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Omslagsbild
av Annika Landström

Ledare
Nedräkning mot påsk
När jag sitter och skriver den här texten, så är det dagarna före julafton. 
Regeringen har nyss infört fl er restriktioner, vilket påverkar oss alla. Kurvorna 
pekar åt fel håll och vi hoppas och ber att kurvorna ska vända neråt igen inom 
kort. Men trots osäkerhet i situationen, trots pågående pandemi, så säger Gud 
till oss: ”Var inte rädd! Jag har gett dig ditt namn, du är min. Du är dyrbar för 
mig, jag älskar dig.”

Om vi jämför med sportens värld, så är pandemin inte så mycket av ett 
sprintlopp, utan mer av ett maratonlopp eller till och med ett långdistanslopp. 
Låt oss därför hjälpas åt att hålla uppe modet och uppmuntra varandra, hjälpas 
åt att hålla ut, att orka. Pandemin kommer att ta slut. Vi vet bara inte när eller 
hur snart.

Egentligen gäller samma uppmaning oavsett vad vi möter av motgångar – 
att vi ska hjälpas åt, hjälpa varandra, trösta varandra. Ingen människa orkar 
vara stark hela tiden. Även de starkaste av oss behöver få stöd och mötas av 
kärlek och omsorg. Jag har också fått erfara detta, när jag var allvarligt sjuk 
för ett antal år sedan.

När du går genom djupa vatten och känner det som att du riskerar att drunkna. 
När du går genom en strid fors och kämpar för att inte svepas med av kraften 
i det som händer i ditt liv. När du går genom elden och du kämpar för att 
överleva och ta dig igenom. Minns detta, att ”Herren går med dig, Herren är 
din herde, ingenting ska fattas dig. Han för dig i vall på gröna ängar, han låter 
dig vila vid lugna vatten. Han ger dig ny kraft och leder dig på rätta vägar, 
sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal behöver du frukta något ont, för 
Herren är med dig, hans käpp och stav gör dig trygg. Hans godhet och nåd 
ska följa dig varje dag i ditt liv.”

När det här numret av Hälsning kommer ut så närmar sig fastetiden. En av 
söndagarna i februari heter septuagesima, vilket betyder “sjuttionde” och 
innebär att vi börjar nedräkningen mot påsken. 
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 Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsför-
samling som är en församling inom Equmeniakyrkan. 

Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund

Det är tionde söndagen före påsk, och då räknas påskdagen in i de tio sönda-
garna. Påskens budskap kan sammanfattas med ordet nåd. Nåden är större 
än att bara handla om synder som förlåts. Nåden har också nyansen av en 
egenskap hos Gud. Ibland översätts detta med barmhärtighet, men det kan 
även vara medkänsla, empati eller medlidande. Guds nåd är Guds ständiga 
närvaro och medkänsla med sin skapelse. Gud är närvarande.

När Gud i Bibeln visar nåd, löser bojor, botar sjuka, så är det Guds medkänsla 
och den befrielse som följer av det. Guds nåd eller barmhärtighet kan vi inte 
förtjäna. Det fi nns bara kärlek och fullständig närvaro, för att så långt det är 
möjligt befria. Bibeln talar om ljus i mörkret, frihet för de fångna och syn för de 
blinda. Allt det där som Jesus visar på i allt han gör och är. Största tecknet på 
Guds medlidande kärlek får vi på korset när Jesus som människa upplever 
den största smärtan, övergivenheten och ensamheten. Och där är Gud själv 
med och lider.

Nåden kallar oss till tjänst. I Lukas 6:36 beskrivs vad tjänsten går ut på. 
”Var barmhärtiga som er Fader är barmhärtig”. Det kan också skrivas ”Var 
medkännande så som er Fader är medkännande.” Moder Teresa har sagt att 
kristendom handlar om att tjäna sin medmänniska. Det är kristen tro i handling. 
Inte tjäna sin medmänniska för att vinna poäng, inte av egenintresse i hopp 
om att bli belönad. Utan tjäna för att det är människans uppgift här på jorden.

Vänd >>



Krig, katastrofer, olyckor, pandemier. Om du tittar noga, så mitt i de händelserna 
ser du hjälparna. Alla människor som ger av sig själva för att hjälpa, rädda, 
läka, skydda. Och dessa hjälpare är en oerhört stor kärlekens kraft i vår värld. 
Så när Jesus säger ”följ mig” så kallas vi till tjänst, som innebär att vi lever ut 
Guds nåd, Guds kärlek till världen, Guds barmhärtighet, Guds omsorg. Vi får 
vara med och förverkliga det vi ber om i bönen Fader Vår, ”Låt din vilja ske på 
jorden så som i himlen”.

Det enda som bär när allting annat vacklar,
det är Guds nåd och Guds barmhärtighet.
All jordisk berömmelse och glans den slocknar
När sist jag står hos Gud i härlighet.

Det enda jag vet, det är att nåden räcker,
Att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker.
Det enda jag har att lita till en gång,
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

Det enda som står igenom alla tider,
det är Hans kors och blodets säkra grund.
Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller,
det varar blott en kort och fl yktig stund

Det enda jag vet det är att nåden räcker,
att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker.
Det enda jag har att lita till en gång,
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd
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Helena Klar Fast, pastor i 
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling
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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.

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

Bibelsamtal onsdagar

Tredje onsdagen varje månad 18 - 19

16/2, 16/3, 20/4

Välkomna!
 

Ring eller sms:a oss gärna innan ni besöker  
oss så att ni vet att vi är på plats.
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Februari

 6 söndag 11.00 Gudstjänst
  Helena Klar Fast
  Sång av Gunnar Erstorp
    
10 torsdag 19.00 Bön på ön, Bergs Missionshus  
  Helena Klar Fast
    
13 söndag 11.00 Gudstjänst
  Susanne Bergfalk (diakonkandidat)
  Sång

16 onsdag 18.00 Bibelsamtal
  Helena Klar Fast

    
   

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 
 
 

ÖPPETTIDER VÅREN 2022 
 
 

Vinprovningar 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 23/4 
Skaldjurskvällar 12/2, 26/2, 12/3, 26/3 

 
 

Sjöbodens stora påskbuffé serveras  
15-18 april kl. 12.00 – 17.00 

 
 

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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20 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Helena Klar Fast
  
 

27 söndag 11.00 Gudstjänst
  Sören Fjellström med fru,
  Predikan & sång



8

Mars

 5 lördag 15.00 Församlingens årsmöte
  Sedvanliga förhandlingar. Servering

 6 söndag 11.00 Årshögtid
  Helena Klar Fast
  Servering  
 
  
10 torsdag 19.00 Bön på ön, på Udden

13 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Anita Ingvarsdotter
  Sångmedverkan av Ingrid & Ingmar Carlsson
  och Marianne Rask

 

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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16 onsdag 18.00 Bibelsamtal  
  Helena Klar Fast

20 söndag 11.00 Gudstjänst med önskepsalmer  
  Helena Klar Fast
  
27 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Per & Anita Olausson 
  Predikan och sång

  

K Ö

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se
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April

 3 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Helena Klar Fast
  Sång av Linda Meurlinger

 7 torsdag 19.00 Bön på ön, i Eke kapell

10 söndag 11.00 Gudstjänst
  Marianne Boström
  Sånggruppen Zaffran

15 fredag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
Långfredag  Helena Klar Fast
  Valter Svensson (påsk del 1)

17 söndag 11.00 Gudstjänst   
Påskdagen  Helena Klar Fast
  Valter Svensson (påsk del 2)

18 måndag 18.00 Ekumenisk gudstjänst
Annandag påsk I Otterstad kyrka

  
 

Påskhelgen

K Ö

K Ö

K Ö
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20 onsdag 18.00 Bibelsamtal  
  Helena Klar Fast
  
24 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Annette Cederqvist
  Sång av Mikael Vidlund

Maj

1 söndag 11.00 Gudstjänst
  Helena Klar Fast
  Sång av Camilla Gustafsson
  

K Ö
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Församlingsföreståndaren har ordet.
Nu har jag snart varit församlingens pastor i ett halvår. Dagar och månader 
som gått oerhört fort. Jag har börjat lära känna många för mig nya personer, 
träffat ännu fler och ser fram emot varje nytt personligt möte. Det är en gåva 
och ett privilegium som pastor, att få lära känna människor, att lära känna 
församlingen och bygden, att få vandra bredvid människor och förhoppningsvis 
få göra någon liten skillnad.

Det är en speciell tid att komma till Kållandsö-Stenhammars Missionsförsamling. 
Då tänker jag på den pågående pandemin, som också påverkar församlingens 
verksamhet och mitt arbete som pastor. Tillsammans hjälps vi åt att ta 
ansvar och ta oss igenom även detta. När detta skrivs är ett antal möten och 
gudstjänster inställda på grund av smittspridningen. Jag lägger just nu mer av 
min tid på den diakonala omsorgen.

Min första tjänst på 80-talet var som ungdomspastor i 
Malungs, Limas och Transtrands Missionsförsamlingar. 
Jag var ung, naiv, entusiastisk. Jag är så glad att vårt 
samfunds församlingar har en tradition av att ta hand 
om, uppmuntra och lära upp nya pastorer. Just den 
inställningen och omsorgen känner jag även här i 
Kållandsö- Stenhammars Missionsförsamling. Tack för 
ert varma mottagande!

                 //Helena

Lite mer grånad pastor nu

Ungdomspastor 
på 1980-talet

Pastor Helena Klar Fast



13

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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Allt har sin tid…

Så står det skrivet i Predikarens tredje kapitel. Klokt tänkt och klokt formulerat! 
Särskilt trevlig tycker jag att den avslutande versen är: ”Jag insåg att för 
människan finns ingenting gott utom att glädja sig och njuta livets goda. Att 
äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda — det är en gåva från Gud.”  
Man måste unna sig glädje också i mödan.

Att vara pastor har också sin tid. En avsevärd 
tid i mitt liv har gått till att vara just detta. Men 
för två och ett halvt år sedan började jag ta 
ut pension, och samtidigt sa jag upp mig från 
min tjänst i den här församlingen. Det fanns 
naturligtvis med i kalkylen att det inte skulle 
ta tvärt slut. Det brukar inte stå nya pastorer i 
kö för att efterträda den gamle. Och det gjorde 
det inte den här gången heller. Sedan kom 
pandemin och så blev allt osäkert och rörigt. 
Så jag blev kvar på en mindre procent. Jag 
vikarierade för mig själv kan man säga.

Nu har vi anställt en ny församlingsföreståndare och pastor, Helena Klar Fast. 
Det kommer bli alldeles utmärkt. Nu är det Helenas tid att vara pastor.

Att vara pensionär har också sin tid och nu är den tiden kommen vad mig 
anbelangar. Min tid som pastor har varit oerhört spännande.  Ibland mödosam. 

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

I min ungdom...
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Men oftast har det varit stimulerande och tacksamt. Jag har fått vrida och 
vända på livets många frågor. Jag har också fått möta så många intressanta 
människor och ibland dela deras livsöden på ett sätt som kanske få yrken 
erbjuder. Mitt stora intresse för vad allt vad detta innebär i kombination med 
att ha möjligheten att yrkesmässigt få utöva den sysslan, har gjort att jag 
känner mig ytterst priviligierad.  Samtidigt har en del annat i mitt liv fått stå 
tillbaka. Detta är i och för sig naturligt. Men nu ska just allt det få sin tid.

Jag har kollegor som menar att vara 
pastor är ett livskall. Man är pastor även 
om man är pensionerad. Jag både förstår 
och respekterar den inställningen, men 
delar den inte för min personliga del. 

Jag tog mig an en uppgift för att jag ville, 
och för att jag samtidigt upplevde att Gud 
också ville det.  Ibland blev det ju bra, 
ibland mindre bra ska erkännas.  Men på 
det stora hela känner jag faktiskt att jag 
kanske har uträttat något lite i alla fall för 
det som Gud kallade mig till. Jag vill i alla 
fall tro det.  Men det har nu haft sin tid.

Nu kommer en tid, där jag hoppas att 
under några år få vara make, far och 
farfar på heltid. Jag kommer också ta 
upp en del intressen som jag försummat.  
Allt detta tror jag också är en Guds kallelse till mig. Så länge det finns tid till 
det. Detta betyder att jag inte kommer att åta mig några ”pastorala” uppdrag 
i framtiden. Den tiden är slut. Efter sommaren kanske jag kan tänka mig att 
predika någon gång ibland, men i så fall vill jag nog betrakta mig själv som en 
lekman.

Lite senare, något äldre...

Vänd >>
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Jag vill av hela mitt hjärta tacka alla människor som jag mött under de 
många år jag varit verksam som pastor i den här bygden.  Jag kommer att 
bo kvar. Jag kommer att träffa många av er i framtiden också, i många olika 
sammanhang. Det ser jag fram emot. Men min tid som pastor ligger bakom mig.
Så långt jag begriper i alla fall…

Gud välsigne Er!

Här kommer Predikarens ord från kapitel 3:1-13

Allt har sin tid, det fi nns en tid för allt som sker under himlen: en tid för 
födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp, en tid att 
dräpa, en tid att läka, en tid att riva ner, en tid att bygga upp, en tid att gråta, 
en tid att le, en tid att sörja, en tid att dansa, en tid att kasta stenar, en tid 
att samla stenar, en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag, en tid att 
skaffa, en tid att mista, en tid att spara, en tid att kasta, en tid att riva sönder, 
en tid att sy ihop, en tid att tiga, en tid att tala, en tid att älska, en tid att hata, 
en tid för krig, en tid för fred. Vad får då den strävsamme ut av all sin möda? 
Jag har sett vilket arbete Gud har lagt på människan. Allt vad Gud har gjort 
är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men 
aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Jag insåg att för människan 
fi nns ingenting gott utom att glädja sig och njuta livets goda. Att äta och 
dricka och fi nna glädje mitt i all sin möda — det är en gåva från Gud.

/Anders Blomberg

Vad händer i
 kyrkan
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Vad händer i
 kyrkan

Årets julgransförsäljning har som 
vanligt gått bra. Fyra bilar med 
släp åkte ner till skogarna i Vår-
gårdatrakten och packade på 
200 granar som ställdes ut till 
försäljning utanför kyrkan. Det är 
faktiskt 50 st. mer än vi har sålt 
under de förra åren. Av dessa 
200 stod endast 13 stycken kvar 
när juldagsmorgonen glimma-
de. Tack alla som var delaktiga 
i hämtning, försäljning och inte 
minst alla ni som stödde vårt ar-
bete med att köpa en gran!

En nöjd kund som just inhandlat en julgran. 

Vi är några stycken som har målat om 
nedervåningen i Stenhammarkyrkan. Vi 
passade på under jullovet då det inte var 
några elever i lokalerna. Så nu lyser de 
åldrade mörka furuväggarna i vitaste vitt. 
Upplysningens tid är här!

Stenhammarkören
Pandemin som vi ju fortfarande befi nner oss i har ju "ställt till" det en hel del för 
körverksamheten i Sverige. Så har det ju naturligtvis varit även för Stenhammar-
kören men nu har man kommit igång igen och just nu repar man för en konsert 
med Peter Johansson i april. Teamat är Greatest Britain, alltså musik från Stor-
britannien. Det blir Queen, David Bowie, Elton John, Adele och Spice Girls m.m. 
Konserten var från början tänkt att framföras i våras men fi ck som sagt ställas in. 
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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    




