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Omslagsbild
av Annika Landström

Ledare
Nyårsafton, nyårsdagen, jul och nyår igen…
Domsöndagen är i kyrkoåret den världsvida kyrkans motsvarighet till nyårs-
afton. Nyårsdagen är förstås då Första Advent.

När tiden ännu var analog, så gav den intryck av att tiden var cirkulär. En analog 
armbandsklocka har timvisare, minutvisare och kanske även sekundvisare, 
som går runt, runt. Det ger intryck av att dagen, dygnet går runt, runt. Samma 
med månaderna och årstiderna. De var i min barndoms skola uppställda på 
kalendrar och almanackor och planscher så att intrycket gavs att året gick 
runt, runt, och tillbaka runt igen.

En stor förändring i vår tideräkning har kommit sig av att tiden blev digital. 
Tiden består numera av siffror, som byts ut mot andra siffror. Samma sker 
med dagar och datum, de är siffror i en lång rad. Det är spännande att fundera 
över vad det kan tänkas göra med oss när tiden kommer som siffror i en lång 
rad, som inte tar slut. Hur påverkar det vårt sätt att tänka? Ändrar det vårt 
sätt att tänka och leva? För att vara riktigt tydlig, så ser jag fördelar med båda 
sätten att betrakta tiden och livet.

Riktigt spännande blir det när vi lägger till aspekten att Gud är evig. Gud 
Fader, Son och Helig Ande fi nns överallt, i all tid, samtidigt. En beskrivning 
av detta minns jag som att Gud står högt på en bergstopp och ser ut över 
all mark nedanför och kan se allt samtidigt. Fast det gäller både alla platser 
och alla tider samtidigt. Det övergår mitt förstånd att tänka mig in i vad det 
egentligen innebär. Söndagen före domsöndagen berättar Lukas evangelium 
att Jesus sade till fariseerna: ” Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att 
man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. 
Nej, Guds rike är inom er.” Ingen av oss har kravet på sig att vara perfekt. 
Det räcker att vilja tro, att ha en gnutta av en önskan att tro. Metodisterna 
och Wesley uppmanade ”Gör inget ont. Gör gott.” Det duger fortfarande som 
grundläggande uppmaning till oss alla. Följ Jesus! Gör inget ont! Gör gott!
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 Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsför-
samling som är en församling inom Equmeniakyrkan. 

Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Helena Klar Fast, pastor i 
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Jag som pastor har nyss avnjutit en ledig helg. Verksamhet och arbete i all 
ära, men vila är något som till och med Gud ägnar sig åt. ”… Gud vilade på 
den sjunde dagen efter allt han hade gjort”. I vår själva varelse är inlagt ett 
djupt behov av vila. Dygnsvila – 6-8 timmar sägs det. Veckovila – helgen eller 
andra vilodagar, men viktigt är att vila. Årsvila – semester med avkoppling 
och återhämtning. Trots vårt moderna samhälle, med arbetstidslagar och 
semesterlag, så är det ännu inte ett problem att vi skulle vila ”för mycket”. 

Snarare är det fortfarande så, att människor jobbar för mycket, stressar för 
mycket, och många människor går in i väggen. Utmattningssyndrom kallas 
det. Medicinsk utmattning är ett annat namn. Till Gud och gudstjänsten kan du 
alltid komma som du är, utan krav på att prestera. Vill du fullständigt koppla av 
inför Gud, kom till andakten på onsdagar. Kyrkan är öppen för enskild andakt 
och ljusen är tända mellan 16 – 18:20. Klockan 18:00 – 18:20 är det en enkel 
andakt, också utan krav.

    //Pastor Helena Klar Fast

Jag tror på en gud som gråter med mig, när jag gråter så allting är gråt.
En tröstande gud som kan trösta likt den, som väntar tills gråten gått åt
Som väntar tills gråten gått åt, som väntar tills gråten gått åt.
En skrattande gud som vill skratta med mig, som lever med mig när jag dör,
som lever med mig när jag dör, som lever med mig när jag dör.

(Lövestam 1980)



Festlig Scoutinvigning i Kållandsö Missionskyrka

Equmenia Kållandsö har haft scoutinvigning tisdagen den 19 oktober för 
Spårarscouter och Upptäckarscouter. En kväll där barnens föräldrar var 
inbjudna. Invigningen startades med intåg med fanor till musik. Scouterna 
angav scoutlöftet och fi ck sina scoutmärken. En andakt som avslutades med 
scoutbönen hölls och vi sjöng tillsammans. Scouterna tågade ut och där 
väntade korv och bröd innan det var dags för hemgång. 

//Birgitta Berglund
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Vad händer i
 kyrkan



5

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.
Ett bredd utbud av Julklappar och presenter 

hittar du självklart här också. 
I övrigt kan ni följa vad som  

händer på vår hemsida!

Bön & Bibelsamtal onsdagar

16 - 18 Kyrkan öppen för enskild andakt
18 - 18:30 Bönesamling avslutar den enskilda andakten

Tredje onsdagen varje månad 18 - 19
Bibelsamtal, med uppehåll för december och januari.

Välkomna!
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December

 2 torsdag 19.00 Bön på Ön
  I Lilla Kapellet, Otterstad  
    
 5 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Anders Blomberg
    
12 söndag 11.00 Gudstjänst
  Helena Klar Fast
  Sång av Linnéa Smedman

19 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg
  Sång av Marianne Rask
  Julkrubban med Söndagsklubben  
  

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 
 

VÄLKOMNA TILL  
VÅRT STORA JULBORD 

24 nov – 22 dec: 
            onsdag - lördag 13.00 och 18.00 
          söndag 13.00 

 
ÖPPETTIDER 2022 

Fr o m den 5 februari 
Vinprovningar 
Skaldjurskvällar 

Påskbuffé 
se vår hemsida sjoboden.se 

 
Hjärtligt välkomna till Sjöboden! 

 

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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K Ö

Julafton 23.00 Sånger i Julnatten  
  Kören Andante m fl.
 

Annand Jul 11.00 Missionsgudstjänst  
  Helena Klar Fast "En bibel i soppan"
  Sång av Valter Svensson. Insamling till  
  Equmeniakyrkans internationella arbete.

Nyårsafton 16.00 Ekumenisk Nyårsbön i Otterstad kyrka
K Ö
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Januari

 6 torsdag 17.00 Trettondagsfest med "Julsmörgås"
  Helena Klar Fast, Anders Blomberg
  Sånggruppen MAGS

 9 söndag 11.00 Gudstjänst
  Anders Blomberg

16 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Helena Klar Fast

19 onsdag 18.00 Ekumenisk bön  
  Helena Klar Fast

 

K Ö

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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23 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anders Blomberg
  Sång av Camilla Gustavson

29 lördag 15.00 Församlingens årsmöte
  Sedvanliga förhandlingar. Servering

30 söndag 11.00 Årshögtid  
  Helena Klar Fast, Anders Blomberg
  Kören Andante

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se
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Sankt Nikolaus – Santa Claus – Sinterklaas – Tomten 
I texten för andra advent, så talar Jesus om ett litet senapskorn. Ett litet korn 
som knappt syns. Om du tycker om att odla, så har du fullt klart för dig att det 
behövs sol, regn, näringsrik jord och lite omvårdnad. Och under tiden växer 
det lilla kornet, det lilla fröet och blir en blomma, en buske, ett träd. Vi har alla 
trons lilla korn inom oss.

Många barn och en hel del vuxna väntar ivrigt på Tomten så här års. 
Enligt Wikipedia kommer tomtens engelska namn ”Santa Claus” från det 
nederländska ”Sinterklaas”, som i sin tur kommer från Sankt Nikolaus, som 
var en biskop på 300-talet i dagens Turkiet. Han helgonförklarades för sin 
stora givmildhet, vilket betyder att han gav bort mycket gåvor. I legenden om 
Sankt Nikolaus räddade han i hemlighet bland annat tre fattiga flickor från att 
säljas. Sedan avslutar Wikipedia med att ”Sankt Nikolaus vanligen avbildas 
iförd röd biskopsdräkt.” Biskopar i Sverige idag bär ofta en lila skjorta, men 
den lila färgen för biskopar var från början purpurröd. Det finns också flera 
ställen i Bibeln som talar om att prästen hade purpurröd dräkt.

Så här års är det lite debatt om Santa Claus, om Tomten finns eller inte. Själv 
är jag mycket förtjust i Tomten. Det är en alldeles fantastisk berättelse om Gud 
själv. Jag stornjuter av alla julfilmer där Tomten är en av huvudpersonerna. 
Det brukar också i de här filmerna berättas om personer som vuxit upp och 
tappat tron på Tomten och tycker att det är något för små barn. Men sedan får 
de syn på Tomten och upptäcker att det är sant. Och det lilla senapskornet av 
tro finns där, även om det var begravt av mycket annat. Gud finns här just nu, 
han är dig närmre än du anar.

Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus.
Ett barn ska hjälpa oss att tro, här mitt ibland oss ska det bo.
Ett barn som kommer ifrån Gud, ska lära oss sin kärleks bud.
Det är advent, och än en gång ska jorden höra änglasång.

(Psalmer och sånger nr 485) 

//Helena Klar Fast
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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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Linnéa Smedman, ett porträtt och ett tack!

Linnéa har varit anställd i Kållandsö-Stenhammar 
missionsförsamling under perioden från september 
2019 till april 2021. En tung period då det blev 
mycket ensamarbete p.g.a. Coronapandemin, då 
mycket har gått på sparlåga. 

Linnéa har trots sina relativt unga år hunnit med 
att skaffa en hel del arbetslivserfarenhet. 

Efter att ha studerat 3 år kulturvetenskap i Göteborg 
fick Linnéa en anställning som ungdomsledare 
i  Redbergskyrkan i Göteborg där hon arbetade 
ett år. I samma veva som hon började sin tjänst 
slutade pastorn i församlingen, vilket gjorde att 
Linnéa mer eller mindre fick axla den funktionen 
också. En tuff utmaning för en nyutexaminerad 
23-åring. 

Hon kom hem till Lidköping och arbetade som lärarvikarie och guide på Läckö 
innan hon i september 2019 fick ett vikariat i Stenhammarkyrkan då både vår 
pastor Anders och ungdomsledare Anette slutade. Hon antog utmaningen att 
arbeta i sin hemförsamling. Här fick hon nytta av sin erfarenhet från Göteborg.  
Tjänsten skulle till en början löpa ett halvår men så kom Coronan och satte 
stopp för vidare rekrytering av pastor. Som tur var kunde Linnéa arbeta kvar, 
så hon blev en räddare i nöden för Stenhammarkyrkan. 

Linnéa Smedman med  
sonen Tage.

Kyrkobladet Annons.indd   1 2014-10-21   11:02
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Linnéa har under perioden hållit uppe verksamheten och blivit spindeln i nätet 
i församlingen. Hon har jobbat med allt ifrån att ha hand om alla kontakter 
inom och utanför församlingen, uppvaktningar, skriva nyhetsbrev och etablera 
en facebooksida. Alltså mycket kommunikation av olika slag, vilket ligger 
Linnéa varmt om hjärtat. Detta i en tid som renderar mycket ensamarbete 
p.g.a. Coronapandemin. Det är lätt att ta på sig för mycket!

Linnéa slutade sin tjänst sista mars i år, och en månad senare födde hon 
sin förstfödde, Tage. Så över sommaren har livet tagit en ny vändning. Hon 
är nu småbarnsförälder samtidigt som hon tillsammans med Olivia Vikstrand 
startat upp en snittblomsodling på Kållandsö. Där kan man som kund idka 
självplockning eller beställa färdiga buketter. 

På fråga om vad hon tänker hitta på efter sin föräldraledighet svarar hon att 
hon inget har bestämt mer än att hon ska jobba med människor. ”Det händer 
något i mötet med andra människor”. 

Detta är  något som hon har utvecklat under åren i kyrkan. Drömmen är 
att kunna kombinera sin kulturvetenskapliga utbildning med någon form av 
kommunikation. Att fortsätta odla snittblommor på en mer hobbybetonad 
basis finns också med på kartan.

Musiken har hon också kvar. Hon tar gärna åt sig att sjunga i olika 
sammanhang. Bröllop, begravningar, gudstjänster etc.

Mad tanke på att hon har slått sig ner i ett hus på Kållandsö med man och 
barn kommer vi förhoppningsvis att ha glädje av henne i församlingen under 
många år framöver.

-  Det känns väldigt bra!

//Pelle Boman
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Julfirande på Berg 1880      berättat av Anders Blomberg

Augusta Hägerman är kanske bekant 
för den lokalhistoriskt intresserade. Hon 
föddes 1869 i Gösslunda församling, 
emigrerade till USA som 20-åring 1890 och 
skrev sedan ned sina barndomsminnen 
som bland annat publicerades i NLT på 
1930-talet. På 40-talet gavs dessa skrifter 
ut i tre böcker. En av dem heter ”Mormors 
stuga” och är en fascinerande läsning. 
Hon föddes under ett av de värsta 
svältåren i svensk historia och presenterar 
inledningsvis sig själv som ”… född av 
fattiga men hederliga föräldrar den 28 
oktober 1869 i Gösslunda i Västergötland 
- en ovälkommen gäst det svåra året.” 
Den svåra bristen på mat och tillika en 
alldeles för stor tillgång på brännvin 
präglar berättelserna. Men likafullt andas 
historierna också glädje, humor och 
livslust. Mormoderns beskrivning av den 
lilla Augustas framfart är talande: ”Ja den 
tösen! Ho hågar allt både gott och ont. 
Guds ord och psalmboken liar ho på sina 
fem fingrar. Men så har jag inte heller ett bokeblad eller en papperslapp i hela 
mi stöva, som hon inte rapplat full med påskekärringar, som rir på kåst, å 
granna mamseller i krenolin och mammilucker med spetsar och hundra krus 
mä örballocker som dingla ner på koftera.”

Detta är tiden då folkväckelsen är i sin begynnelse. Skärningen mellan å ena 
sidan fattig allmoge som börjar ta sin framtid i egna händer och å andra sidan 
de besuttna som i samförstånd med en myndighetsutövande statskyrka vill 
hålla kvar den gamla ordningen lyser igenom, Men det beskrivs snarare mellan 
raderna än mitt på dem, Augusta Hägermans texter är inga väckelsehistoriska 
propagandaskrifter utan beskriver en krass verklighet.  Vid den här tiden är 
kampen om att själv få uttolka de heliga skrifterna, utan att riskera repressalier 
och straff från den kyrkliga och kungliga överheten, något mycket riskabelt 
att syssla med. Det var i hög grad det vi i dag skulle kalla en ”underground-
verksamhet”.

Augusta Hägerman som äldre. Som 
barn besökte hon det då nybyggda och 
första missionshuset på Kållandsö. 
(Särskilt tack till Per Sandén som efter 
mycket sökande lyckades hitta bilden.)
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Vänd >>

Augusta Hägerman finns som barn mitt i allt detta. Gösslunda och i synnerhet 
Finneboden hade vid denna tid varit den yttersta utposten för resande 
kolportörer (förmedlare av böcker och teologiska skrifter som fram till 1868 
varit förbjudna) och fria predikanter (än mer förbjudna). Längre ut och särskilt 
på Kållandsö rådde som man sa ”ännu ett mörker” av ”sprit, kortspel och 
slagsmål.” 

Augusta tjänar som lillpiga i Finneboden, som brukas av en släkting. 
Dottern i gården som heter Betty flyttar omkring 1870 till Berg på Kållandsö 
i och med att hon gifter sig med den nye ägaren där, Johannes Andersson.   
Betty och Johannes tar med sig engagemanget för väckelsen till Kållandsö och 
under 1870-talet samlas allt fler besökare i den gamla mangårdsbyggnaden 
på Berg. Till slut får man inte längre plats i stora salen på Berg och 1879 byggs 
det första missionshuset på Kållandsö, på den plats där det nuvarande ligger.

Augusta Hägerman berättar om de resor som folket från Finneboden gör till 
Berg. Det är dramatiska beskrivningar om resor med vagn eller släde, fulla 
av strapatser på bedrövliga vägar där hästarna reser sig vid stöttebergen om 
man inte är på sin vakt. 

Berättelsen om julfirandet på Berg någon gång runt 1880 är ett riktigt guldkorn. 
De reser dit i sällskap av ett följe från Gösslunda och hästarna drar sina slädar 
genom Kållands skogar och fält, över Ullersbro medan passagerarna ligger 
nedbäddade i varma filtar. Till slut kör de upp framför den mycket stora och 
mycket gamla mangårdsbyggnaden. Enligt uppgifter jag har ska detta hus 
varit byggt redan på 1600-talet. Augusta beskriver det som hon kallar ”en 
ålderdomlig arkitektur”.  En låg men mycket lång timrad byggnad, med en stor 
entréport mitt på huset. På ena sedan, ända ute vid hörnet en mindre dörr. 
Framför huset låg ett annat mindre hus. Det var en undantagsstuga som vid 
tillfället beboddes av Johannes föräldrar. Inne i byggnaden fanns stora salar 
och ett stort kök. Det är med barnets ögon hon berättar om alla människor 
som samlats för att fira jul tillsammans. Barnen springer omkring i det stora 
huset och leker. Man samlas för att äta tillsammans och delar mat och dryck. 
Av beskrivningen framgår att här möts så väl fattighjon som de få besuttna 
som anammat den nya läran. Gamla, unga, stugsittare, torpare, fiskare, 
självägande bönder. Män, kvinnor och barn möts förenade av en brinnande 
tro på något bättre än det gamla. Och så sjunger man tillsammans, läser 
och ber. En varm och gränsöverskridande gemenskap. Utomhus åker barnen 
kälke nerför branterna mot Ekebo.  
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Sedan beger man sig ner till ”det nya missionshuset”. Med detta ”nya” 
missionshus menas alltså den gamla timrade magasinsbyggnad som 
släpats över isen från Värmlandsnäs 1879 och som fram till branden år 1900 
skulle tjäna som kyrkobyggnad åt en rörelse som förändrade sitt samhälle 
i grunden. Byggnaden finns beskriven även i andra källor. Det var som 
sagt ett timrat magasin. Mindre än det som byggdes upp efter branden och 
med ingången på långsidan mot väster. Det sägs ha saknat alla former av 
bekvämligheter, utsmyckning eller kyrkliga attribut. Endast en mindre talarstol 
på långsidan mitt emot ingången.  Denna helgedom var alltså lika enkel och 
avskalad som den tro dess besökare bar på. Ursprunglig, kärv och oslipad. 

Väl tillbaka till mangårdsbyggnaden så fortsatte gemenskapen tills det var 
dags att gå och lägga sig. Man sov på golven i de gamla salarna medan 
kakelugnar och spisar sprakade och gav sken från elden. Dagen därpå 
fortsatte festligheterna och gemenskapen. Hur länge julfirandet pågick får vi 
inte veta, men det var en stor händelse och en viktig tradition för väckelsefolket 
på Kålland och Kållandsö

Enligt beskrivningar borde det gamla missionshuset på Berg sett ut ungefär så här 
1879. På kartor från tiden benämns det som ”Bönhus”. År 1900 brann det ned till 
grunden. (Platsen är autentisk. Bilden är dock ett montage.)
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Jag har själv bott i den ”nya” mangårdsbyggnaden på Berg, den som sedermera 
blev predikantbostaden. Den uppfördes av Betty och Johannes drygt tio år 
efter det beskrivna julfirandet. En nära släkting till mig bor där nu och jag har vid 
tillfällen varit med och renoverat huset. Timret från det gamla 1600-talshuset 
återanvändes nämligen, och det nya huset byggdes med stockarna från det 
gamla. När vi rev i väggar och grund stötte vi på det urgamla träet överallt. 
Man kunde tydligt se att dymlingarna, de pluggar som sammanfogar timret, 
och mossan som timret var drevat med var av senare datum, det vill säga bara 
lite mer än hundra år gammalt. Ingen vet heller om stocken var återanvänd 
redan på 1600-talet. Gården Berg är dokumenterad redan på 1400-talet, så 
omöjligt är det inte. En ålderdomlig men välbehaglig doft släpptes lös från 
väggarnas trä och den tätande mossan som från en svunnen tid. Det var då 
lätt att ana stämningen från ett julfirande 140 år tidigare. 

Av det gamla missionshuset finns tyvärr inget bevarat efter branden. Min 
förhoppning är att det någonstans finns ett fotografi på denna byggnad, 
men ännu har jag inte funnit något sådant. Men så är det. Allt materiellt är ju 
förgängligt.

Man får minnas en kommentar som ofta har citerats. När väckelsefolket kom 
till det nerbrunna missionshuset på trettondagen år 1900 lär en person sagt 
följande: ”Den glöd ni ser i ruinerna här kommer att slockna. Men den glöd 
som brinner i våra hjärtan är evig och kommer aldrig att slockna.”

Anders Blomberg

Not: Augusta Hägermans böcker finns faktiskt att låna på biblioteket i 
Lidköping
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Julevangeliet              Luk 2:1-20

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela värl-
den skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls 
när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva 
sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde 
till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till 
Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, 
sin trolovade, som väntade sitt barn.
 
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde 
sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
 
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då 
stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, 
och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. 
Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har 
en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, 

Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är 
lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med äng-
eln en stor himmelsk här som prisade Gud:
 
 ”Ära i höjden åt Gud
 och på jorden fred åt dem han har utvalt.”
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varan-
dra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren 
har låtit oss veta.” 

De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet 
som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts 
till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna 
sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdar-
na vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och 
se: allt var så som det hade sagts dem.
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Sånger i julnatten
av Stig-Roland Rask

Under nästan hela 1900-talet firade man gemensamma julottor i de olika 
missionshusen på Kållandsbygden. På 1970-talet experimenterade man vid 
några tillfällen med att istället bjuda in till midnattsgudstjänst, men julottan 
hade starka traditioner och behöll greppet. När Stenhammarkyrkan tog över 
i mitten av 1980-talet så växlade man några år mellan dessa båda alternativ, 
men så småningom kom midnattsgudstjänsten att etablera sig som det 
vinnande konceptet.

I samband med adventshelgerna 1990 hade den nybildade Stenhammarkören 
tre uppskattade konserter baserade på engelska julsånger, så kallade 
Chrismas Carols. Det resulterade i att kören fick en förfrågan om att sjunga 
dessa sånger igen i Stenhammarkyrkan på julnatten. Frågan gick ut till de 
sjuttio sångarna och det var 20-25 av dem som hade tid, lust och möjlighet 
att ställa upp. Detta utannonserades som ”Musik i julnatten med en grupp 
ur Stenhammarkören” och kom att bli starten på en tradition med körsång i 
denna sena timma som i år äger rum för trettioförsta gången, dvs. med ett 
enda avbrott under pandemijulen 2020.

Det som sedan hände under 1990-talet var att det succesivt utkristalliserades 
en grupp sångare som gjorde detta sjungande till en tradition – man lämnade 
banden till Stenhammarkören – och kom kort och gott att kalla sig Julnattskören 
och återkom likt Benjamin Syrsa i december varje år för just denna enda 
sånginsats.

Några år in på 2000-talet slog man ihop Julnattskören med Stenhammarkyrkans 
församlingskör. Detta underlättades av att man hade fått samma ledare och 
att körerna dessutom till 80-90% bestod av samma sångare. Något år senare 
tog man sig namnet Andante för att inte blandas ihop med Stenhammarkören. 
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Än idag ser vi att Andante har medlemmar som inte sjunger med på julnatten 
och andra som endast sjunger med vid detta tillfälle. 

Att man på detta sätt har marginellt olika laguppställningar vid olika tillfällen är 
inget problem på något vis, utan bara roligt och naturligt.

Under tre år på 2010-talet var det den Kållandsöbaserade kören Ljudvågorna 
som ansvarade för julnatten, men flera av Andantes sångare anslöt då för att 
inte bryta sin jultradition. Det finns därför några sångare som kan skriva in runt 
trettio julnattssjunganden i sina cv:n. Från och med 2016 är det åter Andante 
som ansvarar för arrangemanget.

Repertoaren förnyas mycket långsamt och består av några engelska 
carols, tonsättningar av Ingegerd Ahlins juldikter, samt några av våra mest 
kända julsånger. Nytt för i år är att man kommer att uruppföra en nyskriven 
sång som mycket väl kan tolkas som en julvisa. Nedan hittar du texten till 
refrängen. 

Välkommen till Stenhammarkyrkan 23.00 på julaftonskvällen om du vill 
lyssna till den i sin helhet.

I all skörhet finns en skönhet
i all sårbarhet en kraft
i det lilla finns en styrka 
som det stora aldrig haft

I det späda och det spröda
kan nåt större ta gestalt
och en inre källa glöda
som kan övervinna allt  
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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 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

Församlingsföreståndare Helena Klar 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    



All försäljning sker utanför Stenhammarkyrkan 
11 december kl 12-16
12 december kl 12-16

18 december kl 12-16
19 december kl 12-16

Varmt välkommen att köpa din gran hos oss!

”Här var det gran!Här var det gran!Finast i stantill dopparedan!”

Vi säljer nyhuggna & närodlade
J U L G R A N A R

250:-/st

All förtjänst går till vår församlings barn och ungdomsverksamhet


