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Omslagsbild
"Ett steg i taget" av Annika Landström

Ledare
Hälsning från pastorn

Jag håller på och vandrar till Prag. Ja, alltså, jag är på väg till Prag i fantasin. 
För att göra de dagliga promenaderna lite roligare och mer spännande, så 
har jag bestämt mig för att räkna ihop varje dags distans och skriva upp hur 
långt jag kommit mot Prag. För varje steg kommer jag lite närmare mitt mål. 
Samtidigt blir vandringen ljusare och gladare just för att jag har ett mål som 
jag rör mig mot. Alla steg jag tar i livet är egentligen mot ett mål, oavsett om 
jag är medveten om målet eller inte. Men det fi nns också tillfällen i livet då det 
är dags att ta steg bort från något. Det är inget konstigt, det är så livet är.

Livet består av steg, små steg, korta steg, stora steg, långa steg, försiktiga 
steg, steg rakt ut i det okända, steg mot att uppnå det jag drömmer om. Det 
här året, 2021, är ett år med steg rakt in i det okända, mitt i och rakt igenom 
en situation som inte hänt på hundra år. Ett helt sekel sedan, det innebär att 
det knappt fi nns någon nu levande person som har erfarenhet av hur det var 
då för hundra år sedan. Ingen som kan berätta med egna ord hur det var att 
vandra igenom den svåra tiden. En del kan vi läsa oss till i historieböcker, 
annat kan vi se i dokumentärfi lmer som handlar om den tiden. Men sedan 
kvarstår faktum, att de steg vi tar idag, det är vi nu som får sätta ena foten 
framför den andra och leta oss fram i ett för oss tidigare okänt landskap. Ska 
jag ta steg åt vänster eller höger? Ska jag ta steg uppåt eller nedåt? Steg 
genom ett okänt landskap.

Men egentligen är det inte ett helt och hållet okänt landskap. Ur ett perspektiv 
så är det faktiskt en känd stig vi går på. Det faktum att för varje enskild 
människa så är vandringen genom livet helt ny, varje steg är ett nytt steg, 
varje val är ett nytt val. Så är det för alla oss miljarder människor på detta lilla 
klot i universum. Så i det faktum att vi alla vandrar en okänd stig, tar steg in i 
en okänd morgondag, i det har vi en gemenskap med varandra. Men vi kan 
välja mer än åt vilket håll vi ska gå. 



3

 Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsför-
samling som är en församling inom Equmeniakyrkan. 

Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Helena Klahr Fast, pastor i 
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Vi kan välja hur vi ska behandla varandra, som medvandrare på livets väg. 
”Så som du vill att din medvandrare ska behandla dig, så ska du behandla din 
medvandrare”, för att lite omskrivet citera Jesus.

Det ser ut som att det ljusnar på stigen. Snart kanske livet är tillbaka helt så 
som vi minns det. En mer normal vardag. Detsamma men samtidigt annorlunda 
på grund av de erfarenheter livet gett oss under den här annorlunda tiden. 
Tillsammans får vi vandra. Tillsammans får vi följa Jesus. Gud välsigne dig!

Våga vara den du i Kristus är, den i hans tanke,
den i hans kärlek, den i hans ögas eviga ljus du är.
Redan är du den du en gång skall bli: dömd och benådad,
död och uppstånden, älskad och ett med honom som gjort dig fri.

(Psalmer och sånger nr. 87 vers 1 & 4)



Verksamhetsrådet råder:

Det var med stor entusiasm som verksamhetsrådet sammanträdde i juni. Vår 
nya församlingsföreståndare Helena Klahr Fast var också med och vi tyckte, 
när vi var klara, att vi fått ihop ett rimligt program för hösten.

Detta program fi nns naturligtvis presenterat i detta nummer, men vi vill trycka 
på några särskilda saker:

Söndagsklubben, kommer i gång igen med start den 5 september som ock-
så kommer att bli en upptaktsgudstjänst då vi även välkomnar vår nya pas-
tor och föreståndare Helena Klahr Fast.  Söndagsklubben kommer sedan att 
medverka en gång per månad till att börja med.

Bibelstudier/Samtalsgrupper med Helena Klahr Fast planeras och kommer 
att prövas under hösten. Tid, plats och form för detta är ännu inte fastställt. Vi 
återkommer alltså med det.

En gudstjänst med önskepsalmer är planerad till den 17:e oktober. Tanken 
är att den som vill får önska sin favoritpsalm som vi kan sjunga tillsammans 
denna söndag. Man får lämna in sitt förslag från och med nu fram till sön-
dagen innan, dvs den 10:e september. En noga utvald jury bestämmer vilka 
psalmer som kommer att väljas ut. För vi räknar naturligtvis med mängder av 
bidrag och förslag.

Allhelgonahelgen planerar att fi ras i vanlig ordning detta år.  Eftersom den 
tyvärr blev inställd förra året kommer vi i år ta med de som lämnade oss även 
förra året i vår minnesstund.

1:a Advent infaller sista helgen i november detta år. Denna helg räknar vi 
med ska fi ras i traditionell ordning.

Allt detta gäller givetvis under förutsättningarna att pandemin är under kontroll 
och att restriktionerna fortsätter att lätta så som planerat. Eventuellt rådande 
restriktioner kommer givetvis att gälla. Det betyder att programmet inte är hug-
get i sten, men förhoppningsvis  nära nog….
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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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september

 5 söndag 11.00 Gudstjänst "Inför hösten"  
  Välkomnande av pastor Helena Klahr Fast
  Anders Blomberg, sånggruppen MAGS
  Söndagsklubben 
 
12 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Helena Klahr Fast
  Sång av Valter Svenssson  
 

15 onsdag 18.00 Bibelsamtal/Bibelstudium  
  

   
  

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

R E S T A U R A N G  

SJÖBODEN 
 

ÖPPETTIDER I HÖST 
 

3 sep – 26 sep: 
 fredag  18.00 – 22.00 
 lördag  12.00 – 22.00 
 söndag  12.00 – 16.00 

 
27 sep – 23 nov: 

Vinprovningar, skaldjurskvällar 
Fars dagmeny m.m. 

 
24 nov – 22 dec: 

Julbord   
 ons-lör 13.00 och 18.00 
 söndag  13.00 

 
Hjärtligt välkomna till Sjöboden i höst! 

 

0510 - 104 08   |   boka@sjoboden.se 
www.sjoboden.se 
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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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19 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg
  Sång och musik av Ingrid och Ingmar Carlsson

 
26 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg
  Sång av familjen Amnerud  
 

Nu står vi åter inför hösten och har ett hopp om att få mötas i kyrkan. 
Vi planerar en mjukstart och bjuder in till:

Onsdagar 16 – 18 Kyrkan är öppen för enskild andakt.
Samtidigt finns möjlighet att samtala med pastor. Du kan också boka 

ett samtal med pastor – ring eller skicka email.

Tredje onsdagen i varje månad 18 - 19 Bibelsamtal/Bibelstudium 
(15/9, 20/10, 17/11).

Övriga onsdagar 18 - 19 Bön.
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Oktober

 3 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Helena Klahr Fast
  Musik Gunnel Svensson

10 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg m fl.  
  Söndagsklubben

15 onsdag 18.00 Bibelsamtal/Bibelstudium

17 söndag 11.00 Gudstjänst med önskepsalmer  
  Helena Klahr Fast

24 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg

31 söndag 11.00 Gudstjänst
  Helena Klahr Fast
  Sånggruppen Zaffran 

K Ö
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K Ö

November

 6 lördag 11.00 Alla Helgon dag Nattvardsgudstjänst 
  Helena Klahr Fast
  Sång av Valter Svensson. Ljuständning för de  
  under året och förra årets avlidna

 7 söndag 18.00 Hemlandssånger
  Anders Blomberg  
  Sånggruppen MAGS

14 söndag 11.00 Gudstjänst   
  Helena Klahr Fast
  Lidköping-Kållands musikkår. Söndagsklubben

17 onsdag 18.00 Bibelsamtal/Bibelstudium

21 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg
  Sång av Bitte Larsed

28 söndag 11.00 Adventsgudstjänst  
  Helena Klahr Fast
  Kören Andante
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Facebook, Twitter och Väckelsens språk.
Första gången publicerad i Hälsning Nr 3 2016

I och med att sociala medier, t ex Face-
book, Twitter, Instagram etc har blivit vårt nya 
sätt att kommunicera ställs också nya krav 
på språket.
Det är en gammal kunskap att det som 
uttrycks i skrift alltid är starkare än det som 
uttrycks i ord. Sant är också att t ex ironi är 
oerhört svårare att framföra i skrift än i tal. 
I skrift försvinner de nyanser i tonläge och 
mimik som gör att även svåra uttalanden kan bli balanserade och mottas på 
rätt sätt. Ett exempel som gör detta tydligt är att människor som tidigare sällan 
eller aldrig uttryckt sig i skrift plötsligt nu förväntas göra det eftersom samtalen 
i lunchrummen flyttats till Facebook, Twitter, bloggar eller andra digitala forum.

Uttalanden som tidigare slungades lite slarvigt över borden, och som 
ingen kanske tog på så stort allvar står nu skrivna i ett mer eller mindre 
offentligt sammanhang med en betydligt större dignitet. Formuleringar som lät 
sig lyssnas till under en rökpaus, eller när ingen berörd hörde på, formuleringar 
som ingen tidigare skulle kommit på tanken skriva ner innan de framförs. Man 
kan sällan skriva som man talar. Men hur ska man veta det om man aldrig 
skrivit? Jag tror att det kommer bli bättre. Jag tror att vi lär oss detta nya 
sätt att hantera språket. Hoppas däremot att det inte går för långt, för i detta 
nya ord-kaos flyter faktiskt en hel del guldkorn upp. Även Sociala Medier kan 
nog bli lika slätstrukna och försiktiga som så mycket annat när det väl lämnat 
experimentstadiet. 

När väckelsen bröt ut på 1800-talet var det faktiskt något liknande som 
hände. Då handlade det inte om att allmänheten plötsligt fick möjlighet att 
publicera sig offentligt. Det handlade om att få uttrycka något överhuvudtaget. 

Det kristna tron var starkt reglerad av en myndighetskyrka, och lagen förbjöd 
människor att tolka bibeln tillsammans utan präst.

”Som svar på detta 
diktade han en än mer 
provocerande visa mot 
en då ohjälpligt förlorad 
övermakt: Nu är jag nöjd 
och glader, nu kan jag 
andas ut (!)”

"Som svar på detta
diktade han en än mer
provocerande visa mot
en då ohjälpligt förlorad
övermakt: Nu är jag
nöjd och glader, nu 
kan jag andas ut (!)"
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Denna lag upphävdes först 1858, men bara till dels. Fram till 1868 gällde 
att inga sammankomster fick ske under gudstjänsttid om inte en vigd präst 
närvarade. 

Nils Frykman författade svängiga sånger som var glada och förkunnade att 
en enkel tro på Jesus räckte för människans frälsning. Det kan tyckas vara 
oförargligt i dag men på den tiden var det ett så provocerande tilltag att han 
fick sparken och tvingades utvandra till Amerika. Som svar på detta diktade 
han en än mer provocerande visa mot en då ohjälpligt förlorad övermakt ”Nu 
är jag nöjd och glader, nu kan jag andas ut” (!) bara för att han kunde…

I denna experimentella brytningstid skrevs och predikades naturligtvis 
också mycket dumheter och ibland rent förfärliga saker. När människor 
plötsligt och för första gången själva ska ge uttryck för sin tro kan det inte ha 
blivit rätt jämt. Olika grupper och sekter uppstod som man i dag kan skaka på 
huvudet åt. Böcker skrevs som man idag tar sig för pannan när man läser. 
Trots detta bröt väckelsen ut! Mitt i allt detta språk-kaos spirade också något 
annat som faktiskt överlevde. Ett evangelium fritt från statlig kontroll. Men även 
detta kaotiska tros-språk som bubblade fram i och med konventikelplakatets 
avskaffande fann sina former, slipades av, blev försiktigare, och blev till slut 
ibland så allmängiltigt kompromissande att själva evangeliet knappt inte 
längre gick att urskilja. 

Tråkigt kan jag tycka, även om jag inte direkt saknar all den retorik som 
förekom för så där hundra år sedan

Naturligtvis finns det ingen väg tillbaka. Det är bara att börja om från början, i 
andra former, med andra ord och uttrycksmedel. Jag är övertygad om att det 
kommer. Men det kan nog bli lite stökigt, det också.

//Anders Blomberg

Anders Blomberg, pastor i  
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling



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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Styrelsen informerar:

På grund av pandemin kunde vi inte hålla det ordinarie årsmötet i januari 
som vi brukar.

Det är inte så långt till nästa årsmöte men av formella skäl måste vi ändå ha 
ett formellt årsmöte för detta innevarande året i höst.

Vi behöver oavsett detta ha ett församlingsmöte där flera viktiga frågor 
kommer att tas upp. Detta församlingsmöte kommer äga rum senare i höst, 
antingen i slutet av oktober eller i början av november. Styrelsen kommer 
fatta beslut om detta vid nästa styrelsemöte. Detta församlingsmöte kommer 
alltså också att utgöra årsmöte för 2021. 

Så fort datumet är bestämt kommer vi skicka ut ett församlingsbrev till 
medlemmar.

Som det ser ut i dagsläget väntar inga nya restriktioner än de som för tillfället 
gäller. Våra kyrkolokaler har därmed ingen övre gräns för antal besökare 
förutom det som brandskyddet kräver. Dock gäller bestämmelsen med 
angivna platser ännu, vilket innebär att sällskap ska kunna hålla avstånd om 
minst 1 meter i sidled, framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap 
får uppgå till max 8 personer. (Källa: FMH)

Det ser alltså ut som våra verksamheter kan starta upp som vanligt igen.
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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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DEN SKINGRADE MOSAIKENS BILD

Andantes största satsning hittills

I november inleder kören ANDANTE sin största satsning någonsin. Då 
börjar man öva in den nyskrivna musikalen ”Den skingrade mosaikens 
bild”. Projektet kan ses som inledningen till körens kommande 
110-årsjubileum. 

Musikalen bygger på en gammal italiensk s.k. from legend från 
tidig medeltid, så som den är formulerad i det första kapitlet av 
Gunnar Edmans bok med samma namn från 1982.

- Jag läste boken när den var nyutkommen och har levt med berät-
telsen sedan dess, berättar Stig Roland Rask, som är musikalens 
upphovsman. Då och då har tankegångar från den dykt upp i mina 
sångtexter genom årens lopp.
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BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se

Styrkan i berättelsen är att den kan tolkas på flera plan – dels religiöst; 
att vi har en ”gudsskärva” inom oss som längtar hem – men också mer 
existentiellt allmängiltigt; att vi alla är bärare av något unikt som är ett icke-
utbytbart bidrag till allas gemensamma liv.

- Tanken att skapa en musikal av berättelsen har jag haft med mig i 
decennier, men jag har bävat inför arbetsinsatsen – men när jag i 
oktober 2021 insåg att pandemin skulle behålla sitt grepp betydligt 
längre än vi initialt hade räknat med – så körde jag igång.

Enligt planen ska verket framföras i Stenhammarkyrkan 12, 13, 19 och 20 
november 2022 inför förhoppningsvis välfyllda bänkar, men kören börjar 
arbeta med projektet nu i november, dvs. ett helt år innan premiären. 

Det finns stora förväntningar på att detta kommer att bli en fin 
konsertupplevelse så det är klokt att redan nu boka in dessa datum,  
avslutar Stig Roland Rask.
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Höstbling 
Dikt av Emma Berglund

Ur en sky
av flytande mässing
stiger ångan
Gryningen silas
genom guldpaljetter
på kvist
Marken är täckt
av silvergräs,
kristaller

Vada med mig
i naturens 
eget smyckesskrin
Plocka rubinerna
att spara
närmast hjärtat

Sitt på en
sammetskudde
med mig
Älska den
med mig
Hösten

Foto: Annika Landström
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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 

*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 

Se annons i NLT, 

sociala medier och 

på hemsidan 

när verksamheterna 

startar upp
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Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Församlingsföreståndare Helena Klahr Fast
helena@stenhammarkyrkan.se   0739-29 50 11
Pastor Anders Blomberg 070-970 00 05
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

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    




