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Omslagsbild
"Vägen fram" av Annika Landström

Ledare

Ett oskrivet blad.
Kan det vara så att ”Kinesiska hostan” släpper sitt grepp nu? Ja, mycket talar 
för det. Vaccinationerna fl yter på och smittotalen minskar, så visst ser det 
hoppfullt ut. Som församling står vi inför en ganska unik situation som kanske 
kan vara positiv. 

Jag har tjänstgjort trettio år i det samfund som först hette Svenska 
Missionsförbundet, senare Missionskyrkan, ytterligare senare GF-kyrkan 
(Gemensam Framtid). Nu Equmeniakyrkan. Alla dessa namnbyten och 
omorganisationer har enbart varit utanpåverk. I församlingarna har det mesta 
fortgått som förut. En sak som har varit föremål för självkritik är att vi lätt 
fastnar i tröttande verksamhetsformer som pågår år efter år utan någon tanke 
på vad det ytterst ska leda till. I de församlingar jag jobbat i, och även som en 
strategisk hypotes rent allmänt, har ett kontroversiellt förslag dykt upp ibland. 
Det innebär att man under ett års tid lägger ner all verksamhet förutom en del 
gudstjänster. Syftet skulle vara att man slutar med allt annat för att senare 
starta upp från början. Det som då var av värde kan återupptas medan annat 
kan förbli avslutat. Nya, mer relevanta, verksamheter få också en möjlighet att 
etablera sig.

Tanken är god. Man startar helt enkelt om från början. Som att sätta sig vid ett 
tomt skrivbord eller att lägga an penseln mot en tom målarduk. Jag har som sagt 
hört idén uttalas många gånger, men har aldrig varit med om att den prövats i 
verkligheten. Varje gång har någon styrelse eller något församlingsmöte sagt 
stopp. Anledningen är risken för att ingenting kommer igång igen. I fall folk 
vänjer sig vid att det inte fi nns någon verksamhet kan det bli så att det stannar 
där. Invändningen är naturligtvis berättigad, men samtidigt lite bestickande. 

Är det så illa att vi enbart driver vår verksamhet på grund av plikt, rutin och 
gammal vana och att vi genast skulle sluta att engagera oss i församlingar om 
vi bara fi ck chansen? Så skulle det naturligtvis kunna vara, även om jag inte 
tror det. Däremot tror jag att man skulle omprioritera en del. Till något bättre.
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 Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsför-
samling som är en församling inom Equmeniakyrkan. 

Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Anders Blomberg, pastor i 
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Nu står vi verkligen i en sådan situation, utan någons förskyllan och på grund 
av en pandemi. Jag hyser faktiskt mycket mer tillförsikt än jag känner oro. 
Jag tror nu inte att vare sig Gud eller Kina avsiktligt har skickat en farsot över 
oss, men situationen kan innebära ett guldläge som vi förut inte själva vågat 
besluta. Ett oskrivet blad att fylla, ett ”Tabula rasa” som får ta form efter en 
tid av total nedstängning. Lite som Den skingrade mosaikens bild, där vi åter 
samlas med var sin bit att tillföra och där Herren själv står för den del som gör 
bilden levande igen.

För en nyanställd församlingsföreståndare är det ju detta ett utmärkt tillfälle 
att ta sig an uppgiften. Förväntningarna är naturligtvis höga, men knappast 
särskilt detaljerade, och det kan  därför bli en tacksam uppgift. Allt känns ju 
välkommet.

Den gångna tiden har onekligen varit en prövning. Mycket kommer naturligtvis 
inte återgå till det vanliga. Men möjligheterna att starta upp det nya är närmast 
obegränsade. Förhoppningsvis börjar detta nu.



I huvudet på en ordförande...

Visst har det varit en prövosam tid för många och jag erkänner villigt att man 
mer än en gång funderat över framtiden och i mitt fall ofta församlingens... 

Det har varit en tid med digitala styrelsemöten, digitala möten i rekryterings-
gruppen, digitala träffar med kanditater till pastorstjänsten. Vi har inte under 
denna tid som varit en enda gång förrän nu vetat när vi så sakteliga kan starta 
upp verksamheterna igen. Detta till trots kan vi nu glädjas åt att vi i slutet av 
sommaren med början den 1 augusti få hälsa Helena Klahr Fast välkommen 
som ny församlingsföreståndare i vår församling. Är detta inte ett ämne för 
tacksamhet så vet jag inte...

Idag (sönd den 13 juni) kunde vi på nytt äntligen få mötas till gudstjänst igen 
och i den stora glädje man känner i detta inser man att nu äntligen kan man  
börja planera med hopp om att planerna ska kunna gå att förverkliga. Visst, 
det är fortfarande restritktioner som gäller och det är viktigt att vi följer dessa 
och håller avstånd. Att detta fungerar och sköts kommer ansvarsgrupperna i 
våra kyrkor ansvara för. 

Annikas omslagsbild "Vägen fram" tycker jag passar fi nt in i sammanhanget, 
det fi nns några orosmoln på himlen men vägen framåt är ljus. Det är så jag 
vill att vi ser på det som nu ligger framför oss, med sommar och härliga fri-
luftsgudstjänster och när sommaren går mot sitt slut startar vi upp med 150%.

Tänk tanken...Snart så får vi lyssna till Andante härliga körsång igen, kanske 
kommer en ny kör att starta upp under hösten. Vi kommer att ha två pastorer 
i tjänst, Helena och Anders. Styrelsen kan äntligen träffas "på riktigt" igen och 
lägga upp planerna inför hösten och jag hoppas att vi där tillsammans med 
verksamhetsrådet ska kunna planera ett program som inbjuder till en hel del  
olika typer av möten och samlingar.

När det gäller friluftsgudstjänsterna i sommar så är det nog på sin plats att 
informera om att maxantalet vid dessa sammankomster i skrivande stund är 
100 pers (medtag egen stol). Vid regn kommer gudstjänsterna att ställas in.

       //Thorvald Berglund
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Vad händer i
 kyrkan
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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 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!

Scout på KållandsöScout på Kållandsö

Vi planerar att starta upp scout på  
nytt i höst i någon form.

Se vidare info i Hälsning och i sociala medier.

Ha en skön sommar!
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Juli

 4 söndag 10.00 Gemensam Friluftgudstjänst på Udden  
  Niclas Wiktorell
  Medtag stol och egen fikakorg
  Vid regn inställt
  
11 söndag 10.00 Gemensam Friluftgudstjänst
  Vid Kållandsö Missionskyrka   
  Ulla och Ivar Gustavsson
  Medtag stol och egen fikakorg
  Vid regn inställ  
 

25 söndag 10.00 Gemensam Friluftgudstjänst på Udden  
  Arne Brännström
  Medtag stol och egen fikakorg
  Vid regn inställt

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  

SJÖBODEN 
 
 

ÖPPET DAGLIGEN  
hela sommaren kl 12.00 – 22.00 

 
SJÖBODENS SOMMARLUNCH 

serveras kl 12.00 – 15.30 
* 

SJÖBODENS SOMMAR À LA CARTE 
serveras kl 17.00 – 21.30 

* 
SKALDJURSKVÄLLAR 

torsdagar i juli och augusti från kl 17.00 
 
 

Hjärtligt välkomna till Sjöboden i sommar! 
 

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

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

 1 söndag 10.00 Gemensam Friluftgudstjänst
  Vid Kållandsö Missionskyrka   
  Bengt Isaksson, predikan och sång
  Medtag stol och egen fikakorg
  Vid regn inställt

 8 söndag 10.00 Gudstjänst  
  Helena Klahr Fast
  Sång av Bitte Larsed  
  
15 söndag 10.00 Gudstjänst  
  Anders Bomberg och Marianne Rask 
 

22 söndag 10.00 Gudstjänst
  Anita & Per Olausson

29 söndag 10.00 Gudstjänst
  Sören Fjellström

K Ö



Vem är jag...

Jag kommer närmast från en tjänst som pastor och 
föreståndare i Kopperskyrkan Stenungsund, där 
jag var i nästan tre år. Jag tycker om att predika 
och undervisa och att samtala med människor. Min 
pastorsutbildning fick jag på Örebro Teologiska 
Högskola, men har sedan ”flyttat över” till Equme-
niakyrkan Sveriges pastorskår.

Min bakgrund är att jag redan som tonåring började förbereda mig för en 
tjänst som pastor och missionär. Det första decenniet i mitt arbetsliv gick i 
missionens tecken, då jag var projektansvarig för missionsbistånd till studenter, 
församlingar, barnhem och sjukhus i två världsdelar. Jag har också ”betat av” 
några år som civilanställd byrådirektör och analytiker i Försvarsmakten, och 
som handläggare på Arbetsförmedlingen.

På min fritid är jag förtjust i att odla i trädgården, mest bär av olika slag. Denna 
sommar sätter jag nya blåbärsbuskar och några hallonbuskar. Promenader 
och långvandring är ett annat sätt för mig att hämta nya krafter. Att ha en kopp 
kaffe och bara sitta i naturen och njuta – det är lyx. Jag kallar mig också för 
film-nörd. Star Trek, Star Wars, Sagan om ringen. Det är grejer det!

       //Helena Klahr Fast

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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Helena Klahr Fast

Ny församlingsföreståndare i Kållandsö-
Stenhammar Missionsförsamling
En kort presentation
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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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K Ö

Reportaget

Biskop Jesper Swedberg som 
äktenskapsförmedlare i Örslösa.
Återberättat av Anders Blomberg

Jesper Swedberg var en stor potentat i början av 
1700-talet. Professor, rektor för Uppsala universitet, 
teol dr, m. m, samt biskop i Skara stift från 1702 fram 
till sin död 1735. För dagens kyrkobesökare är han 
kanske mest ihågkommen för sina psalmer, varav 8 
stycken fortfarande fi nns i våra psalmböcker. Han 
var också far till mystikern Emanuel Swedenborg.

År 1721 höll Swedberg och prosten Lechander från 
Sunnersberg. biskopsvisitation i Örslösa. Det hela 
slutade med ett visst tumult. Bakom sedvanliga for-
malia fanns ett allvarligt äktenskapsbekymmer. 

Kyrkoherden i Örslösa Lars Cleverus hade 11 år tidigare antagit tjänsten som 
kyrkoherde mot villkoret att han samtidigt övertog prästänkan från den före-
gående kyrkoherden.  Detta kan i dag tyckas vara absurt men det var gängse 
praxis vid denna tid. Oftast var det det enda sättet för en präst att bli befor-
drad till en högre tjänst.  Förfarandet kallades att man ”conserverade huset”. 
Änkan kunde ibland vara gammal nog att var både mor och mormor åt den 
tillträdande prästen.

I Cleverus fall var änkan dock 10 år yngre än honom själv och han hade från 
början varit klart positiv till arrangemanget.  Men för kyrkoherdeparet i Örslösa 
blev resultatet en katastrof. Paret kunde inte tåla varandra. De levde som 
hund och katt i en kaotisk tillvaro av skrik och handgemäng. 

Cleverius hade strax före visitationen i ett brev dristat sig till att anklaga bi-
skopen för att ha tvingat honom till äktenskapet. Han ville bli löst från eländet. 
Samtalet var nu infl ammerat och urartade snart till ett öppet gräl där kyrkoher-
den och biskopen till slut förolämpade varandra å det grövsta.

Biskop Jesper Swedberg
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Vänd >>

Prosten Lechander i Sunnersberg, den som en gång vigt samman kyrkoher-
deparet, kunde intyga att kyrkoherden varit ”helt förnöjd och glad i sinnet” vid 
bröllopet. Han berättade också att Cleverus  innan bröllopet blivit tillfrågad 
om han inte ville resa till Örslösa och se sin tilltänkta hustru före vigseln.  På 
detta hade Cleverus svarat: ”Det behövs inte. Jag och mor i Örslösa känner 
varandra sen gammalt”.

Biskopen kunde också med vittnen påvisa att det var kyrkoherden själv och 
inte hans hustru som var orsak till problemet. Våldsamheter hade förekom-
mit. Cleverus insåg nu att han gått för långt. Man förolämpade inte en biskop 
ostraffat, samtidigt var bevisningen mot honom slående. Han tillstod: ”Om min 
hustru ville vara som en rätt hustru anstår och icke söka något övervälde med 
kommando över mig, så skall och jag visa mig som en redlig man.” Biskopen 
svarade: ”Gud give eder nåd att böja edra hjärtan och sinnen till kärlek och 
försoning.”

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se
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Jesper Swedberg ansåg likväl att Lars Cleverus var en uppkäftig karriärist, till-
lika hustrumisshandlare. Den vanvördnad Cleverus visat under förhöret hade 
också retat upp honom rejält. Swedberg beslöt att suspendera honom och 
försökte genom en skrivelse till Kungl. M:t även få Cleverus avsatt.

Detta var däremot riskfyllt. Att besvära Majestätet i sådana ”perifera” frågor 
kunde leda till onådigt svar, vilket definitivt inte var någon merit för en man i 
Swedbergs ställning. 
Till Swedbergs förskräckelse blev svaret ytterst onådigt. Han hade tydligen 
ovänner på högsta ort, och i svaret framgick det med övertydlighet att Kungl 
M:t  tog parti för Lars Cleverus samtidigt som Swedberg fick en svidande re-
primand. Kyrkoherden i Örslösa återsattes i tjänst. Hur det sedan gick med 
kyrkoherdeparets äktenskap framgår inte av historien. Att dessa ”conserve-
ringar” vållade problem då och då är tydligt.  Sju år senare upprepas samma 
sak med kyrkoherden i Otterstad. Men det är en annan historia.

Anders Blomberg.
Källa: Simon Granath

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

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 
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
Swish: 1230671917    




