kållandsö har levererat  
2 580 ”babypaket” på 13 år.

Missionsprojektet på Kållandsö startade 2005 efter ett initiativ av Ingrid Lind-
stedt.  Ett 20-tal damer har träffats regelbundet för att sy, sticka och packa 
”baby-paket”, d v s kläder, filtar och andra förnödenheter till barn i Östeuropa. 
Paketen har sedan distribuerats genom Slättmissionen till Rumänien, Ryss-
land och Moldavien.

2008 togs ansvaret över av Ulla-Brit Pilkvist som drivit verksamheten vidare 
tills nu. Fler än de som träffats och arbetat i Missionskyrkan på Kållandsö har 
varit engagerade. Många har skänkt pengar och material, flera har sytt och 
stickat hemma och sedan gett vidare.
I och med denna höst har nu projektet avslutats. 

Vid en sammanräkning konstaterades att man under de 13 år som arbetet 
pågått har levererat hela 2 580 paket. 

Tack för Er insatts alla Ni som arbetat i och för Missionsprojektet.  
Ni har gjort skillnad.

Måndagen den 10 september avlutades Missionsprojektet lite mer officiellt 
och uppmärksamnades på så vis att församlingens pastor Anders Blom-
berg gästade projektet och på församlingens vägnar tackade alla för år av 
arbete för utsatta barn i Östeuropa. Ulla-Britt som ansvarat för arbetet de 
senaste 10 åren fick som tack även mottaga en fin blomsterbukettt.

"Hälsnings" fotograf var på plats och dokumenterade det hela men något har 
gått på tok och bilderna har försvunnit på något vis. Detta var ju tråkigt men vi 
har några fina arkivbilder som vi får nöja oss med i stället .
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Gösslunda Apelås gård, Lidköping    www.bpl.se/apelas
Tel. 070-3335181 öppettider: ons-fre 13-18, lör-sön 11-16

Missionsprojektet i  
Kållandsö Missionskyrka 

2005 - 2018
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December

 2 söndag 11.00 Gudstjänst "Första Advent"  
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist m fl.
  Sång av kören Andante
  Extra insamling till församlingen. Kyrkkaffe 
 
 4 tisdag 18.00 Pysselkväl  i Stenhammarkyrkan  
  

 6 torsdag 19.00 Bön på ön
   I Eke kapell
  
 9 söndag 11.00 Gudstjänst
  Korin Sarkissjan, Annette Cederqvist m fl.
  Söndagsklubbens avslutning.  
  Sång av Elin Cederqvist. Café Lussebullen

12 onsdag 18.00 Jul-café med sånggruppen "Vår Musik"

16 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg, Doris Andersson. Sång av  
  sånggruppen "Vår musik skall aldrig tystna"

  

  

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

16 söndag 17.00 Missionskyrkan i Lidköping   
  "Christmas is Coming". Julkonsert med 
  Lidköping-Kållands Musikkår tillsammans med
  Dalängskolans musikelever. Bilj i Missionskyrkan

24 Julafton 23.00 Midnattsgudstjänst
  Anders Blomberg, Annika Landström
  Kören Andante 

26 Annand. 11.00 Missionshögtid "Lettlandsarbetet en mission"
  Svante Cederqvist, Doris Andersson.
  Sång av Valter Svensson

31 Nyårsaft 16.00 Ekumenisk Nyårsbön i Otterstad kyrka

31 Nyårsaft 17.00 Nyårsbön i Stenhammarkyrkan
  Anders Blomberg & Marianne Rask
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

J U L B O R D  2 4  n o v  –  2 2  d e c  
 

Välkommen till Sjöbodens klassiska delikatessjulbord i en 
genuin miljö mitt i Spikens Fiskehamn! Vi dukar upp ett 
traditionellt julbord med tonvikt på lokala råvaror som 

vänerfisk och löjrom samt kött, grönsaker och ostar från  
skaraborgska gårdsproducenter. 

 

onsdag – fredag           kl. 12.00  495 kr 
onsdag – lördag           kl. 18.00  595 kr 
lördag – söndag           kl. 13.00  545 kr 

 

Pris inkl välkomstglögg & kaffe 

barn 7 - 14 år halva priset, under 7 år gratis 
 
 
 

Från julhelgen och fram till den 1 februari 2019  
tar vi lite ledigt på Sjöboden. 

 
Från den 2 februari öppnar vi igen med  

vinprovningskvällar, skaldjurshelger m.m.  
under hela våren. 

 
 

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

Januari

6 söndag 16.00 Trettondagsfest "Finord & Predikantlögner"
  Anders Blomberg kåserar över hur fel det kan bli
  ibland när tungan slinter, och hur mycket komik  
  det kan ligga i överdrivet allvar. Servering 
  
13 söndag 11.00 Gudstjänst   
  Korin Sarkissjan m fl.
  Sång av Camilla Gustafsson
  Café Skorpan
  
20 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg, Doris Andersson 
  Sång (se annons i NLT)  
  
20 söndag 18.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg m fl.

30

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 in till oss på Hemslöjden, vi  har 
många trevliga förslag på fina julklappar.

Vi vill också önska alla en riktigt God Jul!
I övrigt kan ni följa vad som  

händer på vår hemsida!



15 tisdag 18.00 equmenia:s årsmöte på Kållandsö
  Förhandlingar & fika

23 onsdag 18.30 equmenia:s årsmöte i Stenhammarkyrkan
  Förhandlingar & fika

 26 lördag 15.00 Församlingens årsmöte
  Förhandlingar & servering  
  
27 söndag 11:00 Årshögtid  
  Anders Blomberg, Annette Cederqvist m fl.
  Sång av kören Andante. Kaffe med tårtbuffé
  Extra insamling till församlingens arbete

11

K Ö

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

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel
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Julfreden 1914
Annika Landström återger en sann berättelse om en märklig jul 
under första världskriget.

I november 1918, för exakt 100 år sedan,  
tog en av världshistoriens dödligaste 
konflikter slut. Första världskriget, 
sprungen ur nationalism och 
stormaktsdrömmar, kom att kosta 
sammanlagt 18 miljoner människor livet.

Tyskarnas ursprungliga strategi var ett 
snabbt krig på två fronter en i väster och en i 
öster. Man trodde att materiell överlägsenhet 
skulle leda till seger över den stora men 
omoderna ryska armén och att ett samtidigt 
angrepp i Belgien, bakom de franska 
försvarslinjerna, skulle knäcka den franska 
armén redan innan de hunnit mobilisera. 
Man räknade med att britterna skulle avstå 
från en landstigning och på bara sex veckor 
skulle kriget vara vunnet. 

Men den tyska strategin visade sig vara alltför optimistisk. På östfronten hade 
man underskattat tsarens vilja att offra sitt eget folk genom att skicka miljontals 
fattiga ryssar till fronten som kanonmat. Därmed kunde den tyska armén inte 
frigöra några soldater till västfronten. Men trots att det inledningsvis rådde 
brist på trupper gick tyskarnas angrepp på det neutrala Belgien som en dans. 
De väl utbyggda tyska järnvägarna transporterade dit mer än en och en halv 
miljon soldater och på bara tre veckor hade Belgien fallit. 

"Tyskarna hade rest
julgranar och sjöng Stille
Nacht, heilige Nacht....
och det dröjde inte länge
förrän engelsmännen föll  
in i psalmsången.
Soldaterna på båda sidor
upptäckte att fienden var
precis som de själva,
unga män fulla av hopp
och framtidsdrömmar." 
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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

Sedan satte den tyska armén kurs mot Paris. Dock hade man inte räknat 
med de dåliga belgiska och franska vägarna. Hösten 1914 var dessutom 
ovanligt regnig. Järnvägsrälsen underminerades av regnvattnet och de tunga 
vagnarna med utrustning körde fast på leriga grusvägar. Det gav fransmännen 
tid att mobilisera och engelska trupper hann komma till undsättning. De grävde 
ned sig mitt emot tyskarnas linjer och det blev inledningen på det fyra år långa 
skyttegravskriget, där varje vunnen meter kostade tusentals människoliv. I 
december 1914 sträckte sig västfrontens skyttegravar, befästa med taggtråd 
och sandsäckar, ända från Nordsjökusten och hela vägen till den schweiziska 
gränsen. 
Förhållandena i skyttegravarna var omänskliga. Landskapet hade sönd-
rats av granatexplosioner och det ihärdiga regnandet. Många skyttegravar 
svämmades över och gångplankorna sjönk ned i leran. Kvarlevor fl öt omkring 
i vattnet som samlats i kratrarna och ruttnande lik hängde i taggtrådarna. Stan-
ken var vedervärdig. Det saknades latriner vilket resulterade i att diarré och 
dysenteri spred sig. Efter några månader tilltog krigströttheten. De outhärdliga 
förhållandena ledde till att ett samförstånd bredde ut sig bland soldaterna på 
båda sidor av fronten. De undvek att skjuta mot  varandra. Man sköt istället i 
luften eller förbi målet med fl it. Det gick veckor utan att något hände. På en 
del ställen var det bara 40–50 meter mellan skyttegravarna. När befälen inte 
fanns i närheten började man på både sidor ropa slagord mot själva kriget och 
krigandet. 

Vänd >>
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När julen nalkades tog flera officerare, 
oberoende av varandra, initiativ till en 
vapenvila för att båda sidor skulle kunna 
begrava sina döda. Under vit flagg möt-
tes befälen och den 23 december grävde 
alla soldater gravar på fältet. De möttes 
på mitten och tog varandra i hand.  Man 
utbytte julklappar. Matransoner, sprit, ci-
garetter och choklad bytte ägare. Man 
turades om att sjunga sånger från hem-
landet och man var snart överens om att 
det meningslösa dödandet baserades på 
lögner och propaganda av maktlystna ge-
neraler och politiker. Inte av vanligt folk. 
Trots stora risker anslöt sig ett antal offi-
cerare från båda sidor i julfriden. 

Tyskarna hade rest julgranar och sjöng Stille Nacht, heilige Nacht…. 
och det dröjde inte länge förrän engelsmännen föll in psalmsången. 
Soldaterna på båda sidor upptäckte att fienden var precis som de själ-
va, unga män fulla av hopp och framtidsdrömmar. 

Dagarna efter julafton fortsatte mötena i ingenmanslandet och många 
blev mycket goda vänner. Man utbytte adresser och lovade att hälsa på 
varandra efter kriget. Kylan och frosten hade fått marken att hårdna och 
ingenmanslandet kunde användas som fotbollsplan. Man tillverkade bollar av 
strumpor och mössor, fyllda med hö eller tygtrasor. Krigscensuren tillät inga 
skriverier om vare sig julefriden eller fotbollsmatcherna. Men sanningen var 
den att julen, kärlekens högtid, hade fått dödsfienderna att bli vänner för en 
stund och för flera resten av livet. 

När helgerna var över återupptogs striderna längs hela fronten. Flera förband 
var dock på gränsen till myteri då de vägrade återuppta ”mördandet”. Som straff 
för julfreden sändes flera soldater till östfrontens värsta strider. I efterspelet 
riskerade också många som i sin ägo hade brittiska eller franska souvenirer 
att bli anklagade för landsförräderi. 

” Mina barns gammelfarfar 
föddes den 21 december 
1897 i Schloss-Holte 
i norra Tyskland /…/ 
Han har berättat om hur 
han kravlade sig upp 
ur skyttegraven, hur 
applåder och jubelrop bröt 
ut. De tog fienden i hand 
och bytte cigaretter med 
varandra. Av en brittisk 
soldat fick han ett par 
stickade yllestrumpor…”
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Mina barns gammelfarfar Herman 
Blanken auf Fulland. föddes den 
21 december 1897 i Schloss-Holte 
i norra Tyskland. Blott 16 år gammal 
fick han ta värvning i den tyska armén. 
Bara dagar efter hans 17:e födelsedag 
inleddes julfreden. Han har till sina 
efterlevande berättat om hur han 
kravlade sig upp ur skyttegraven, hur 
applåder och jubelrop bröt ut. De tog 
fienden i hand och bytte cigaretter med 
varandra. Av en brittisk soldat fick han 
ett par stickade yllestrumpor som kom 
att förbli en av hans käraste ägodelar. 
Då familjen efter kriget utvandrade till 
USA fick sockarna följa med. Hustrun 
Christine stoppade de nötta hälarna 
men efter några decennier hade de 
gjort sitt. För ett kort ögonblick lyckades 
medmänskligheten och kärleken tillfälligt 
stoppa det meningslösa kriget initierat 
av stora krigsherrar och politiker. 

Herman Blanken auf Fulland.

 //Annika Landström
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Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping

Intressant

Information om personalförändringar

Informationen har säkert nått de flesta men här kommer ändå beskedet om 
att vår församlingsföreståndare/pastor Anders Blomberg och vår församlings-
pedagog Annette Cederqvist både slutar sina tjänster sommaren 2019. Båda  
har varit i församlingens tjänst i över 10 år och det är väl naturligt att tankarna 
kommer upp om att göra någonting annat. 

Beslutet är något de tagit var för sig och det är en ren tillfällighet som gör att 
de nu slutar samtidigt. Både Anders och Annette har trivts utmärkt med för-
samlingen och vill också fortsätta att vara aktiva medlemmar i framtiden.

Vi vill också här i vårt eget "blad" passa på att tacka er för tiden i församlingen, 
en tid som präglats av framtidtro och en vilja och glädje att göra Jesus känd i 
vår bygd. Nu önskar vi er Guds rika välsignelse i framtiden.

Tack!

En rekryteringsgrupp är tillsatt för att arbeta med frågan om att finna lämpliga 
efterträdare till Anders och Annette, denna grupp har redan  haft sina första 
möten så processen är igång kan man säga.
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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 2018
Välkomna tillbaka

sommaren 2019

Telefon 070-437 33 93 • 0510-131 94
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Den Hundrade Julen

Ett varmt porträtt signerat av Karin Enestig

Fem barn, 21 barnbarn och oräkneliga 
barnbarnsbarn har min farmor bidragit 
med till världen. Margit Enestig är nyss 
fyllda 99 år och 2018 firar hon sin 
hundrade jul. 
Jag åkte hem till henne en dag i novem-
ber för att be henne berätta hennes barn-
doms jular. Att fråga om hennes barn-
dom öppnade upp för många minnen, 
inte bara de som hör julen till, utan också 
platser hon bott på och väckelsemöten i 
hennes föräldrahem. Margits ögon börjar 
glittra när hon i minnet färdas tillbaka till 
uppväxten i Värmland.

Margit berättar att hon flyttade flera gånger under sin barndom eftersom 
hennes pappa var pastor. De flesta av hennes minnen från julen kommer från 
tiden när de bodde i en liten by som heter Oleby dit de flyttade när hon var 
sex år. Margit växte upp med sin pappa och mamma som arbetade och var 
engagerade i flera olika kyrkor samtidigt som de drev charkuteributik i ett rum 
av huset, körde taxi och hade gårdsdjur. Margit är näst äldst av fyra syskon. 

Margit berättar att de fick julklappar men att det inte alls är som nuförtiden. 
När hon var liten fick de kläder, sådant de behövde som byxor, linnen och 
sockar. Framförallt sockar. Stickade sockar som stack på benen. När jag ber 
henne beskriva julbordet är värmlandskorven det första hon berättar om. 

” På julbordet låg det alltid 
ett grishuvud och grisfötter. 
Margit ville inte ha några 
grisfötter, hon ville inte ens 
smaka. Grisen som låg på 
bordet hade de själva fött 
upp och barnen älskade de 
små grisarna. ”



Det är en väldigt god korv med potatis i 
men hon har inte sett den här i Västergöt-
land. På julbordet låg det alltid ett grishu-
vud och grisfötter. Margit ville inte ha några 
grisfötter, hon ville inte ens smaka. Grisen 
som låg på bordet hade de själva fött upp 
och barnen älskade de små grisarna. 

En av de viktigaste sysslorna inför jul 
var att städa. På julafton var allt klart. 
Golven var skurade, mattorna nytvättade, 
spisen svärtad och diskbänken polerad. 
De dekorerade hemmet med crepe-pap-
per som de tvinnade som girlanger i taket. 
Margits mamma var duktig på att dekore-
ra och på julafton klädde de granen med 
egengjorda julgranskarameller och kulor i 
olika färger. Deras pappa gjorde julbockar 
av halm. 

Margit minns att de vaknade på julaftons morgon av att mamma kom in 
och berättade att nu är det julafton. De fick ligga kvar i sina sängar medan 
hon tände alla ljus i fönstren. Ljusen tändes för att de som skulle till julottan 
skulle få ljus på väg till kyrkan, det fanns ju inga gatlyktor. Margit minns att det 
var så fantastiskt att ligga i sängen och titta på alla levande ljus. När de kom 
upp fick de risgrynsgröt och satt framför brasan i kakelugnen. 

” Margit minns en 
sång som hette 
”Hell dig du härliga 
julafton klara”. Den 
var svår att lära 
sig…” 

Margit Enestig

” Margit minns en 
sång som hette 
”Hell dig du härliga 
julafton klara”. Den 
var svår att lära 
sig…” 

Vänd >>
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En jultradition var att besöka olika kyrkors julfester. Hennes pappa 
vittnade och mamma spelade gitarr och sjöng. Även Margit och hennes syster 
Ingrid fick sjunga. Margit minns en sång som hette ”hell dig du härliga julafton 
klara”. Den var svår att lära sig så de fick öva. Margits pappa hade en bil, en 
gammal Ford och vid ett tillfälle när de skulle till en julfest körde bilen fast i den 
djupa snön som fallit djupt inne i skogen. Efter en stund sa pappa att de skulle 
börja gå för att inte frysa. Men ett, tu, tre så började det plinga. Barnen skrek 
av glädje för de kände igen klockorna från en häst med släde. 

Nu bor Margit på Tolsjöhemmet. Hon vet inte hos vilket av sina fem barn hon 
ska fira jul hos än men jag är övertygad om att hon får känna samma värme 
och gemenskap som hon gjort under sina tidiga jular.

/Karin Enestig

Margit berättar med inlevelse om jular som varit men 
ser också fram emot att få fira sin 100 julafton.



21

Från ett släktkalas, bilden togs för några år sedan. Det är Margit med barn, barn-
barn och barnbarnsbarn. Alla kunde ju så klart inte komma så det fattas flera 
personer och många nya barn har fötts sedan den här bilden togs.
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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

Läckö Slott


