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Omslagsbild
"Måspar"

Akvarell av Annika Landström

Ledare

"De enda
människor som
är normala är de
man inte känner
särskilt väl"
(Johan Hakelius)

Livets andra halvlek!
När man är ett litet barn är livet varken skola eller 
tävling. Det bara är. Något självskrivet som knappast 
behöver motiveras.  Det är få förunnat att hitta till-
baka till den inställningen som vuxen eller som gam-
mal. Förmodligen är det något som vi helt enkelt får 
vänta på fram till den dag då den här värden ska 
fullkomnas.
Tanken på att livet är en tävling börjar gå upp för 
de flesta under den tid man går i skolan. Paradoxalt 
nog. Naturligtvis handlar utbildning om lärande men i ett samhälle som vårt är 
utbildning också ett uttalat sätt att nå en position. Att gå i skolan är en tävling. 
En tävling som man kan vinna eller förlora. Det är kanske en naturlig sak och 
egentligen inget att moralisera över.

Om livet vore en tävling så kan vi möjligen vinna första halvlek. Andra 
halvleken kan ingen vinna.  För min egen del gick det inget vidare ens i 
första halvlek. Därför har jag nu slutat betrakta livet som en tävling. Däremot 
fascineras jag mer och mer över allt jag lärt mig, och ständigt lär mig. Då 
menar jag inte främst bokliga kunskaper utan kunskapen om människan. 

För det första lär jag känna mig själv bättre och bättre ju längre jag lever. 
Med tiden har jag försonats med att jag aldrig blev den idealiserade bild jag 
hade om mig själv i ungdomen. Inte heller förvandlades jag till någon av de 
nidbilder som levde i skuggan av idealet. Jag blev något annat. Livet formade 
mig och jag lärde mig att uppskatta det som blev. Jag blev den jag är, helt 
enkelt.

För det andra har jag lärt mig att förstå medmänniskor på samma sätt. 
Andra människor motsvarar sällan vare sig ideal eller nidbilder i verkligheten. 
De är också vad de är, och om man inte nödvändigtvis värderar detta ständig 
och jämt så inser man att man har en skatt av gemenskaper överallt. 

”Den enda  
människor som  
är normala är de  
man inte känner 
särskilt väl” 

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

Följande citat av Johan Hakelius är ett guldkorn: ”De enda människor som är 
normala är de man inte känner särskilt väl.”

Den tredje lärdomen handlar om Gud. Även Gud ”är den han är”. Precis så 
presenterade han sig redan för Mose en gång i tiden. För mig har det nästan 
tagit ett halvt liv för att förstå innebörden.  Under många år tillbad jag eller 
fruktade jag föreställningar om Gud som för det mesta enbart fanns i min 
hjärna. De fanns där tillsammans med lika falska föreställningar om mig själv 
såväl som medmänniskor. Och tillsammans formade allt detta en helhetsbild 
som sällan gick att få ihop. Om jag i unga år upplevde livet som en tävling 
som jag i huvudsak förlorade redan i första halvlek, så har jag nu insett att det 
är en skola. En tid för att just lära sig att livet inte är en tävling, utan en tid för 
insikter.  Det är med säkerhet en god föraning om det fullkomliga som väntar 
skapelsen. Det vill säga: Det är inget vi kan förtjäna. Det är oss givet.

Anders Blomberg, vikarierande pastor i  
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling



Stenhammarkörens Beatleskonserter 22-23 februari

Då har det blivit dags igen för en konserthelg med Stenhammarkören. Den äger rum 
redan 22-23 februari. Det är lite ovanligt för Stenhammarkören att ha konserter vid den 
tidpunkten, men någon gång ska väl vara den första.

I övrigt blir det glada återseenden. Det blir ett nytt samarbete med Simon Ljungman och 
Fredrik Berglund. Förra gången det begav sig var i mars 2015 då vi gjorde projektet The 
Boxer tillsammans med låtar av Simon & Garfunkel.

Och det blir faktiskt ett återseende även för Beatleslåtar med Stenhammarkören. I 
november 2001 gjorde Stenhammarkören projektet Come Together under ledning av 
Micael Dalemo. Nu är det alltså dags igen. Några låtar återkommer men i helt annan 
tappning och i övrigt blir det en ny repertoar. Det finns ju onekligen en del att välja på. 

Gemensamt för hela konserten är att alla låtar har arrangerats för kör av Simon och 
Fredrik. Det som utmärker deras arrangemang är att de är melodiska och att varje stämma 
gärna har sin egen melodi och sedan går in i de andra stämmorna på ett lekfullt sätt. Roa 
er gärna under konserten med att försöka lyssna in en särskild stämma och se om ni kan 
följa den!

Vi i Stenhammarkören önskar er varmt välkomna till våra totalt fyra konserter under 
helgen 22-23 februari. Ett 80-tal glada sångare kommer ge sig hän och bjuda på en härlig 
musikupplevelse. Förköp av biljetter sker via någon av körmedlemmarna eller på ICA 
Hjertbergs.

Välkomna!
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ledning av Micael Dalemo. Nu är det alltså dags igen. Några låtar återkommer 
men i helt annan tappning och i övrigt blir det en ny repertoar. Det finns ju 
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Gemensamt för hela konserten är att alla låtar har arrangerats för kör av Simon 
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och att varje stämma gärna har sin egen melodi och sedan går in i de andra 
stämmorna på ett lekfullt sätt. Roa er gärna under konserten med att försöka 
lyssna in en särskild stämma och se om ni kan följa den!

Vi i Stenhammarkören önskar er varmt välkomna till våra totalt fyra konserter 
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Välkomna!

Foto: Martin Bondeson/Stenhammarkören
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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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Meningsfullt, kommunikation på flera sätt. 
Jag letar mig fram till Blå porten 
på Rörstrands center, och där, 
en våning upp, hittar jag den lilla 
skylten: MENINGSFULLT. Jag 
knackar på och möts av Anita 
Ingvarsdotter som startat upp 
ett företag som hon kallar för 
Meningsfullt. 

Anita har arbetat som präst i 
Svenska kyrkan i 28 år varav de 
sista 11 åren som sjukhuspräst i 
Lidköping. När hon för ett år se-
dan gick i pension kände hon att det fanns så mycket hon kunde ta tillvara på 
utifrån sina erfarenheter. Det handlar om kommunikation i olika former. Något 
som hon arbetade med och värdesatte under hela sin gärning som präst. 

Trots att hon pensionerat sig är hon mycket 
aktiv. Hon hoppar fortfarande in i gudstjäns-
sammanhang med predikan, vigslar och be-
gravningar. Under våren ska hon dessutom 
vikariera som präst i Lidköpings församling.

Under namnet MENINGSFULLT erbjuder 
hon bl.a. samtalsstöd, föreläsningar och 
verkar som moderator i olika sammanhang, 
både inom och utom kyrkliga sammanhang. 

Hon har ett arbets-/samtalsrum i Rörstrandsområdet där hon tar emot för 
samtalsstöd. Här har hon haft besökare i åldrar från 15 till 77 år. Det kan röra 
sig om livsfrågor och vägledning i allt från att känna sig vilsen i livet till sorg-
bearbetning, allt i syfte att hitta livsmod och mening.

Anita älskar att skriva och har skapat en blogg 
där hon kommenterar och filosoferar över sånt 
som händer i vår värld och tillvaro idag. Hennes 
förhoppning är att få reaktioner och kommentarer 
och på det sättet skapa kommunikation med sina 
läsare. 

"En öppen och är-
lig kommunikation 
människor emellan 
är missförståndets, 
förtalets och kränk-
ningarnas allra vär-
sta fiende"
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Hon betonar återigen vikten av dialog. Hennes devis, hämtad från hennes 
hemsida är: en öppen och ärlig kommunikation människor emellan är missför-
ståndens, förtalets och kränkningarnas allra värsta fiende!

Inte nog med allt detta. Hon har även startat en podcast med inriktning på: 
"Det meningsfulla samtalet". Ett meningsfullt samtal når alltid lite längre än till 
ytan. På bloggen samtalar hon bl.a. med Villatränaren Johan Sixtensson om 
hur han motiverar sig efter att ha uppnått målet som svenska mästare. Hon 
har även ett avsnitt med friskvårdsprofilen Kajsa Persson om kropp och själ i 
harmoni. 

Vill Du veta mer om Anitas tjänster kan Du söka information på hennes hem-
sida, där även kontaktuppgifter finns. Se i faktarutan.

//Pelle Boman

Namn: Anita Ingvarsdotter 
Telefon: 0724 53 29 29
Mail: anita@menings-fullt.se
Webb: www.menings-fullt.se
Facebook: @meningsfulltlidköping 
Eller sök på menings-fullt.
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Februari

2 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anita Ingvarsdotter
  Sånggruppen Zaffran
  Café Skorpan

 9 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Anders Blomberg, Linnéa Smedman 
  Sång av Nanour Bederian
  Söndagsklubben. Kaffe & korv
  
    
16 söndag 11.00 Delagudstjänst
  Linnéa Smedman m fl
  Café Skorpan

   
  

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

 

 
ÖPPETTIDER HÖSTEN 2019 

 
26 aug – 29 sep: 

  fredag   after work/vinkväll   17.00 – 22.00 
  lördag   helgmeny                  12.00 – 16.00  
  söndag  helgmeny                  12.00 – 16.00 

 
30 sep – 22 nov: 

Vinprovningshelger, skaldjurshelger, 
Fars Dagmeny, beställningar m.m. 

För aktuell info se vår hemsida: sjoboden.se 
 

23 nov – 22 dec: 
Sjöbodens stora delikatessjulbord 

  ons - lör  13.00 & 18.00 
  sön   13.00 
 
Hjärtligt välkomna till Sjöboden i höst! 
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R E S T A U R A N G    
S JÖBODEN 

Program våren 2020: 
 

                    1 feb Vinprovning Toscana kl. 18.30 
 

                    8 feb Skaldjurskväll kl. 18.00 – 22.00 
 

                    15 feb Vinprovning Sydamerika kl. 18.30  
 

                    29 feb Vinprovning  Östra Europa kl. 18.30 
 

                    7 mars Skaldjurskväll kl. 18.00 – 22.00 
 

                    14 mars Vinprovning Rhône kl. 18.30 
 

                    21 mars Skaldjurskväll kl. 18.00 – 22.00 
 

                    28 mars Vinprovning Pinot Noir kl. 18.30 
 

                    4-5 april Påskmarknadsbuffé kl. 12.00 – 16.00 
 

                    10-13 april Påskbuffé kl. 12.00 – 16.00 
 

                    18 april Vinprovning Mosel kl. 18.30 
 

                    30 april Valborgsmässobuffé kl. 12.00 – 21.00 
 

Hjärtligt välkomna till Sjöboden! 
 

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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20 torsdag 19.00 Bön på Ön i Eke kapell 

23 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg, Linnéa Smedman
  Sång av Svante Cederqvist, Marita och
  Gunnar Erstorp och Anders Blomberg
  Söndagsklubben. Kaffe & korv
  

  

  

  

K Ö
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K Ö

K Ö

Mars

 1 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Korin Sarkissjan  
  Sång av Camilla Gustavsson  
  Café Skorpan

 8 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg m fl  
  Café Skorpan
  
15 söndag 11.00 Gudstjänst
  Sophia Sahrin Granevik, Linnéa Smedman
  Söndagsklubben. Kaffe & korv

19 torsdag 19.00 Bön på Ön i Udden

  
  
   

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



K Ö

22 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Anders Blomberg
  Sång av Linnéa Smedman  
  Café Skorpan

29 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Per Olausson, Linnéa Smedman
  Sång och musik av Ingrid & Ingmar Carlsson
  och Marianne Rask
  Söndagsklubben. Kaffe & korv
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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.

Navens Kajak & Bastuflotte
Uthyrning av kajaker och flotte med vedeldad 

bastu, badtunna och grillkåta  
vid Navensberg på Kållandsö

Bokning
Kajaker: www.point65.se el ring
Flotte: 0706 25 18 52, 0510 10191
info@naven.se www.naven.se

Välkommen 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

26 feb    Stickcafé      18.30
31 mars   Stickcafé     18.30
27 april   Stickcafé     18.30
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Gösslunda Apelås gård, Lidköping    www.bpl.se/apelas
Tel. 070-3335181 öppettider: ons-fre 13-18, lör-sön 11-16

K Ö

April

 5 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Korin Sarkissjan, Linnéa Smedman 
  Sång av familjen Amnerud  
  Söndagsklubben. Kaffe & korv

 8 onsdsag 19.00 Ekumenisk Passionsandakt 
  i Sunnersbergs Kyrka  
  
  
10 fredag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Anders Blomberg
  Sång av Valter Svensson

12 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Sören Fjällström, Linnéa Smedman
  Sång av Bitte Larsed
  Kyrkkaffe
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Personlig service med högsta kvalitet
för företag - bostadsrättsföreningar - privatpersoner.

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel

K Ö

13 måndag 18.00 Ekumenisk mässa
  i Otterstad kyrka

16 torsdag 19.00 Bön på Ön i Missionskyrkan

18 söndag 08.00 Arbetsdag i Stenhammarkyrkan
  (08.00-12.00)

19 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Thorvald Berglund
  Musik av Samspelet
  Café Skorpan

26 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg, Linnéa Smedman
  Café Skorpan
   
 

   

K Ö
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Systrarna Astrid och Karin Leckstöm i Nya Nore

Anders Blomberg och jag besökte Nya Nore och systrarna Leckström på nord-
västra Kållandsö. Här fick vi ta del av historier från svunna tider och om de två 
systrarnas kärlek till ön.

Astrid och Karin möter oss i farstun. Det är varmt och trivsamt i stugan. Bordet 
står dukat med gulddekorerat finporslin och adventsljusstakar pryder bord och 
fönster. Det doftar kaffe och hembakat. Atmosfären andas ett vardagligt lugn. 
Astrid och Karin är födda i stugan med ett års mellanrum i mitten av 30-talet. 
Svartvita foton och oljetryck med bibliska motiv hänger på väggarna. Huset 
byggdes av deras morfar mot senare hälften av 1800-talet. I köket står den 
gamla järnspisen kvar som vittnar om att hemmet har vårdats och att man tagit 
vara på det man hade.

De har följts åt genom livet och har förblivit 
oskiljaktiga. De är välutbildade och har varit 
yrkesverksamma hela livet. Inledningsvis som 
hembiträden innan fortsatta studier vid hus-
hållsskola och folkhögskolan i Jönköping. De 
har varit vetgiriga, har haft många intressen och har engagerat sig i olika frå-
gor, inte minst i Israelfrågan. Karin började tidigt att arbeta inom psykiatrins 
akutvård efter avslutad utbildning till mentalsköterska, som det hette på den 
tiden. Astrid utbildade sig först till sjuksköterska men hamnade sedermera 
också inom psykiatrin efter en kort tid inom långvården på sjukhuset i Lidkö-
ping. 

De flyttade till Falköping där de bodde och arbetade tillsammans i många år. 
De vittnar om en psykiatrisk vård som var både human och omhändertagande. 
Under det tidiga 60-talet hade Falbygdsklinikerna ett stort upptagningsområde 
med flera hundra vårdplatser. Yrkesvalet var självklart och hade Astrid fått leva 
om sitt liv hade hon valt samma bana. ”Man lärde sig mycket både om sig själv 
och andra”, säger Astrid. Karin berättar att hon aldrig varit rädd för patienterna 
trots att de ibland var både psykotiska och våldsamma. ”Andra var det, men 
inte jag” fortsätter Karin.

Porträttet

"Man lärde sig  
mycket både om  
sig själv och andra"
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Mot slutet av 80-talet flyttade de tillbaka till Lidköping och skötte om sina gam-
la föräldrar. Efter deras bortgång tog de över huset vilket de vuxit upp i. De 
har sedan blivit Kållandsö trogna. Här känner de sig trygga och trivs gott. De 
får hjälp med inköp och matleveranser från hemtjänsten men klarar sig i övrigt 
helt själva. Karin klagar på att minnet sviker henne ibland och hon må vara 
lite glömsk om man frågar om årtal och datum. Men hon kan berätta om sitt 
intressanta liv och är helt på det klara med vad hon tycker och känner. Karin 
och Astrids livsberättelse är i många stycken en gemensam och spännande 
historia som handlar om att våga ett yrkesval men också om ett gediget enga-
gemang för allt som är viktigt och värt att tro på. Vi önskar dem många goda 
dagar framöver i huset i Nore på Kållandsö.

Karin och Astrid Leckström

 //Annika Landström
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Equmenia-auktion på på Berg

Så har equmenia på Kållandsö haft sin årliga 
höstauktion igen. Detta är ju en gammal och 
väl inarbetat tradition så allt var i stort sett sig 
likt, någon utryckte t o m i positiva ordalag 
att detta nästan är som en tidsresa tilbaka i 
tiden till 60-70-talet. Det ligger nog en hel del 
i detta då denna  auktion varit ett naturligt och 
återkommande inslag varje höst i SMU:s  
arbete på Kållandsö i ca: 55 år. I dag är det i för-
sta hand scoutarbete som bedrivs, detta drivs 
tillsammans med övriga frikyrkor på ön och 
samlar varje tisdag ca: 40 barn och ungdomar. 

Det är mycket pyssel och arbete som krävs 
för att få till en bra auktion med ett varierat 
utbud och det är inte bara scouterna som 
pysslar utan precis som det alltid har varit  
så är det hela församlingen som ställer upp 
och ”jobbar”. 

Mycket är skänkt men inte bara från medlemmar utan en hel del kommer 
även från andra som uppskattar det arbete som equmenia bedriver på ön.  
Stort TACK! alla ni som är med och bidrar. Auktionen är viktig då den i stort 
sett utgör den ekonomiska grunden för equmenia:s arbetet med barn &  
ungdomar på ön. Som vanligt samlades mycket folk, både gamla och unga, 
drygt 100 personer om vi lyssnar på ”kökspersonalen” och de brukar ha koll.
Bra resultat blev det också. 

Tack alla ni som på nytt gjorde detta till en minnesvärd kväll.

//Thorvald Berglund

Svante Cederqvist i ropartagen.  
Han kämpade väl i hela 4 timmar.
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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.filipsson@aprojkma.se

aProjKMA Byggkonsult  
i Lidköping AB 
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Förslag, synpunkter eller stora visioner?

 Vi i församlingens styrelse ser gärna att du som på ett eller annat sätt vill 
påverka församlingens arbete kontaktar oss. Har du ett förslag, en idé, ett 
klagomål eller kanske rent av en god vision om något som du kanske vill pröva 
att förverkliga? Hör då av dig till oss. Vi sitter, på förtroende, i styrelsen av just 
den orsaken.

 Man kan muntligen vända sig till styrelsen via ordföranden eller annan le-
damot. Ännu bättre är det om man meddelar sig skriftligen och mejlar eller 
skickar ett brev till ordföranden. Om du anser att styrelsen inte behandlar 
ditt ärende som du önskat kan du alltid föra vidare frågan till ett försam-
lingsmöte. Det är däremot viktigt att du står bakom ditt ärende med namn. 
Anonyma förslag eller synpunkter behandlas inte. Bortsett från det tas alla 
frågor upp till behandling eller beslut. Ingen fråga är för liten eller för stor.   

Välkommen!

Vad händer i
 kyrkan

Så har vi börjat ett nytt år..

Vi har ju precis haft vårt årsmöte och där summerat det gångna året och 
även tagit ett antal beslut inför året som vi nu påbörjat. Som vanligt är det 
en hel del som ska planeras och verksamhetsrådet har där en viktig uppgift 
med att få ihop det hela så att säga. Nu är de ju inte ensamma utan alla får 
vi var med och bidra men jag tycker ändå att vi bör ägna de som sitter i den 
gruppen en extra tanke. 

När det gäller rekryteringen av ny pastor/församlingsföreståndare fortsätter 
rekryteringsgruppen det arbetet nu i februari efter det att man tagit en väl-be-
hövlig paus i den nog så svåra uppgiften. Som ni vet tog vi beslut på senaste 
församlingsmötet om att förlänga Linnéa Smedmans och Anders Blombergs 
tjänster med ytterligare 6 månader vilket gör att vi ändå kan känna oss trygga 
med hur vi har det på personalfronten fram till efter sommaren.

Tack Linnéa & Anders!
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Trettondagsfest i Kållandsö missionshus

Enligt gammal tradition firas trettondagen med en fest i 
missionshuset, så även detta år. 

Anna Thyr var inbjuden att tala, och under rubriken ”Från 
pajas till präst” talade hon teatraliskt kring händelser från 
sitt liv. Anna är född i Götene och uppväxt i Filadelfiakyr-
kan. Där fick hon mycket uppskattning och kärlek för vem 
hon var och hur hon uttryckte sin tro på Jesus. Redan 
tidigt upptäckte hon sin förmåga att använda utklädnings-
kläder och teater för att gestalta olika bibelberättelser. 

Så småningom föddes karaktären ”Skomakar-Anton”, en skomakare som får 
i uppdrag att laga och ta hand om skor som tillhör bibliska personer. Med sig 
framme på scenen hade Anna sin kända unikabox som hon fart land och rike 
runt med och framfört dessa föreställningar med. Ur denna plockade hon fram 
både peruker, glasögon, mamelucker och handväskor. 

Under drygt fyrtio minuter underhöll Anna Thyr ett åttiotal entusiastiska männ-
iskor och fick många skratta åt berättelser om dråpligheter och missförstånd. 
Hon tog oss med i en livsberättelse från Filadelfiakyrkan i Götene, genom ett 
frilansliv, vidare till 10 år som församlingspedagog i Sunnersbergs församling 
till hennes nuvarande plats, som präst i Skara domkyrka. 

Anna har sannerligen levt ett mycket rikt och intressant liv som är värt att 
lyssna till. Och trots att hon underströk sin vilja att prata mindre om sig själv 
och mer om Jesus så kan man garantera en bra historia om man frågar Anna 
om en berättelse från hennes eget liv…

//Linnéa Smedman

Anna Thyr
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Gransuccén fortsätter!

Den 12/12 hämtades 150 granar från en granodling i Alingsåstrakten av sex 
glada församlingsmedlemmar. Efter förra årets succé var det självklart att ta 
beslutet om att sälja granar ytterligare ett år men vi vågade inte hämta fler 
granar än förra året. I år satsades det istället lite mer på marknadsföringen i 
hopp om att sälja alla granar, till skillnad från förra året när 110 granar såldes. 

Stellan Svensson gjorde fina skyltar med pilar utmed vägarna runt vårt om-
råde, Thorvald Berglund hjälpte till med tryck av affischer och Linnéa var flitig 
med inlägg på Facebook. Dessutom gick affischen om granförsäljningen ut på 
förra hälsnings baksida vilket många hade uppmärksammat!

Under tredje adventshelgen startade försäljningen och redan strax efter klock-
an 11 hade de första granarna fått nya hem. Somliga särskilt utvalda nissar 
fick prova att själva ta sig genom nätaren, något som möttes av stor förtjus-
ning. Under första försäljningshelgen såldes ca 110 av 150 granar
så det var full fart från start! Vi hade också tur med vädret, regnet kom först när 
försäljningen var klar för dagen. Under veckan som följde fanns det möjlighet 
att hämta en gran själv och swisha betalningen om man inte hade möjlighet 
att komma under helgerna. Innan sista helgen fanns en liten oro att granarna 
inte skulle räcka till alla som skulle komma och ville köpa gran hos oss, men 
lyckligtvis kunde alla som kom gå hem med en gran. Några få granar blev 
över, med betoning på några. 
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Nästa år får vi troligtvis utöka granantalet till 200 stycken, för vi märkte en helt 
klar ökad konkurrens bland granarna i år och vi är väldigt nöjda med försälj-
ningsresultatet.

Det är många i vårt närområde som köpt 
gran hos oss och det är vi väldigt glada för. 
Extra kul tycker vi att det är att några av er 
församlingsmedlemmar, som kunde huggit 
sin egen gran på sina egna marker, ändå 
köpt gran hos oss! Tack till alla som ställt 
upp och hämtat granar, sålt granar, hjälpt till 
med marknadsföring samt arbetat runt om-
kring för att granförsäljningen ska fungera 
så bra som möjligt.
Till sist ett stort tack till alla ni som uppmärk-
sammar och uppmuntrar initiativet med gra-
narna, det gör så otroligt stor skillnad! Nu 
har ni varit med och stöttat vårt arbete med 
barn och unga, nu ska vi göra allt vi kan för 
att pengarna kommer till rätt användning i 
verksamheten. Vi ses nästa år!

//Linnéa Smedman genom Equmenia  
Stenhammars styrelse. 
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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: 

*Torsdagsklubben:

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

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: ett antal fredagar kl. 18:30 – 21:00, ett samarbete mellan  
kyrkorna på Kållandsö. 
(På fyren träffas ungdomar från 10 år och uppåt för att fika, spela spel och 
ha gemenskap. En enkel samling hålls under kvällen) 

Välkommen till den grupp som passar dig! 
 

Vi håller på att planera för dessa grupper.
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Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling
Församlingspedagog Linnéa Smedman
linnea@stenhammarkyrkan.se   070-177 31 77
Vice Församlingsföreståndare Doris Andersson
doris.andersson@lackotorpa.se   070-495 61 45

Ordf. Thorvald Berglund 070-591 36 65 thorvald@stenhammarkyrkan.se 
Kassör Johny Paulsson 072-210 68 06  johny@stenhammarkyrkan.se
Bankgiro: 226-6625
Swish: 1234578548
Swish för fika och kollekter: 1231085091
Bankkontonr: 8314-7, 03 521 754-6

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  Linnéa Smedman 070-177 31 77
linnea@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson 072-210 68 06 
Bankgiro equmenia: 892-16 29 
Swish: 1231143601
Kontaktpersoner equmenia på Kållandsö
Ordf. Birgitta Berglund 070-259 59 15 birgitta.kurtberglund@gmail.com 
Scout Gunilla Ivarsson 070-847 45 72  g.i.ivarsson@gmail.com
Kassör Kurt Berglund 070-359 10 27 birgitta.kurtberglund@gmail.com
Bankgiro: 322-0571



Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se

Tel 0510-287 00 Sveagatan 10 Lidköping


