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Omslagsbild
"Fjärilsdrömmar"

Fotografi  av Annika Landström

"Jag vill gärna smitta dig"

För många år sedan, när det senast fanns en barnkör i Stenhammarkyrkan, 
var jag med och sjöng i den. Ett av våra projekt var en musikal skriven av Ja-
kob Skarrie som heter ”Blommor och skratt”. Därifrån fi ck vi  många låtar till 
vår repertoar och en av sångerna minns jag ordagrannt än idag, trots att jag 
inte sjungit den  på 15 år. Sången handlar om skrattet och om hur smittsamt 
det är. Om att det både är kul och gratis att  skratta. Vi skrattar alla på olika 
sätt, inget sätt kan vara fel och inget sätt är rätt. Somliga skrattar nästan hela 
dagarna och en del av oss skrattar så vi får ont i magen. Sången vill under-
stryka att skratt, det är bra. Det är jätteviktigt.

Under några mer eller mindre socialt isolerade veckor börjar jag undra vad 
det är som inte stämmer? Jag känner inte riktigt igen mig själv. Jag har en 
orosklump i magen som växer och som gör mig nedstämd. Jag brukar inte ha 
svårt för att gå upp ur sängen, jag tycker nästan alltid att det är kul att laga 
mat, jag jobbar på och stökar undan det som behöver göras under dagen, 
ringer en vän och samtalar lite. Allt det där är mycket svårare för mig att göra 
nu. Har jag kanske fått Corona viruset ändå? Har jag inte lite ont i halsen när 
jag känner efter? Jag har aldrig varit särskilt hypokondrisk men i den här tiden 
är det inte särskilt svårt att falla dit och bli det.

En av dessa långtråkiga, mer eller mindre isolerade dagarna, får jag ett samtal 
från en mycket god vän som frågar om hon får hälsa på. Under tiden hon är 
påväg hem till mig så funderar jag på vad vi ska säga till varandra. Jag orkar 
inte prata om virus och oron som gnager överallt. Men vad ska vi annars tala 
om? Hon lever ju i samma värld som jag och vad jag förstår så pratar de fl esta 
om detta osäkra världsläge som råder just nu. Innan jag har funderat klart 
svänger hon in på min uppfart. Det är så ofantligt kul att se henne. Hon lyser. 
Det gör inte jag. Det är faktiskt som om hon kommer från en annan värld, 
medan jag har blivit ett med min orosklump, min rådande värld är inte direkt 
lysande. 

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

Hon tar kommandot i vårt samtal och pratar glatt om allt spännande hon varit 
med om sedan sist och även fast vi talar om världsläget så går vi snabbt vidare 
i andra samtal. Vi pratar om sommaren och så skrattar vi. Vi skrattar högt 
och hon säger något som gör att jag viker mig av skratt. Hon är hos mig i tre 
timmar och när hennes bil lämnar min uppfart känner jag mig som
en ny människa.

Gud har gett oss glädje och skratt. Den här dagen när min vän var hos mig 
blev det en så påtaglig påminnelse om att skrattet verkligen är en gåva från 
Gud. De ljusa dagarna när det mesta är bra ser man den inte så väl. Men en 
svart dag, när orosklumpen gör ont i magen blir den gåvan som den största 
man fått. Kanske är det  en av de bästa gåvorna man kan få och som dess-
utom blir bättre om vi delar med varandra, smittar varandra med skrattet. Tänk 
att skratt kan vara så oerhört välgörande. Det sägs ju till och med att man 
lever längre om man skrattar mycket, eller att det iallafall stärker immunförsva-
ret. Hur skulle det bli om vi kunde ge varandra lite mer av skrattet just nu? Om 
vi kunde ringa och prata om något som får oss att skratta istället för att bara 
prata om det som är ovisst och som oroar oss. 

Jag vill gärna smitta dig på samma sätt som min vän gjorde.
Det var otroligt befriande.

Linnéa Smedman, Församlingspedagog 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 
ti dpunkten, 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 ti llsammans med låtar av Simon & Garfunkel.

Och det blir fakti skt 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 fi nns 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 ti ll 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 biljett er sker via någon av körmedlemmarna eller på ICA 
Hjertbergs.

Välkomna!

Vi har en unik situation i vår församling i nuläget. Den 25/3 beslutade vår 
församlings styrelse att ställa in alla gudstjänster och sammankomster under
april månad. Styrelsen följer utveckligen av covid19 viruset, tar hänsyn till 
regering och equmeniakyrkans råd om hantering av detta läge. Vid styrelse-
mötet i april tar de beslut om att eventuellt ställa in ytterligare gudstjänster 
i maj månad. Vid frågor om detta kontakta ordförande Thorvald Berglund.

För information om när vi återupptar gudstjänsterna igen se annons i NLT, 
hemsida (stenhammarkyrkan.se) eller vår Facebooksida. Det går också bra 
att ringa till kontoret för mer information.

Om du skulle befi nna dig i karantän, bli sjuk och inte kan lämna hemmet 
så fi nns det möjlighet att få hjälp med att handla eller något annat ärende.
Kontakta Linnéa Smedman, 070 177 31 77, vi hjälper dig gärna!

Vi är aldrig ensamma men det kan kännas så. Även om vår församling inte 
kan träffas just nu så kommer det en dag då vi får mötas återigen och glädjas 
med varandra och tacka för att vi får dela gemenskapen. I dessa tider är det 
extra viktigt att inte glömma att ge sin gåva till vår församling. Även nu när vi 
inte samlas till gudstjänst behövs den! Det går bra att ge sin gåva via swish, 
bankgiro eller insättning, se mer information längst bak i tidningen. Behöver 
du ett inbetalningskort? Kontakta Linnéa Smedman.

För dig som saknar att få höra Anders Blomberg predika fi nns det nu ett par 
andakter upplagda på vår hemsida under fl iken ”predikan”. Där får du möjlighet 
att på egen hand ha en liten andaktsstund. Perfekt när man är ute och grejar 
i sin trädgård eller går en promenad. Eller varför inte till morgonkaffet? Håll 
utkik efter fl er händelser på hemsidan och på Facebook om du är intresserad!

Styrelsen genom Linnéa Smedman 3/4 2020
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Personlig service med högsta kvalitet
för företag - bostadsrättsföreningar - privatpersoner.

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel

Vi har en unik situation i vår församling i nuläget. Den 25/3 beslutade vår 
Vad händer i

 kyrkan
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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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Bibeln och Arkeologe rna
av Hans Furuhagen

Jag tror de fl esta vet vem Hans ”Hatte” Furuhagen 
är. Han förekom fl itigt i Hasse och Tages produkt-
ioner under 60- och 70-talen och som lustig fi gur 
i programmet ”Mosebacke Monarki”. Han var 
dessutom chef för Sveriges Radios kulturavdelning 
under många år och både syntes och hördes ofta 
i etern långt in på 2000-talet.  Inte minst när det 
handlade om historia och arkeologi. Det som många 
kanske inte känner till är att den i dag 90-årige 
(född 1930) Hans Furuhagen är fi losofi e licentiat i 
klassisk fornkunskap (antikens kultur och samhällsliv). Han blev hedersdoktor 
vid Uppsala universitet 1985 och fi ck professors namn av regeringen 2009. 
Under sin karriär har han hunnit författa ett tiotal böcker om antikens historia.

Hans senaste bok ”Bibeln och arkeologerna” är inte ny, den gavs ut 2010 och 
verkar vara slut på förlaget Natur o Kultur. Däremot fi nns den att enkelt skicka 
efter från antikvariat för en billig penning. (www.antikvariat.net)

”Bibeln och arkeologerna” är en lite pärla i fl oden av populärvetenskaplig 
litteratur. För den som är intresserad av arkeologi och i synnerhet biblisk sådan 
har den många intressanta fakta att ge. Dessutom beskriver Furuhagen, vilket 
är huvudsyftet med boken, de problem som kan uppstå när vetenskapen 
används i syfte att samtidigt bevisa en tro, stärka olika politiska hållningar 
eller helt enkelt tjäna stora pengar.  Detta är inget unikt problem men blir 
väldigt påtagligt när det handlar om den bibliska arkeologin. 

De olika intressena som ligger bakom utgrävningarna 
rymmer starka krafter. Det fi nns grupper bland både 
judiska och kristna bekännare som har ett intresse 
för att fi nna stöd för just deras tolkning av skriften. 
Dessutom är den glödheta frågan om staten Israels 
berättigande en kraftfull drivmotor oavsett vilken 
åsikt som förfäktas. Det ekonomiska intresset ska 
inte underskattas på grund av det samlar- och 
symbolvärde som fynden har. 

Boktipset!

ioner under 60- och 70-talen och som lustig fi gur 
i programmet ”Mosebacke Monarki”. Han var 

Hans "Hatte" Furuhagen
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Exempelvis har detta visat sig i samband med fynden av dödahavsrullarna.  

Köpmän och skattletare bröt sönder skrifterna till småbitar eftersom man fick 
lika mycket betalt för fragment som för hela bokrullar. En tekniskt avancerad 
industri tog form där man specialiserade sig på att förfalska fragment. 
En centimeterstor bit med citat ur en känd bibelbok kunde vara värd en 
förmögenhet.

Detta synnerligen märkliga sammanhang där vetenskap, tro, politik och 
girighet flyter samman är intressant beskrivet i boken. Hans Furuhagen skriver 
på ett enkelt och medryckande sätt och dessutom med stor kunskap om de 
olika utgrävningarna och dess fynd. 

Boken har fått en del kritik, främst från teologer, då man menar att Furuhagen 
presenterar sakfel gällande bibeln. Detta i sig beskriver kanske problemet 
som sådant. Furuhagen är ju inte teolog men hans kritiker är å andra sidan 
inte arkeologer. Just spänningen mellan de olika intressesfärerna och de olika 
vetenskaperna gör boken mycket läsvärd även om jag som läsare inte har 
den kunskap som krävs för att vederlägga vare sig den ena eller den andre.  
Ett stycke god underhållning bjuds man ändå på, liksom intressanta fakta. En 
stort mått av eftertanke får man på köpet, ska erkännas.

//Anders Blomberg

Gösslunda Apelås gård, Lidköping    www.bpl.se/apelas
Tel. 070-3335181 öppettider: ons-fre 13-18, lör-sön 11-16
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Maj

 3 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Samuel och Alexandra Östersjö
  Linnéa Smedman, Söndagsklubben
  Kaffe och korv

10 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg,sång och musik av
  Camilla Gustavsson och Torbjörn Bergman 
  Café Skorpan

14 torsdag 19.00 Bön på Ön i Lilla Kapellet, Otterstad

17 söndag 11.00 Dela-gudstjänst
  Linnéa Smedman m fl
  Sång av Agnes Rask
  Söndagsklubben. Kaffe och korv

   
  

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

S J Ö B O D E N S 
R E S T A U R A N G  &  D E L I 

 
Allt är som förut fast ändå lite annorlunda! 

 

Nytt för i år är att från och med maj månad  
kommer vi att öppna vår deli.  

 

Under alla år har vi arbetat med närproducerade  
och närodlade råvaror och nu vill vi även kunna  

sälja det till er.  
 

Ni kommer att kunna köpa lokalproducerade  
varor samt även egenproducerade sallader och  
smörrebröd, som man även kan beställa och  

äta i restaurangen under lunchtid.  
 

Vi kommer också att jobba med lokalt  
hantverk med allt från keramik till fårskinn. 

 

Vår restaurang är öppen som  
vanligt från kl. 12 hela sommaren. 

 
Hjärtligt välkomna till Sjöboden  

hälsar familjen Nordgren! 
 

0510 - 104 08   |   boka@sjoboden.se 
www.sjoboden.se 



9

K Ö

24 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Korrin Sarkissjan
  Sång av Valter Svensson  
  Café Skorpan

31 söndag 18.00 Vårkonsert med Andante
  "En stund på Jorden"

Juni

 7 söndag 10.00 Gudstjänst  
  Anita Ingvarsdotter
  Sång av Linnéa Smedman

14 söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst
  Anders Blomberg
  Sång av Gunnar Erstorp

21 söndag 15.00 Ekumenisk Friluftsgudstjänst vid 
  Hembygdsgården i Sunnersberg
  Medtag kaffekorg 
 

28 söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Udden  
  Niclas Wiktorell
  KyrkkaffeK Ö
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K Ö

K Ö

K Ö

Juli 

 5 söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan K-ö
  Ivar och Ulla Gustavsson
  Kyrkkaffe

19 söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Udden 
  Arne Brännström
  Kyrkkaffe

26 söndag 10.00 Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan K-ö
  Bengt Isaksson, predikan och sång
  Kyrkkaffe

Augusti

 2 söndag 10.00 Gudstjänst  
  Thorvald Berglund

9 söndag 10.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg
  Linnéa Smedman

Ansvar            Omtanke
• Jour dygnet runt • Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Lisa          Lennart             Pia

Begravningsbyrån Eilert Ahlstrand
0510-285 80, Lidköping

Begravningsbyrån Östergatan
0511-508 70, Götene



16 söndag 10.00 Gudstjänst  
  Tina Hjortlinger

  
23 söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst  
  Anders Blomberg

30 söndag 10.00 Gudstjänst  
  Annette Cederqvist, Linnea Smedman.  
  Sång av Anna Smedman och Marianne Rask
  Söndagsklubben. Kaffe och korv

September

6 söndag 11.00 Gudstjänst "Inför hösten"
  Anders Blomberg, kören Andante
  Kyrkkaffe  
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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

08 inlaga40s.indd   30ga40s.indd   30 09-04-15   15.29.4709-04-15   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

K Ö

Nu har vi massor med fina 
garner på lager. Symaskiner 
finns också i alla prislägen.

Glad sommar!
I övrigt kan ni följa vad som  

händer på vår hemsida!
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"Vi måste formulera 
oss gentemot det 
hela, emot LIVET 
med stort L"

Låt oss ta vara på livet..

Vi vill så gärna tro att världen är en bra och ständigt trygg och förutsägbar 
plats. Men i dessa tider får vi erfara att vare sig livet eller döden är förutsägbar. 
I skrivande stund har det nya coronaviruset skördat mer än 1,6 miljoner 
människoliv och vissa regioner i vår närhet är hårt drabbade. Många känner 
sig oroliga och ensamma, inte minst de äldre som nu isoleras runt om i vårt 
land. Via TV, nyhetsappar och andra media uppdateras vi timme för timme 
med statistik över smittade och skenande dödstal. Det är lätt att fastna i 
förtvivlan och låta hopplösheten breda ut sig. Här anar vi den tunna, osynliga 
gräns som ständigt finns mellan det bekymmerslösa, till synes gränslösa livet 
och medvetenheten om livets ändlighet. 

Mitt i allt detta kan tanken på livets skörhet 
samtidigt tydliggöra livet och öka själva 
livskänslan. Att ”få syn på livet” i den bemärkelse 
att man funderar över vad som är viktigt i livet. 
Detta kan skapa hopp, tröst och inte minst 
värdefulla insikter och framgångsrika strategier 
i sådana här situationer. Vi söker tröst hos 
Gud, i våra relationer – familjen, vännerna eller 
kanske ett älskat husdjur. Vi för en dialog med varandra och försöker få svar 
på våra frågor. Oavsett om man har ett stort socialt nätverk eller ingen att 
prata med, måste varje människa formulera sig inför sitt eget öde och vila 
i detta underliga att livet förr eller senare tar slut. Därför befinner vi oss i en 
slags ständig dialog med tillvaron, vare sig vi är medvetna om det eller inte. 
Det är denna dialog vi kallar bön. När man drabbas av livets gåtor – varav 
lidandet kanske är det största – då räcker inte alltid vännerna eller familjen 
till. Vi måste formulera oss gentemot det hela, emot LIVET med stort L. På 
samma sätt som när vi möts av dess osägbara skönhet och rikedom. Då vi ber 
i tacksamhet över livet och vad det har gett oss. 

I mitt arbete som hemsjukvårdsläkare, där jag möter människor i livets slutskede 
får jag ofta erfara att många upplever en förändrad syn på vad som är väsentligt 
i livet. När mycket har skalats av hittas det värdefulla och meningsfulla. Något 
händer med oss när den ständiga stimulansen från omgivningen tystnar och 
vi vågar lyssna inåt. Att undan för undan öva sig i att handskas med dessa 
existentiella livsfrågor är att bearbeta sin egen dödsrädsla. 
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Mötet med människor som tvingats anpassa sin livssituation till följd av svår 
sjukdom stämmer till ödmjukhet. Det är en sann ynnest att få dela den sista 
resan, att få ta del av mötet och lära av det som mognat fram inte sällan 
genom kamp och lidande. Vi bär alla på en berättelse eller rättare sagt många 
berättelser. Genom att berätta om våra erfarenheter kan vi skapa en identitet 
och mening i tillvaron.

Det är en gåva att kunna glädjas åt det enkla: Det är i det nära, i det lilla 
formatet, mycket av livets glädje finns. Vi behöver öva mod och uthållighet 
samt kärlek till vår nästa. Låt oss ta vara på livet, det liv vi i tacksamhet inser 
har givits oss som gåva!

 //Annika Landström

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se
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"Livet är en cykeltur...."
En personlig betraktelse om Ola Magnell och hans texter och sånger

Ola Magnell är död. 
Med honom gick en av Sveriges mest underfundiga textförfattare och musiker 
bort. Jag har följt Ola Magnell sedan våren -75 då en vän vid ett tillfälle cite-
rade Påtalåten. Det gjorde mig nyfiken och skapade en livslång beundran för 
hans texter och musik.

Han har totalt släppt 12 album. I en intervju i SVT 1976 efter att han hade 
hyllats för sin andra LP ”Nya perspektiv”, svarade han på frågan om vad han 
skulle göra nu? ”Nu kanske jag kan få några spelningar för publik, och det vore 
roligt tycker jag” – Och det har det ju blivit en del under åren. Han spelade 
in delar av sitt tredje album, Höstkänning i USA ackompanjerat av Allman 
brothers band. Han har också översatt och spelat in flera låtar av Bob Dylan.

Ola Magnell valde oftast mindre lokalerna för sina konserter. Han ville ha en 
nära publikkontakt. Första gången jag lyssnade på honom var i Göteborgs 
Konserthus. Men inte i stora salen, utan i Stenhammarsalen, en mindre 
sidolokal i konserthuset. För några år sedan spelade han för ett utsålt Bergs 
missionshus på Kållandsö. 

Ett stort ögonblick var när vi i kören Andante fick göra en konsert tillsammans 
med honom i Stenhammarkyrkan. Dessutom fick vi backa upp honom i några 
sånger på Läckö visfestival 2016.

Ola Magnell och 
Carl Ekerstam i 
Missionskyrkan  
på Kållandsö den 
19 oktober 2013.
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Vänd >>

Ola Magnell föddes och växte upp utanför Kalmar men flyttade till Stockholm 
där han genom åren haft kvar en lägenhet. Men hans huvudsakliga hemvist 
har under de senare åren varit på Österlen i Skåne. Dessa platser har varit 
återkommande i hans sånger.

Ola Magnell betonade alltid att text och melodi var en enhet. Han hade en 
underbar uttrycksfullhet i sin röst och förmåga att kunna gestalta sina texter 
i musiken. Gemensamt för hans sånger är konstnärligheten i texterna och 
lekfullheten med orden, oavsett vad han sjöng om. 

En favorit för mig är den oändligt vackra och lite sorgsna Malvina utan mörker.  
Här kombinerar han stor lyrik med svärta och ändå ett hopp. Något som väl 
är mycket aktuellt idag. 

 Malvina, havet brinner när det skymmer 
 och sköljer över askan av bekymmer 
 Över livets vassa kanter, över agg och sympatier 
 och brustna hjärtans domedagsfobier 
 Malvina, utan mörker över djup och svarta vatten 
 såg vi aldrig stjärnorna om natten

OLA
MAGNELL

”INNAN ELDEN BRUNNIT UT”

tillsammans med kören
ANDANTE

LÖRDAG 24 JAN kl19.00

SÖNDAG 25 JAN kl18.00

Stenhammarkyrkan, Lidköping

Entré 220:-

Förköp:
Turistbyrån eller via mail: magnell@stenhammarkyrkan.se

& CARL EKERSTAM
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Han var oöverträffad i att variera innehållet i sina sånger. Han skrev vackra 
naturskildringar, sjöng om livet, kärleken, ångest och döden. Han hade en 
fantastisk känsla att i sina texter spegla alltifrån samhällsföreteelser till mel-
lanmänskliga relationer. Ibland med skärpa ibland med ironi och självkritik. 
Han blandade rena nonsenstexter (Rapida nonstoppo), med små humoris-
tiska bagateller som ”Elegi över gårdagens vedermödor i blåbärsskogen med 
ty åtföljande lumbago” där titeln förmodligen är längre än själva sången. Han 
sjöng om troll, älvor och änglar, och appellerade ofta till klassiska preferenser, 
eller till antikens historia. Han sjöng om naturen i form av Gaia, som i grekisk 
mytologi är synonymt med moder jord. I Fältekot sjunger han om en miljöpo-
sitiv känsla att:

 Dagen är här, jag är fort på min hoj 
 I ett myller av dofter och ljud 
 Det sjuder av åtrå 
 Kanske vågar jag påstå 
 Att allt är en gåva från Gud

Jag minns att jag hörde en intervju med honom 1983 när han hade släppt 
albumet Gaia och fick frågan vad han trodde på, eftersom han i flera sånger 
refererar till Gud. Han svarade ”Jag förnekar ingenting längre”. 

Han speglade allt från barndomen i Kalmar (Vällingklockan) sin uppväxt och 
flytt till Stockholm (Hos kurarton) han hyllade sin far i en av de vackraste hyll-
ningsånger man kan höra (Pappa)

På sista albumet Rolös tycks det som att han på något vis knyter ihop säcken i 
några av sångerna. Han ser tillbaka på sitt liv från Kalmar till Österlen i sången 
Livet är en cykeltur och han gör på sätt och vis även ett andligt bokslut. 

Livet är att aldrig riktigt komma överens 
med att tiden här på jorden har en bortre gräns 
livet är att ha en vän som man kan tala med om gud 
och att känna evigheten mot sin nakna hud  
           ------ 
livet är en ständig kris, en hunger efter andlig spis 
och att vagt förnimma ett förlorat paradis
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I sista skivans sista sång, Elegi, går han återigen från nattsvart smärta till en 
hoppfull framtid.

 Så vacker är den värld som Gud har skapat 
 att det gör ont, men var blev kärleken av? 
 Det känns ibland som bandet blivit kapat 
 Och som om Gud har ställt för höga krav

 O, led oss till den underbara källa 
 där livet föds på nytt och vi kan se 
 att mörkret vi drogs in i var en fälla 
 och att det finns så mycket kvar att ge

RIP, Ola Magnell!

   …där Du vilar i din himmel eller grav 
  må Du nu få sova sött och må Du nu få koppla av.

   Ur sången Pappa

 // 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:

*Söndagsklubben: verksamhet för barn i alla åldrar under Gudstjänsttiden. 
Vi träffas två gånger/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! 
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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



Tel 0510-
287 00 

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 


