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Ledare
Sommar, sommar, sommar…
När jag skriver det här så snöar det utanför fönstret. Det har varit vår i luften i
flera veckor, med snödroppar i rabatterna och lite andra vårtecken. Och även
om det snöar just för tillfället, så vet vi att våren och sommaren kommer. Ljuset
återvänder. Värmen kommer. Snart kan vi sitta ute och njuta av den varma
solen, kanske grilla korv med barnen, till och med plocka blommor. För att
citera en av mina favoritfilmer ”Jurassic Park” – livet finner en väg. Oavsett hur
kallt det blir, så vet vi att sommaren snart är här.
Detsamma gäller kriget i Ukraina. Det vill jag i alla fall hoppas. Kriget kommer
att ta slut. Livet kommer åter att blomstra där nu bomber och död faller ner på
gator och hus. Mitt hopp och min bön är att det ukrainska folket ska få behålla
sin frihet och sin demokrati. Men i väntan på freden finns mycket att göra. Det
har börjat komma ukrainare även till vår stad och kommun. Min bön är att vi
hittar vägar att stödja dem på något sätt och att de känner sig välkomna. Livet
finner en väg!
Att följa Jesus är att gå Livets Väg. Det handlar inte ett dugg om att vara eller
bli perfekt, felfri eller syndfri. Vi är skapade som människor, vilket medför att
det inte är möjligt att vara perfekt. Att leva ett liv där varje dag är en kamp
för att hålla upp en perfekt fasad, - det blir rätt jobbigt i längden. Så ta och
slappna av! Vila i vetskapen om att du är högt älskad av Gud själv. Byt ut
kampen om en perfekt fasad mot att istället välja att följa Jesus. Faktiskt är
det så att Jesus inte ger oss en massa religiösa regler och traditioner att följa.
Nej, Jesus säger till både högutbildade (skriftlärda), arbetare (fiskare), till dig
och mig – ett enkelt ”Följ mig!” Jag rekommenderar att du läser bergspredikan
i Nya Testamentet, så får du en snabb sammanfattning av vad Jesus säger.
Bergspredikan finns i Matteus evangelium kapitel 5, 6 och 7.
Två korta citat ur Bergspredikan vill jag ge dig idag: ”Var noga med att inte
utföra era fromma gärningar i människors åsyn, för att de ska lägga märke till
er…Nej… låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör.

Omslagsbild
av Annika Landström
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Ge…i det fördolda. Då ska din far, som ser i det fördolda, belöna dig.”
”Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord…för er far vet vad ni behöver
redan innan ni har bett honom om det.”
Så när vi nu går in i vår och sommar, med krig mitt i Europa, en flyktingkris
som bara motsvaras av Andra Världskrigets, oro inför framtiden, då säger
Jesus till oss ”Följ mig!” Följ Jesus och tillsammans får vi se hur livet finner en
väg! Fortfarande – trots allt som händer och hotar nära eller i fjärran - 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.”
Pastor Helena Klar Fast

Helena Klar Fast, pastor i
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling som är en församling inom Equmeniakyrkan.
Ansvarig utgivare: Jörgen Lundell
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Vad hän
Årsmöte i Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling
Det blev ett fint årsmöte med bra uppslutning där vi också för första gången
på nästan två år kunde dricka kaffe tillsammans.
Det var sedvanliga förhandlingar i en god och trevlig anda.
Vi kunde med glädje konstatera att vi
trots år av pandemi nu kan dra igång
ett nytt verksamhetsår med en god
ekonomi. Detta är en stor anledning till
tacksamhet och också ett bevis på att
känslan för vår församling bland medlemmarna och dess vänner är varm
och stor.
Det är många tjänster och uppgifter
som ska väljas in på ett årsmöte, så
också denna gång. Ett antal valdes om
och andra valdes in på nyval.
I samband med årsmötet fick Kållandsö-Stenhammar missionsförsamling en ny ordförande, nämligen Jörgen Lundell.
Pastor Anders Blomberg avtackades då han slutade sin tjänst den
31 jan i vår församling liksom avgå- Missionsförsamlings nyvalde ordförande,
Jörgen Lundell
ende ordförande Thorvald Berglund.
Ingemar Ivarsson informerade om målning av kyrkan och presenterade också
ett förslag gällande bergsvärme. Årsmötet beslutade att låta styrelsen titta
vidare på detta och återkomma på framtida församlingsmöten.
Det togs också lite tid till ”bikupediskusioner” gällande rekrytering av en ny
medarbetare och ett komplement till församlingsföreståndare Helena Klar
Fast. Det blev ett bra samtal i bänkarna och resultatet blir något för rekryteringsgruppen att jobba vidare med.
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I övrigt informerades det från olika verksamheter, Lettlandsarbetet, körverksamheten och ungdomsverksamheten för att nämna några.

HAGAVALLENS CAMPING
Vid Hagavallens idrottsplats

Stugor, husvagns- och tältcamping, servicehus och el.

Äntligen
fickSlott
vi njuta
av gemenskapen
runt kaffeborden igen.
3 km till Läckö
och till Spikens
skeläge.
0510-102 30, 070-265 90 56

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
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Välkommen till Hemslöjden!
Garnparadis Smide Linnedukar

Garnparadis Smide Linnedukar
Tyger Symaskiner m m.
Symaskiner
m m på lager.
Nu har Tyger
vi massor
med fina garner

Symaskiner
finns
09-04-15 15.
15.29.47
Stickcafé:
29också
feb i alla prislägen.
18:30
I övrigt kan ni följa vad som
19
mars
18:30
händer på vår hemsida!
Ring eller sms:a23
oss april
gärna innan18:30
ni besöker

oss så att ni vet att vi är på plats.
Tel 0510-226 35

Tel 0703-32
26 35 www.hemslöjden.se
www.hemslöjden.se
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Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka
Maj
1 söndag 11.00
		
		
		
		
8 söndag 11.00
		
		
		

Gudstjänst		
Helena Klar Fast		
Sång av Camilla Gustafsson
Enkelt kyrkkaffe

12 torsdag 19.00

Bön på ön, Lilla Kapellet, Otterstad

K Ö

Gudstjänst
Emanuel Bratt
Lidköping-Kållands Musikkår
Söndagsklubben. Kaffe & korv

K Ö

15 söndag 11.00
		
		

Nattvardsgudstjänst		
Helena Klar Fast
Enkelt kyrkkaffe		

R E S T A U R A N G

SJÖBODEN

ÖPPETTIDER
VÅREN/SOMMAREN 2022:
30 april – 6 juni:
onsdag - fredag kl. 17.00 – 21.00
lördag
kl. 12.00 – 21.00
söndag
kl. 12.00 – 17.00
dagligen

7 juni – 28 aug:
kl. 12.00 – 22.00

Hjärtligt välkomna till Sjöboden!
0510 - 104 08 | boka@sjoboden.se
www.sjoboden.se

K Ö

= Kållandsö Missionskyrka

= Stenhammarkyrkan
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22 söndag 18.00
Vårkonsert med Andante		
		 "Tolv nya psalmer"
29 söndag 11.00
		
		
		

Gudstjänst		
Helena Klar Fast
Sång av Valter Svensson
Enkelt kyrkkaffe

5 söndag 10.00
		

Nattvardsgudstjänst		
Helena Klar Fast

Juni

K Ö

6 måndag 19.00
Ekumenisk gudstjänst
		 i S:ta Marie Kapell
K Ö

12 söndag 10.00
		
		

Gudstjänst		
Susanne Bergfalk
Sång av Linnéa Smedman
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Juni
19 söndag 10.00
		
		

Gudstjänst		
Sophia Sahrin Granevik
Sång av Svante Cederqvist

26 söndag 15.00
		
		
		
		

Ekumenisk friluftsgudstjänst vid
Hembygsdgården i Sunnersberg. Flyttas till
Kyrkskolan vid otjänligt väder. Sophia Sahrin
Granevik, Carl-Magnus Malmesved, Helena
Klar Fast. Medtag kaffekorg

Juli
5 söndag 10.00
		

Gemensam gudstjänst i Udden		
Mikael Borg. Kyrkkaffe

10 söndag 10.00
		
		

Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan på K-ö
Bengt Isaksson, predikan och sång
Kyrkkaffe

K Ö

K Ö

Ansvar

Omtanke

• Jour dygnet runt • Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Lisa

Lennart

Pia

Begravningsbyrån Eilert Ahlstrand Begravningsbyrån Östergatan
0510-285 80, Lidköping
0511-508 70, Götene

8

24 söndag 10.00
		
K Ö

Gemensam gudstjänst i Udden		
Palle Edström. Kyrkkaffe

31 söndag 10.00
Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan på K-ö
		 Ivar & Ulla Gustavsson, Gunilla & Leif Brohede
		
Kyrkkaffe
K Ö

Augusti
7 söndag 10.00
Gudstjänst
		 Gurun Sarkissjan
		
Sång av Bitte Larsed
14 söndag 10.00
Gudstjänst
		 Emanuel Bratt
		
Sång av Valter Svensson
21 söndag 10.00
Gudstjänst
		 Per och Anita Olausson
		
Predikan & sång
K Ö

28 söndag 10.00
Nattvardsgudstjänst
		 Helena Klar Fast
		

Läckö Slott

BECO
media
•
•
•

Fotouppdrag
Annonsproduktion
Dokumenthantering

Thorvald Berglund Tel 0705-91 36 65

tel 0510 48 46 60 lackoslott.se
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Vår församlings arbete i Lettland.
Vi har sedan mer än 15 år tillbaka arbetat med att stötta utsatta barnfamiljer i vårt östra
grannland Lettland. Vårt arbete sker till 100% genom den Lettiska hjälporganisationen
Pakapieni som har sina rötter i den Lettiska Baptistkyrkan. Genom Pakapienis försorg
stöttar vår församling mellan 6 och 12 barnfamiljer.
Ser man historiskt på Lettland så har landet under sekler varit ockuperat av främmande makter, av Sverige, Tyskland, Ryssland…..
I och med Sovjetunionens fall blev Lettland självständigt och hjälparbetare från olika
håll i Europa kunde komma in i landet. Det var sviterna efter Sovjetockupationen som
de första hjälparbetarna möttes och förfärades av när de kom med sina sändningar av
kläder och andra förnödenheter.
Det arbete vi gör kan sammanfattas i 3 ord; kläder, kontanter och besök. Tack vare
det korta avståndet mellan Sverige och Lettland har medlemmar i Stenhammarskyrkans Lettlandsgrupp rest till Lettland för att tillsammans med socialarbetare från Pakapieni personligen besöka våra fadderfamiljer. På våra resor har även sponsorer av
verksamheten, gymnasieungdomar och andra intresserade personer varit med. Våra
besök bland fadderfamiljerna är mycket uppskattade och har skapat många sociala
kontakter mellan Stenhammarkyrkans volontärer och familjerna i Lettland. Många leenden möter oss när vi besöker familjerna.
De Baltiska ländernas mycket
strikta Corona-restriktioner har
dock gjort det svårt att genomföra
resor till Lettland under de senaste två åren. Våra sändningar av
kläder , andra förnödenheter och
inte minst kontanter till våra fadderfamiljer har dock kunnat fortsätta trots pandemin. Vi stöttar
även ett hem för ensamstående
mödrar med spädbarn. Vi passar
på att tacka alla som stöttar oss i
arbetet.
Mammor, barn och personal på Spädbarnshemmet.

Välkommen att skänka kläder, skor och andra förnödenheter.
Vi tar också tacksamt emot pengar på bankgiro 226-0891.
Märk insättningen ”Lettland”
Vår lokal för insamling ligger på Styrmansgatan 12 i Lidköping,
vid Engmans Bilservice.
Om du vill ha mer information om vårt arbete är du välkommen att kontakta:
Svante Cederqvist, svante.cederqvist@parkasa.se 070 – 356 10 36 eller
Per-Olof Bergman, 0510 – 171 05, 073-067 45 34
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Dessa företag stöttar Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete

Cotton Blue
Parkåsa AB
Bengt Eklund
lantbruk

Trädgårdsform
Hantverk och design

Enestig Design & Konsult AB 0707 71 18 00

Jahnstedts Redovisning AB
aProjKMA Byggkonsult
i Lidköping AB
Roger Filipsson

roger.filipsson@aprojkma.se
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Tankar om tro och tvivel
Stig Roland Rask

Jag tycker om Jesu liknelser. Av flera skäl. Ett av dem är att de är påhittade.
Man behöver inte fundera på om de är sanna eller inte. Det är bara att gå
direkt till frågan om vad de vill säga, vilket för övrigt är en bra ingång till all
bibelläsning.
Liknelsen om det förlorade fåret är en av de mest kända. Jag antar att jag
hörde den redan i söndagsskolan. Den har funnits med hela livet. Men för en
tid sedan letade jag rätt på den för det var en sak jag ville kolla upp.
Det första som överraskade mig var hur kort berättelsen var. Bara fyra versar.
Nog hade jag trott att den skulle fylla ett helt kapitel. Den var så kort att jag
numera – som enda liknelse - kan den utantill.
Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte
de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det?
Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han
kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er
med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat.
Det fanns ett speciellt skäl till att jag letade rätt på liknelsen. Jag ville kolla om
min bild stämde att fåraherden först säkrade de nittionio i en trygg och rovdjurssäkrad hage, för att sedan ge sig ut och leta efter det får som fattades vid
inräkningen. Men jag upptäckte till min förvåning att så beskrivs det inte alls.
Herden lämnar de nittionio i öknen, vilket är ett helt vansinnigt beslut.
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Jag förstod då att berättelsen inte handlar om ”den gode herden” som omnämns på andra ställen, utan om ”den galne herden” som är så förblindad av
kärlek till det hundrade fåret att han gör sig skyldig till denna helt sanslösa
riskbedömning.
I det skedet var det en annan sak som gick upp för mig. Jag förstod att det
är jag själv som är det hundrade fåret. Det är så berättelsen ska tolkas. Jag
som alltid trott att jag tillhört de nittionio. Och därmed blev jag också nyfiken
på andra detaljer. Hur länge letade herden? Till skymningen? Hela natten?
Till gryningen?
Nej, svaret är tydligt. Till dess han hittar mig. Kompromisslöst och
utan bortre tidsgräns.
Och när jag är funnen behöver jag inte ens gå hem själv.
Jag blir buren.

Låt inte Dina äpplen ruttna bort,
låt oss pressa musten ur dem i stället..
Must säljes, äpplen mustas,
råmust pressas, äpplen köpes
och äpplen plockas
info@kallandsoapplet.se
www.kallandsoapplet.se
070-790 86 77
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Birgitta Birgersdotter (1303–1373)
Hon var alldeles unik och satte ett internationellt
avtryck i den medeltida historien. Åttabarnsmamman som vann både ryktbarhet och respekt
i hela det dåtida Europa drog sig inte för att
läxa upp vare sig kardinaler, adelsmän eller
kungar. Hon medlade i krig på kontinenten och
initierade ett svenskt korståg mot Ryssland. Hon
var dessutom besatt av tanken att starta en ny
klosterorden vilket krävde påvens godkännande.
Väl bevandrad i andliga och politiska frågor var
hon kanske den viktigaste gestalten i svensk
medeltid. År 1999 utnämndes hon av påve
Johannes Paulus II till Europas skyddshelgon.
Men vem var hon egentligen?
Både mammans och pappans släkter tillhörde aristokratin. Hennes farfars
bror var ärkebiskop och hennes farbror var domprost i Uppsala. Som 13-åring
blev hon bortgift med den 5 år äldre Ulf Gudmarsson vars far var lagman
i Västergötland och som själv blev lagman i Närke och sedermera riksråd.
I kraft av sina anor och sitt äktenskap kom hon att spela en betydelsefull
roll i 1300-talets nydanade monarki Sverige. När dåvarande kungen, Magnus
Eriksson, gifte sig med Blanche av Flandern (i folkmun kallad drottning Blanka)
rekryterades Birgitta till uppdraget som mentor åt den unga drottningen och
vänskapsbanden med hovet knöts allt starkare.
Ända sedan barndomen hade Birgitta uppenbarelser som hon antog kom
direkt från himlen. Hon hörde röster och tyckte sig se saker. Men att berätta
om dessa budskap kunde vara riskabelt. Det kunde ses som ett djävulens
påfund. Vissa stormän betraktade henne som ett hot eftersom hennes visioner
gav henne ett stort inflytande över kungen. Hon kom att betrakta sig själv
som profet och framträdde öppet med att vara Guds språkrör på jorden. Hon
ville förvandla Magnus till en kristen idealkung. Ju säkrare Birgitta blev på
att Gud talade till henne, desto mer såg hon sig förpliktigad att blanda sig i
politiska angelägenheter. Hon deltog bland annat i ett medlingsförsök mellan
de franska och engelska kungahusen. Nästa mål för Birgitta var att yrka ett
heligt krig mot Ryssland.
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Kung Magnus var inte sen med att sända kristna krigare för att frälsa de
arma ortodoxa själarna i öst där döden var att föredra framför att leva som
hedning. Birgitta redogjorde i detalj för hur anfallet skulle organiseras och
bedrivas. Med tanke på hur korståget artade sig är det omöjligt att bortse från
Birgittas maktposition i Sverige. Det fanns tydligen gott om syndabockar och
självförtroendet var orubbat.
Magister Mattias som kom att bli Birgittas biktfader räknas idag som en av
våra främsta medeltida författare, en stor auktoritet och tillika teolog. Dennes
visdom och Birgittas visioner korsbefruktade varandra och han kom att bli
det stöd Brigitta behövde för att få vägledning i sina uppenbarelser och att
få dessa nedskrivna och översatta till latin. Birgittas skrifter ger en historisk
inblick i 1300-talets Sverige. Uppenbarelserna berör allt mellan himmel och
jord. Hon skrev om vardagslivet på gården i Ulvåsa, om jordbruket och om
djurhållningen. Hon redogör för textilberedning, matlagning, ölbryggning och
osttillverkning. Hennes 600 uppenbarelser utgör en mycket värdefull skatt för
forskarkollektivet.
Ett av hennes allra främsta mål var dock att grunda en klosterorden. Med
stöd av kyrkan och kungen (som skänkte det gamla kungapalatset i Vadstena)
begav hon sig år 1349 till Rom för att få påvens godkännande. Resan var
livsfarlig, inte bara på grund av strapatserna i sig, utan för den stora risken att
drabbas av pesten som svepte fram över Europa och orsakade en syndaflod
av dödsfall. Vissa skyllde pesten på kosmiska krafter, andra på judarna
men Birgitta var övertygad om att den utgjorde ett straff för människornas
ondskefulla leverne. Hon pekar särskilt ut kvinnornas klädedräkter som en
källa till högmod och fåfänglighet. Men Gud höll sin hand över Birgitta. Hon föll
inte offer för vare sig stråtrövare eller digerdöden utan anlände Rom sent 1349.

Vänd >>

LIDKÖPING • FRAMNÄSVÄGEN 1
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Vid den tiden befann sig påven i Avignon i Frankrike och Birgitta arbetade
målmedvetet med att få sin orden godkänd och för att påven skulle återvända
till Rom. Hon fick folk att lyssna, fortsatte att skapa väsen kring sig och var
mycket frispråkig. Hon blandade sig i både politiken samt kardinalers och
påvars förehavanden. Vid ankomsten till Rom var hon en tämligen okänd
svenska, men vid tiden för sin död var hon en kontroversiell och omstridd
gestalt inte minst eftersom hennes uppenbarelser hade en politisk slagsida.
År 1370 förmådde hon till slut få påven att godkänna hennes klosterorden för
både nunnor och munkar med huvudsäte i Vadstena. Efter en pilgrimsresa
till det heliga landet försämrades den nästan 70-åriga Birgittas hälsa och hon
gick bort den 23 juli 1373. Hennes kvarlevor fördes i en flera månader lång
procession tvärs genom Europa till Vadstena där de skrinlades i juli 1374.
Birgitta fortsatte att påverka postumt genom sin orden och kom därmed att
få en internationell plattform. Hennes drygt 600 uppenbarelser bidrog till att
hon helgonförklarades 18 år efter sin död.
Birgitta hade med stor sannolikhet varit politisk propagandist, Youtuber eller
en nutida influenser om hon levat i dagens Sverige. Hon har gäckat min
nyfikenhet sedan Sven Stolpe 1973 gav ut verket Birgitta i Sverige och i
Rom. Heliga Birgittas Uppenbarelser finns i pocketversion:2004 eller att
ladda ned från svenskaakademin.se som pdf.
Visa mig herre din väg – gör mig villig att vandra den.

//Annika Landström
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Om psalmer i tiden
Vår nuvarande psalmbok – som många fortfarande betraktar som ny – togs i
bruk 1986, dvs. den är redan 36 år gammal. Därför har man påbörjat arbetet
med att ta fram en ny, en process som man räknar med kommer att ta flera år.
Det är många frågor att fundera över och tänka igenom, eftersom slutresultatet kommer att användas under många år framöver.
Orsaken till att psalmboken behöver revideras är många. Nya psalmer skrivs
och språket förändras. I en fungerande psalmbok bör sånger från olika tider
finnas sida vid sida.
Det är tydligt att de psalmer som idag är kända av en bred allmänhet är tämligen gamla. ”Den blomstertid nu kommer” skrevs redan på 1600-talet, ”Härlig
är jorden” är från 1800-talets början och ”Blott en dag” fyller 150 år just i år.
Även kända läsarsånger som ”Pärleporten”, ”Barnatro” och ”O store Gud” är
hundra år gamla eller mer.
Det är nog så att många t.o.m. skulle ha svårt att namnge en psalm eller
andlig sång som är yngre än hundra år, vilket är både sorgligt och anmärkningsvärt. Någon skulle kanske föreslå ”Han är min sång och min glädje” men
då får man betänka att det i grunden är en gammal Elvislåt som fått en from
svensk text.
På söndagskvällen 22 maj kommer kören Andante att ha en vårkonsert för
första gången sedan 2019. Den kommer att ha titeln ”Tolv nya psalmer” och
där kommer man att sjunga några relativt nyskrivna sånger, egna och andras,
som man tycker att psalmbokskommittén bör ta sig en titt på.
Andante hoppas att detta tema ska intressera och att man återigen ska få
sjunga för välfyllda bänkrader.
/Stig Roland Rask
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Ukraina i vårt hjärta
Efter Ryssland är Ukraina näst största landet i Europa och har ca 46 miljoner
invånare. Landet har en lång historia. Under medeltiden blev området ett
centrum för östslavisk kultur, med den stora staten Kievrus (Kievriket).
Kievrus upplöstes under 1200-talet och delades upp mellan grannstaterna.
Under århundradena har området skiftat överhöghet mellan Polen, Litauen,
och senast Sovjetunionen. Landet utropade självständighet 24 augusti 1991 i
samband med att Sovjetunionen föll samman.
Sedan självständigheten har landet präglats av starka motsättningar mellan
väst- och östorienterade krafter. 2004 ledde motsättningarna till den orangea
revolutionen, vilket inte var en revolution i vanlig mening, utan demonstrationer
mot att presidentvalet var riggat till förmån för den Rysslands-vänlige
Janukovytj. Demonstranterna krävde ökad demokrati och frihet samt större
oberoende från Ryssland. Det blev ett omval där den västvänlige Jusjtjenko
valdes till president.
I presidentvalet 2010 vann Viktor Janukovytj och styrde återigen in landet
till närmare band med Ryssland. År 2013 - 2014 hölls massprotester från
oppositionen i flera städer. Det började som demonstrationer pga ett uteblivet
samarbetsavtal mellan Ukraina och EU, som skulle kunna ge Ukraina ett större
oberoende från Ryssland. Presidenten Viktor Janukovytj ingick ett handelsavtal
med Ryssland istället för med EU och införde dessutom nya lagar som skulle
hindra mötesfriheten och använde även våld mot demonstranterna. Det ledde
till en revolt och presidenten avsattes av radan, landets parlament.
Ryssland tog det som ett utmärkt tillfälle att genomföra en ockupation och
annektering av Krimhalvön. Ryssland invaderade då också Donetsk och
Luhansk i östra Ukraina, delvis med rysk militär men också med hjälp av lokal
paramilitär milis. Sedan dess finns i Donetsk och Luhansk i östra Ukraina
utbrytarrepubliker med brist på demokrati och yttrandefrihet. Konflikten med
utbrytarrepublikerna har pågått konstant i åtta år.
Under 2021 och 2022 har Ryssland förnyat sina politiska påtryckningar på
Ukraina. Ryssland erkände de ukrainska utbrytarrepublikerna Donetsk och
Luhansk som självständiga stater. Ryssland krävde (och kräver) att Ukraina
inte ska gå med i NATO, samt att Ukraina ska lämna tillbaka alla vapen landet
fått från bl.a. olika NATO-länder.
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Ukraina gick inte med på kraven och 24 februari påbörjade Ryssland sin
invasion, efter en längre tids upptrappning.
Sannolikt är målet att avsätta President Volodymyr Zelenskyi och landets
demokratiskt valda ledning, för att installera en lydregim. När detta skrivs
pågår striderna intensivt runtom i Ukraina. Miljontals flyktingar har kommit
till grannländerna Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien och Moldavien.
FN varnade för att uppemot 5 miljoner människor kunde bli flyktingar, men
antalet är redan över 10 miljoner flyktingar. Det är en flyktingström som vi inte
sett i Europa sedan Andra Världskriget. Det pågår en humanitär katastrof.
Människor dödas. Städer och byar läggs i ruiner.
Ukraina ligger mig varmt om hjärtat. Jag har för några år sedan besökt
baptistförsamlingen och pingstförsamlingen i Charkiv, nära gränsen till
Ryssland. Därifrån kommer nu rapporter om ryska tanks på gatorna och hårda
strider. Jag har besökt pingstförsamlingen i Donetsk, där vi bjöds på iskall
dryck en het sommardag.

Torgmöte i Odessa med baptist församlingens ungdomar. Foto: Helena Klar Fast

Delar av Donetsk-området har varit i krigsliknande tillstånd redan i sju, åtta
år. Jag har varit med på gudstjänster i pingstförsamlingen i Mariupol vid
Azovska havet, där jag också haft förmånen att besöka sjukhuset, samt träffa
borgmästaren och högsta chefen för ambulanstjänsten. Där pågår idag häftiga
strider. Jag har också besökt en pingstförsamling på Jalta på Krimhalvön,
varit med på gudstjänst och bjudits på god mat. Där är det nu återigen
förtryck mot alla evangeliska församlingar. Jag har varit med på torgmöten
med baptistförsamlingens ungdomar i Odessa vid Svarta Havet. Där faller nu
missiler och bomber och strider pågår.
Vänd >>
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Jag har också besökt ortodoxa och katolska kyrkor i Kiev. Där pågår nu hårda
strider med attack efter attack med stridsvagnar, soldater, missiler. Jag har
gått runt i området norr om Kiev invid den spärrade regionen runt Tjernobyl,
där den svåra kärnkraftsolyckan inträffade. Tjernobyl-området har nu intagits
av ryska armén och rapporter kommer om att strålningsnivåerna ökar, vilket
sägs bero på att stridsvagnarna rör upp jorden. Det är svårt att förstå det som
nu händer i detta vackra vidsträckta land.

Landsbygden i utkanten av Mariupol. Foto: Helena Klar Fast

Efter ockupationen och annekteringen av Krim kom rapporter om att det blev
mycket svårare för baptist- och pingstförsamlingar att verka där. Demokratiska
friheter och rättigheter försvann. Om Ryssland lyckas ockupera hela Ukraina
så kommer sannolikt grundläggande mänskliga rättigheter tryckas ner och
förnekas, så som religionsfrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, rätt att fritt välja
sina egna politiska och religiösa ledare.
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Livet kommer att bli oerhört mycket svårare. Människorna i Ukraina vill bara få
leva i fred, frihet, demokrati och få en chans att fortsätta bygga upp sitt land,
sitt samhälle.
I den här situationen är det lätt att känna sig maktlös, att vi inte kan påverka
situationen, men det stämmer inte. Om du vill göra något för att hjälpa folket i
Ukraina så finns det flera saker du kan göra. Du kan skänka en summa till de
hjälporganisationer som hjälper det ukrainska folket (se informationsrutan).
Du kan också be för landet, folket och deras ledare. Be för församlingarna i
Ukraina, för pastorer & präster. Be för fred och frihet.
Pastor Helena Klar Fast
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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. 18.00-19.15 för åk. 1-3= Spårarna
Tisdagar kl. 18.00-19.15 för åk. 4-6= Upptäckare
Tisdagar kl. 18.00-19.15 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
Ordf. Jörgen Lundell
072-401 03 39 jorgen@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
www.stenhammarkyrkan.se
info@stenhammarkyrkan.se		
Kom ihåg att ange församlingsnummer 4746 vid insättning på missionsoch 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
Scout Gunilla Ivarsson
Kassör Kurt Berglund
Bankgiro: 322-0571
Swish: 1230671917

070-259 59 15 birgitta.kurtberglund@gmail.com
070-847 45 72		 g.i.ivarsson@gmail.com
070-359 10 27 birgitta.kurtberglund@gmail.com
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