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Omslagsbild
Akvarell av Annika Landström

Ledare
En extra varm hälsning

Det här numret av hälsning blir historiskt. Det fi nns nämligen inga program-
sidor i detta blad, och det är första gången någonsin det händer. Då pan-
demin fortfarande stoppar oss från att samlas till gudstjänst och annan ge-
menskap i vår kyrka har vi därför ingenting att presentera eller välkomna er 
till i detta blad. Vi har istället fyllt sidorna med desto fl er intressanta artiklar 
från vår redaktion.

En av våra församlingsmedlemmar Camilla Gustafsson, skriver från sida 
6 om en tappad gudstro och hur vilsen man kan känna sig när Gud känns 
långt borta men också om hur enkelt det faktiskt kan vara att hitta tillbaka 
till den.

Anders Blomberg skriver på sidorna 10-16 en intressant och historisk artikel 
om ett spännande församlingsmöte i Bergs missionshus på 1930-talet, då 
en konfl ikt mellan missionsförbundare och pingstvänner rörde om i bygden.

Lite längre fram i tidningen får vi också en inblick i hur arbetet med diakonin 
har sett ut under denna märkliga tid vi har och har haft. Doris Andersson, 
församlingsmedlem men också tillika pensionerad diakon som stöttar och 
gör mycket i vår församlings arbete med omsorg och diakoni berättar om 
situationen och känslorna i den förändrade gemenskapen.

En av våra längst bevarade redaktörer i tidningen Hälsning, Pelle Boman, 
skriver på sidorna 20-21 om vår församlings gedigna arbete för Lettland och 
insamlingen av kläder, skor, hygienartiklar och leksaker, där fl itens lampa ly-
ser varje vecka när människor hjälps åt och packar till behövande familjer. 
Där får du också mer information om hur du kan vara med och bidra. Just 
nu är det extra stort behov av just hygienartiklar, tvål och tvättmedel etc. 
Hjälp gärna till med detta!
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 Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsför-
samling som är en församling inom Equmeniakyrkan. 
Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Linnéa Smedman, församlingspedagog i 
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Jag som det senaste 1,5 åren är anställd församlingspedagog i församlingen 
vill till sist framföra mitt varmaste tack till alla som jag har fått träffa och arbeta 
med under denna tid. Det har varit speciella tider, inget man någonsin hade 
kunnat förutspå innan. Trots det har jag haft en givande och fi n tid som an-
ställd i församlingen. Den 31/3 avslutar jag min tjänst men kommer naturligtvis
att fortsätta vara en del av denna varma gemenskap. Tack!

En extra varm hälsning vill vi från Kållandsö-Stenhammar missionsförsam-
ling med detta specialnummer av Hälsning, skicka till alla er som nås av denna 
tidning. Må hoppet och framtidstron inte låta er tappa fotfästet. Snart kommer 
en ny tid. Gud välsigne er alla! 



På ytan kan det se ut som att ingenting händer. Det kan se ut som att vår 
församlings verksamhetstår helt still. Men tittar man lite närmre så ser man 
att det faktiskt rör sig och händer ett par saker. Sedan i slutet av oktober har 
alla våra gudstjänster och all övrig verksamhet hållits inställd. Det på grund 
utav folkhälsomyndighetens och Equmeniakyrkans rekommendationer då 
spridningen av Covid 19 ökar. Tyvärr ser det inte ut som att vi kommer kunna 
öppna vår verksamhet förrän tidigast till sommaren, då vi förhoppningsvis är 
fl er vaccinerade än icke vaccinerade.

Vår församlingspedagog Linnéa Smedman är sedan januari månad 
permitterad på halvtid från sin heltidstjänst. Linnéas tjänst avslutas den 31/3 
medan Anders Blomberg har kvar sin tjänst på 25% fram till och med den 31/8. 
Anders och Linnéa publicerar en ny ljudfi l med predikan varannan vecka, på 
vår hemsida: stenhammarkyrkan.se

Rekryteringsprocessen för en ny församlingsföreståndare och pastor pågår. 
Det fi nns en förhoppning om att komma fram till en lösning så att vi kan 
provanställa en pastor till sommaren, då rådande läge inte tillåter att ha ett 
församlingsmöte eller gudstjänst där denne kan komma och predika för oss. 
Vi håller församlingsmedlemmar kontinuerligt underrättade via bland annat 
nyhetsbrev och informationsbrev via mail.

Insamlingen till Lettland har öppet under måndagskvällar mellan 17-18.30 på 
Styrmansgatan 12 i Lidköping. Där kan du lämna kläder och hygienartiklar 
men också leksaker är välkommet. Läs mer om detta arbete längre fram i 
denna tidning.

Kören Andante visar framtidstro och planerar för en tid då pandemin slutat 
hindra oss från sjunga körsång. Körövningar planeras att kunna startas upp 
till sommaren och en något försenad vårkonsert kommer förhoppningsvis att 
kunna avnjutas i Stenhammarkyrkan någon gång i oktober eller november. 
Det fi nns också planer på att fortsätta med de inspelningar av sånger som 
Stig-Roland Rask står bakom och som sedan publiceras på hemsidan: 
opensongs.se
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Vad händer i
 kyrkan



Omsorgen om våra medmänniskor har inte tagit någon paus under denna 
tid. Behöver du någon hjälp med något praktiskt? Kanske vill du undvika 
att gå i affären eller göra något annat ärende i dessa tider? Ta kontakt med 
våra anställda så hjälper vi dig. Kontaktformulär hittar du längre fram i denna 
tidning.

För regelbunden uppdatering om vad som händer i vår kyrka: följ oss på 
Facebook, Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling, och tryck på gilla, så 
missar du inga nyheter från oss. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev. 
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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

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 0703-32 26 35 
www.hemslöjden.se

Nu har vi massor med fina garner på lager. 
Symaskiner finns också i alla prislägen.
Vi har nu "coronaanpassat" visningen av våra 
garner så du kan tryggt välja det du önskar.  

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



Den tappade tron
av Camilla Gustafsson

Det började för ungefär ett år sedan. Jag började tvivla 
på den tro jag fått några år tidigare. Bönesvaren ute-
blev och jag fick inga aha-upplevelser när jag gick 
till kyrkan. Till påsken skulle dock Sebastian Stakset 
komma till arenan och predika, förkunna Guds ord och 
hålla lovsång. För er som inte vet vem Sebastian Stak-
set är så är det en kille i 35-årsåldern som var fast 
i drogernas och de kriminellas värld, tills han en dag 
mötte Jesus och blev frälst och förlåten. Han har skri-
vit boken ”Bara ljuset kan besegra mörkret” som delas 
ut gratis till kyrkor och samfund. Jag såg mycket fram 
emot att gå och höra på Sebbe men då kom pandemin 
och evenemanget blev inställt.

Jag fick dock boken av Sofia Sahrin Granevik och jag blev jätteglad. Jag läs-
te halva men då jag upptäckte att hans sätt att komma till tro inte alls var lik 
min så blev jag lite besviken. För honom var det stjärnor på himlen, bönesvar 
som avlöste varandra och allt var verkligen fantastiskt. Jag nämnde detta för 
Sofia och hon höll med mig och sa att man kanske mer kan likna det vid en 
förälskelse som svalnar lite med åren, men som då måste vårdas ömt. Det 
stämde mer med min bild av att komma till tro.

Nu stängdes gudstjänster ner i vår kyrka och det kändes konstigt. Från att 
ha gått på nästan ALLA gudstjänster som varit sen vi flyttade hit för 3 ½ år 
sedan kändes det märkligt att inte gå till kyrkan på söndagarna. Jag försökte 
titta på gudstjänster på Youtube, jag tittade ibland på TV men jag fick aldrig 
samma känsla som att se det ”live”.

I mitten på sommaren kände jag mig så ”Gudstörstig” att jag satte mig i bilen 
och körde till Vänersborg för att gå på en gudstjänst i Skräckleparken anord-
nad av Baptistkyrkan. Jag hade sett en notis på Facebook och tyckte det lät 
intressant. Jag har väldigt svårt för att hitta, min man brukar säga att jag har 
fel på min inre kompass (och det har jag verkligen) men då Skräckleparken 
inte gick att skriva in på GPS:en så var det bara att köra och chansa. Två 
varv runt stan körde jag när jag till slut gick in på Dollarstore för att fråga efter 
vägen. 
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Camilla Gustafsson
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Gösslunda Apelås gård, Lidköping    www.bpl.se/apelas
Tel. 070-3335181 öppettider: ons-fre 13-18, lör-sön 11-16

Jag fick ett svar men jag blev också 500 kronor fattigare på grund av den 
köplust som drabbade mig i affären...När jag nästan gett upp hittar jag 
en dam med rollator som jag frågar om vägen. Jag kände mig lika handi-
kappad som henne och jag tänkte att vi behöver nog båda möta Jesus.  

Platsen var nu bara ett stenkast bort 
och den handikappade kvinnan visade 
mig rätt. Jag kom fram till en fullkomligt 
bedårande plats. Vänern låg blank ned-
anför parken. Blommorna blommade i 
sin fulla prakt, ja det var så vackert som 
i himmelriket. Jag satte mig på en bänk 
och det var lite folk i rörelse, men snart 
förstod jag att gudstjänsten var inställd.

Jag sköljdes återigen över av en stor 
våg av besvikelse. Men ganska snart 
insåg jag att det inte gjorde så mycket. 
Efter att jag suttit en stund på bänken 
och samlat mig efter den värsta besvi-
kelsen insåg jag tre saker. Jag hade 
hittat en gudomlig plats, jag kände mig 
verkligen rofylld och Jesus fanns verk-
ligen nära.
Jag skrev förstås ett inlägg på Facebook om detta, och en av de första som 
kommenterade var min gamla diakon från Alingsås. Hon skrev: ”Ibland söker 
Gud upp oss precis där man är”. Så sant...

Vänd >>



När jag stod där vid Vänerns kant kom jag att tänka på min barndoms somrar. 
När mamma och pappa packade Albin 25:an full och vi på midsommarafton 
tuffade iväg för 3 veckors semester, först över Vänern, sen Göta Älv ner och 
så ut på havet det blå ända upp till Strömstad. Inget kylskåp hade vi så hos 
varje fiskhandlare vi mötte köpte vi is och så stuvade mamma kylvarorna un-
der durken. På det öppna havet stod pappa tryggt i sin skepparmössa och 
styrde medan han sjöng på sången: ”Vi komma från öst och väst”. Han sjöng 
bara en bit av låttexten. Han nynnade resten av sången och det var först för ett 
par år sedan som jag förstod att detta var en religiös sång. Meningen ”Med Je-
sus ombord” från samma sång, sjöng aldrig pappa för mig och alldeles försent 
kom jag på att jag skulle fråga honom om han visste vad det var för en sång.

Jag har i efterhand kommit på att mamma och pappa var mer kristna än vad 
både dom och jag förstod. Av gärningar de gjorde mot andra människor som 
jag har fått veta efter deras död så förstår jag mer och mer var jag fått min 
gudstro (om än ibland tvivlande) ifrån. Snälla släktingar läste bibeln för pappa 
när han låg på dödsbädden, och han tyckte om det. Jag vet att mamma hade 
älskat att sitta där vid Vänerns kant, där jag själv satt i somras och så tydligt 
kände att här var Gud närvarande. En stund som fullkomligt stannade upp min 
själ, och i den stunden kände jag mig så lycklig.

 Den tappade tron blev funnen igen.

//Camilla Gustafsson

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
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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

Jahnstedts Redovisning AB

Roger Filipsson
roger.fi lipsson@aprojkma.se

aProjKMA Byggkonsult 
i Lidköping AB 
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Ett 90-årsminne:
Det stora tumultet i Bergs Missionshus
av Anders Blomberg

Oenigheter inom kyrkan har historiskt sett tyvärr varit regel snarare än un-
dantag. Redan i Nya testamentet kan vi avläsa konflikter mellan de första 
kristna. Å andra sidan brukar det påstås att kyrkans utveckling har skett ge-
nom ständig polemik med sig själv. Möjligen är detta sant. Stridigheterna har 
nästan alltid handlat om själva tillämpningen av tron och inte så mycket om 
dess kärna vilket har gjort att kristendomen som sådan hållits samman genom 
årtusendena och inte lösts upp i sina grundvalar i takt med att kyrkorna frag-
menterats. Kyrkosplittringar är naturligtvis varken eftersträvansvärt eller ens 
något nödvändigt ont, men det är den verklighet som fört oss dit där vi är i dag. 
Jag har tidigare berättat om de förhållandevis begränsade konflikter som 
uppstod när missionsförsamlingen på Kållandsö bildades. Men om brytningen 
med den gamla statskyrkan runt 1880 blev relativt smärtfri på Kållandsö, så 
skulle det bli sju resor värre ca 50 år senare när missionsförsamlingen avsåg 
att ombilda sig till en pingstförsamling. 

1933 fick den då nyligen tillträdde missionspastorn 
Knut Kjellberg uppdraget att skriva minnesboken inför 
församlingens 50-årsfirande. Detta var nu en mycket 
känslig uppgift. Från och med 1931 hade nämligen ett 
trettiotal medlemmar begärt utträde och för att bilda 
den nya pingstförsamlingen på Kållandsö. Förutom en 
allmän historisk beskrivning av väckelserörelsen på 
Kållandsö och församlingens bildande nämner Kjellberg 
också mycket försiktigt den ”splittring” som pågår. Det 
framgår tydligt att situationen är kaotisk men han väljer 
klok nog att inte peka ut någon.

Knut Kjellberg skriver: ”Här är ej platsen att söka utröna orsakerna 
till denna sorgliga splittring. Huru denna/…/kunde få ingång och 
framgång inom Kållandsö Missionsförsamling skall kanske ett 
kommande släkte mera rättvist kunna avgöra än vi, som leva hän-
delserna så nära.

Knut Kjellberg tillträdde  
som pastor 1932.
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Pingstväckelsen utbredning i Sverige var en process som hade pågått länge. 
Den var naturligtvis dynamisk men vållande sällan alvarliga motsättningar. 
Historiskt var brytningen med Svenska Kyrkan mer turbulent sett till landet 
i stort. Konflikten som uppkom mellan förespråkare för pingströrelsen och 
mer konservativa missionsförbundare just på Kållandsö vållade vid denna tid 
djupa och långvariga slitningar bland väckelsefolket. Detta skedde oväntat 
och ganska plötsligt och blev alltså mycket bittrare än på många andra platser 
i landet. Vad hände egentligen? Varför blev det på det viset? När jag tillträdde 
min tjänst i Missionskyrkan under 1980-talet hade tiderna sedan länge 
förändrats. Relationen mellan församlingarna var goda. Men några av de som 
hade varit med levde och mindes ännu. Vare sig det gällde missionsförbundare 
eller pingstvänner var detta fortfarande något smärtsamt som man ogärna 
talade om. Trots det fick jag förtroendet att lyssna till flera av dessa äldre, och 
slutligen hade jag en både rimlig och trolig skildring av en speciell händelse 
som inträffade i skarven mellan 20- och 30-tal som kom att bli avgörande för 
det tonläge som följde under flera år. Mina källor har nu alla lämnat jordelivet. 
Möjligen har tillfället kommit, det som Knut Kjellberg efterfrågade.

Pingstväckelsen nådde Sverige omkring 1907. 
Mellan 1906-1910 var ingen mindre än Lewi Pethrus 
pastor i Lidköpings Baptistförsamling och var som 
jag tidigare berättat en återkommande predikant 
på Kållandsö. 1911 blev denne välkände och högt 
aktade man föreståndare för Filadelfiaförsamlingen 
i Stockholm. Den nya väckelsen brann och både 
skrämde och lockade. Som ofta när nya rörelser 
är i svang attraherades ungdomen i hög grad. Så 
även på Kållandsö. Så som den enda varande 
frikyrkoförsamling på ön höjdes många unga röster för 
att låta pingstväckelsen omfatta även församlingen på 
Berg. Blad väckelsefolket på Kållandsö hade en andra 
generation vuxit upp och blivit tongivande. Men också 
flera äldre började se denna väckelse som kanske 
ännu ett steg att ta i kallelse för Guds rike. 

Kållandsö Missionsförsamling stod på sin absoluta topp under 1920-talet. Man 
hade lämnat den gemensamma kretsen med norra Kålland. 1921 inköptes 
mangårdsbyggnaden på gården Berg som bostad åt en egen på platsen 
boende pastor. 

Knut Kjellberg tillträdde  
som pastor 1932.

En ung Lewi Pethrus  
blir pingstpastor i  
Stockholm.

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

Tel 0510-668 17, 070-616 68 17

Professionell fastighetsskötsel

Samma år anställdes också K.D. Augustsson som Kål-
landsös förste missionspastor. Under detta årtionde 
nådde man också sitt högsta medlemstal på över 170 
medlemmar. 

Därutöver hade också en fristående ungdomsförening 
bildats med dryga 30 medlemmar vid starten. Kassan 
var god. Församlingens verksamhet var mycket dyna-
misk och gick på fulla varv helt för egen maskin. Frå-
gan om att ombilda församlingen till en pingstförsam-
ling började ställas på allvar under mitten av 1920-ta-
let. Den demokratiska processen malde på och till slut 
ansåg pingstförespråkarna att de med stor säkerhet 
var i majoritet. 

K.D Augustsson blir 
den förste missionspas-
torn på Kållandsö

Predikantbostaden på Berg. Tidigt 1900-tal.
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Ett församlingsmöte begärdes. Där skulle nu saken tas upp till omröstning och 
beslut. Detta pågick synbart fredligt och efter alla demokratiska regler. Det 
som skedde var inget unikt för den här tiden, men stämningen var givetvis lad-
dad. De som ville att församlingen skulle förbli en Missionsförsamling sades 
ana att slaget var förlorat och såg med oro och sorg på framtiden.

En tid före det ödesdigra församlingsmötet fick en missionsförbundarfamilj i 
Granvik besök av en av ledarna för pingstfalangen. Denne ville att familjen 
skulle upplåta en liten bit mark. Pingstvännerna lovade att de skulle bekosta 
och bygga ett nytt kapell på platsen till dem som inte ville ingå i den blivande 
Pingstförsamlingen på Berg. Man lovade ”sörja för att ingen blev hemlös.” 
Dessvärre skulle de nog inte bli så många menade besökaren: ”Alla på Läckö-
torpen och alla i Spiken vill ju ombilda församlingen på Berg. Det är nog bara 
ni här borta som kommer bli kvar i Missionsförbundet.” Självfallet ville man stå 
för både arbete och kostnader om bara marken uppläts. Familjen svarade då 
sin besökare att man uppskattade omtanken men att det kanske kunde vänta 
till efter församlingsmötet innan man tog den diskussionen. 

När dagen så kom och folket fyllde bänkarna i stora salen i Bergs Missionshus 
gällde frågan alltså huruvida Kållandsö Missionsförsamling skulle ombildas till 
Kållandsö Pingstförsamling. Pingstvännerna ansågs vara i stor majoritet. Alla 
insåg att omröstningen egentligen bara var en formalitet. Sluten omröstning 
gällde enligt stadgad mötesordning. Vänd >>

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

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 

Våra öppettider i vår!
2-4 april  

Påskbuffé kl. 12.00 – 16.00

17-30 april
lördag kl. 12.00 – 20.30
söndag kl. 12.00 – 16.00

1 maj – 4 juni
fredag kl. 17.00 – 20.30
lördag kl. 12.00 – 20.30
söndag kl. 12.00 – 16.00



14

Men när röstsedlarna hade räknats, och även räknats om på nytt, visade 
det sig att pingstvännerna inte alls var i majoritet. Missionsförbundarna hade 
vunnit voteringen och dessutom med förkrossande marginal. Att omkring 30 
personer sedan lämnar en församling på 175 medlemmar ger en tydlig vink 
om det faktiska utfallet i den ödesdigra omröstningen. 

Reaktionen blev explosionsartad! Det var lika överraskande för båda sidor och 
nu formligen briserade känslorna efter lång tid av förhoppning respektive oro. 
Missionsförbundarna jublade och menade att detta var Herrens ingripande. 
Ett Guds under var det! Pingstvännerna å sin sida menade att det inträffade 
berodde på direkt inflytande av en helt en annan potentat. 

Det senare kan man som historisk betraktare faktiskt ha en viss förståelse för. 
I betydande mening hade ju pingstvännerna blivit lurade. Deras förespråkare 
var inga brushuvuden utan kloka människor som låtit processen haft sin 
gång under flera år. De hade säkert fört sin talan mycket noggrant och länge 
undersökt opinionen i bygden. 

I kyrksalen på Berg bröt tumultet ut
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Man måste ha haft god grund för antagandet att man var i majoritet. Tillräckligt 
många hade lovat att rösta med dem men de flesta hade uppenbarligen inte 
talat sanning när de försäkrat sitt stöd. Eftersom omröstningen var sluten 
kunde heller ingen veta vilka dessa var, som inte hållit sitt ord. Tumult utbröt i 
missionshuset. I den överhettade stämning som rådde slungades ord som inte 
borde ha uttalats i det här läget, eller ens någonsin. Beskyllningarna haglade 
och kom att handla om vilken sida av ljus eller mörker utpekade personer 
tillhörde. Flera namngivna ledare för gruppen av pingstvänner lämnade Bergs 
Missionshus i vredesmod med ett heligt löfte om att aldrig mer sätta sin fot där. 

Bergs Missionshus vid tiden för händelsen.

Vänd >>
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Vad vi vet följdes detta kaotiska möte aldrig upp. Missionsförbundarna satt 
i orubbat bo och behövde inte göra någonting överhuvudtaget. Det var ju 
de andra som dragit igång detta, ansåg de. Pingstvännerna å sin sida hade 
knappast någon motivation att driva frågan vidare inom Missionsförsamling-
ens hägn på det sätt de gjort innan. För vem skulle man nu kunna lita på? 
De mest besvikna begärde därför sitt utträde för att på egen hand bilda en 
Pingstförsamling 1932.

Den unge Knut Kjellberg hoppades som sagt att kommande generationer 
skulle kunna förklara det som skedde. Vi kan ju aldrig få veta säkert, men om 
det faktiskt gick till på det sätt som det berättats så är det minst sagt intrikat. En 
mängd frågor kan ställas. Hur kunde man lita så blint på det där stora stödet för 
ett ombildande? Människor är som bekant sällan öppet ärliga i känsliga frågor.  
Å andra sidan, varför gjordes inte först en enbart vägledande omröstning? 
Varför lät styrelsen frågan gå till beslut så snabbt? Anade man eller visste man 
rent av vilken den verkliga utgången skulle bli? Den för många besvärande 
debatten om ombildande hade pågått länge. Allt för länge enligt vissa. Den 
skulle ju bevisligen komma att försvinna från missionsförbundarnas dagord-
ning för all framtid, om dessa nytänkare gjorde brakförlust i en beslutande 
omröstning. De där frågorna får vi aldrig några svar på. Man kan naturligtvis 
fundera mycket över intriger och elakt spel, men troligen handlade det hela 
snarare om mänsklig oförmåga att hantera en svår fråga och det faktum att 
hårda ord kan vålla djupare och mer svårläkta sår än svärd.  

I alla avseenden är allt detta nu, tack och lov, historia.  
Om än en intressant sådan.

Berättat av Anders Blomberg

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se
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Vem kunde ana vad som väntade…………

I skrivande stund är det söndag i mitten av fe-
bruari, solen skiner det är lite snö och isarna lig-
ger och  bjuder till skridskoåkning, olika aktiviteter 
och friluftsliv. Ljuset kommer åter och dagarna blir 
längre. 

För många av oss är söndagen  den dag då vi möts 
till gudstjänst i våra olika kyrkor och får lyssna till 
predikan utifrån kyrkoårets texter, psalmsång, mu-
sik och sång varefter vi möts för gemenskap vid 
kyrkkaffet.

För nästan precis  ett år sedan förändrades allt  
för oss alla då vi på nyheterna fick höra om ett 
utbrott av  ett virus i Kina som snabbt spreds 
vidare utöver vår värld, och vi kom fort in i den 
Coronapandemi som vi fortfarande befinner oss 
i med restriktioner, rekommendationer, isolering, 
förbud och avståndstagande från både familj 
och vänner och 70-plussare stod plötsligt i ett 
märkligt fokus. 

Vi möttes till gudstjänst den 15 mars men fick därefter ta beslut om inställda 
gudstjänster framöver. Vi fortsatte dock planera för vår verksamhet för inte 
anade vi vad som låg framför oss. Allt fick ställas på paus.

I det som är vårt diakonala uppdrag har vi fått  tänkt om vad gäller omsorg, 
närvaro och gemenskap genom hem-och sjukbesök, uppvaktningar m.m.

Doris Andersson, diakon

"För inte anade  
vi vad som låg  
framför oss"
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För många som på grund av ålder, ensamhet, olika händelse i livet, stort 
som smått är det av stor betydelse när någon kliver över tröskeln. Inte för 
att förändra men för att lyssna dela tankar och möta blicken i det enskilda 
samtalet, hålla någons hand, eller kanske bara vara i tystnaden tillsammans.

Under året och fortfarande har vi med telefonens hjälp försökt förmedla den 
form av omsorg som varit möjlig. Vid uppvaktningar och en hälsning i juletid 
förbereddes detta med ett telefonsamtal, varefter vi åkte för att överlämna en 
blomma utomhus. 

Så här ett år senare har vi fortsatta restriktioner och lever i isolering men vi 
ser fram mot den vaccination som är på väg till oss alla och som påbörjats för 
den äldsta gruppen i samhället.

Så kommer våren och sommaren då vi kan mötas utomhus, njuta av naturens 
skönhet och se fram emot att vi också ska kunna mötas i våra kyrkor till 
gudstjänst och gemenskap.

Till dess måste vi hålla i och hålla ut!

Med varma tankar och hälsningar till Er alla och Guds Välsignelse!

Doris Andersson
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Stenhammarkyrkans Insamling för familjer i Lettland
Flitens lyktor lyser på vardagskväl-
larna i Stenhammarkyrkans lokaler 
för Lettlandsinsamlingen. Lokalen är 
belägen vid de gamla oljecisterner-
na på Styrmansgatan, granne med 
Engmans bilservice. 

Här samlas på kvällarna några grup-
per av frivilliga som tar emot, sorterar 
och packar kläder m.m. som lämnas 
in av människor som har saker över 
att skänka. Inlämningsdag är i första 
hand på måndagar mellan 17 – 18.30.

Vi tar i första hand emot tvättade kläder och skor, stövlar är efterfrågat men 
även hygienartiklar och leksaker. Vi har också särskilda konto och swichnum-
mer där man kan hjälpa till ekonomiskt. 

Allt som kommer in sorteras i storlekar och packas i lådor som c:a två 
gånger per år skickas med lastbil till Lettland. Det sker med benägen hjälp 
av Instore Agensy (f.d. Nordic hangers) i Tofta. Leveransen går direkt till 
hjälporganisationen Pakapieni strax utanför Riga, som hjälper till att distribuera 
till de som behöver bäst.
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En del av kläderna är predestinerade till 
någon av de tiotal familjer, eller till barn/
mödrahemmet Tukums, som vi har kontakt 
med. Innan vi hamnade i denna pandemin 
besökte vi och skapade relationer med 
familjerna personligen. Det garanterar att 
allt når fram.

Mer information kan Du se på vår hemsida: 
stenhammarkyrkan.se

Så har Du något över som kan komma till 
nytta i Lettland: tveka inte, utan kom och 
besök oss på måndag kl 17! 

Faktaruta:
Inlämning: måndagar kl.17.00 - 18.30
Adress: Styrmansgatan 12
Kontakt: Svante Cederqvist 0703-56 10 36
  Per-Olof Bergman 0510-171 05
Bankgiro: "Lettland" 226-6625
Swish:  "Lettland" 123 457 85 48
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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.) 

O.B.S samma tider för samtliga åldrar och vi 
kommer i huvudsak att vara utomhus.
Tisdagar kl. 17.45-19.00   för åk. 1-3= Spårarna 
Tisdagar kl. 17.45-19.00   för åk. 4-6= Upptäckare
Tisdagar kl. 17.45-19.00   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 fi ka, spela spel och 
ha gemenskap. En enkel samling hålls under kvällen) 

Välkommen till den grupp som passar dig! 

*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.) 

O.B.S samma tider för samtliga åldrar och vi 
kommer i huvudsak att vara utomhus.
Tisdagar kl. 17.45-19.00   för åk. 1-3= Spårarna 
Tisdagar kl. 17.45-19.00   för åk. 4-6= Upptäckare
Tisdagar kl. 17.45-19.00   för åk. 7-9= Äventyrare 

Se annons i NLT 

och på hemsidan 

när verksamheterna 

startar upp
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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




