En hälsning från
Kållandsö-Stenhammar
Missionsförsamling

Nr 3 2020

Kållandsö-Stenhammar
Missionsförsamling

Ledare

Låt Coronaviruset kalibrera oss.
Jag är verkligen ingen retreatmänniska. Jag blir bara stressad och irriterad de
gånger jag tvingas delta i organiserade retreater med påbjuden tystnad utan
vare sig klockor eller mobiltelefoner. Däremot tycker jag om ensamhet. Jag
har till och med ett starkt behov av att dra mig undan ibland och vara helt själv.
Jag trivs ganska bra i mitt eget sällskap. Det har alltid varit så. När jag var barn
tyckte jag mycket om att leka själv under långa perioder.
I Bibeln beskrivs ofta hur Jesus söker sig till öde platser allt emellanåt. Ibland
ville han vara helt i fred och då fick knappt ens hans lärjungar vara med. Inför
börjandet av sitt uppdrag vistades han ensam i en öken i nästan en och en
halv månad. Dessutom fastande, enligt evangeliet! Traditionen säger också
att Paulus vistades i en öken i hela sju år innan han tog sig an sina större
projekt.
För det mesta brukar man beskriva vikten av stillhet och ensamhet som
återhämtning. Det är nog för all del sant. Men det handlar nog inte enbart
om att hämta andan en stund inför nästa rusning i livet. De där perioderna
av avskildhet handlar också om att få reflektera över vad resan har gett så
här långt. En slags utvärdering av det som varit tidigare. Och därmed en
kalibrering inför det som möjligen ska komma.
Jag tror inte Jesus handlade och agerade med automatik, som om han
var programmerad för det han skulle göra och där pauserna enbart var
återhämtning. Jag tror att även han som gudomlig inkarnation fick känna
sig fram i den verklighet han verkade. Hur fungerade det här? Vad gick bra?
Hur gör vi sedan? Jag tror att han säkert ställde sig sådana frågor också.
Ensamheten krävdes för att ge skärpa åt fortsatt verk.
För min egen del har Coronan, och den halvkoma som samhället befunnit
sig i sedan i april faktiskt varit ganska intressant. Jag känner att jag har haft
möjlighet att reflektera över hur min så kallade ”gärning” har varit på ett sätt
som jag aldrig riktigt hunnit med förut.
Omslagsbild
"Land i sikte"
Akvarell av Annika Landström
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Det har varit mycket berikande ska ni veta. Det har också gett mig klarheter
över vad jag kommer att prioritera i framtiden om jag får leva och ha hälsan.
Vår församlings styrelse har tagit det trista beslutet att tillsvidare ställa in alla
sammankomster i kyrkan. Man vill på det sättet undvika att indirekt mana
människor i riskgrupper att träffas och kanske smittas. Man vill inte heller att
vår kyrka ska visa sig vara en smitthärd vid ett nytt utbrott, något som tyvärr
drabbat några församlingar som inte följt FHM:s direktiv. Jag anser nog att
beslutet var klokt. Även om det är ledsamt.
Men kanske är detta också en möjlighet för vår församling. Ibland föreslås i
kyrkor att man exempelvis ska pausa all verksamhet under ett år för att på
det sättet kunna göra en omstart. Ofta beror sådana drastiska planer av stor
intern trötthet och risken är då stor att verksamheten aldrig kommer igång
igen.
Men vi har ju av andra och yttre skäl tvingats att stanna upp. Låt oss ta den
tiden till att reflektera över det som varit och samtidigt kalibrera oss inför
framtiden. Jag har inga som helst tvivel om att verksamheten kommer i gång
snart igen. Kanske redan i höst.
Ett avbrott i det ständigt pågående arbetet ger oss möjligheten att köra igång
igen med ett rent bord framför oss som kan fyllas med möjligheter. Jag menar
mig, som ni förstår, ha god och biblisk grund för den tanken.

Anders Blomberg, vikarierande pastor i
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling som är en församling inom Equmeniakyrkan.
Ansvarig utgivare: Thorvald Berglund
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Vad hän
Vi har en fortsatt unik situation i vår församling. Vi har inte haft gudstjänst sedan
i slutet av mars och vi är många som längtar tillbaka till kyrkan, gudstjänsterna
och gemenskapen. Styrelsen har vid varje sammanträde diskuterat och
resonerat sig fram till besluten om att hålla fortsatt inställt. Främst på grund
av att vi vill skydda och ta ansvar för våra församlingsmedlemmar som ju är
en av styrelsens uppgifter. Styrelsen har således också följt utvecklingen av
Covid 19 och har varit beredda att ändra på beslutet om det skulle komma
nya rekommendationer från folkhälsomyndigheten. Vid frågor om detta
kontakta ordförande Thorvald Berglund. För information om när vi återupptar
gudstjänsterna igen se annons i NLT, hemsida(stenhammarkyrkan.se) eller
vår Facebooksida. Det går också bra att ringa till kontoret för mer information.
Eftersom vi inte kunnat kalla till och genomföra ett församlingsmöte beslutade
styrelsen i juni månad, att förlänga avtalen med Anders Blomberg och Linnéa
Smedman. Deras arbetsavtal sträckte sig endast fram till sista augusti men
nu är de förlängda ytterligare ett halvår framåt. Rekryteringsgruppen arbetar
fortfarande med hitta att en ny pastor, men även det arbetet påverkas såklart
av pandemin.
Under den tiden som är nu så skulle vi vilja uppmana er till att höra av er till
varandra. Ring ett samtal till någon ni inte hört från på ett tag, sprid en gnutta
ljus i en kanske ensam, människas liv. Det kanske känns som en liten sak för
dig men det kan ha stor betydelse för någon annan. Om du skulle befinna dig i
karantän, bli sjuk och inte kan lämna hemmet så finns det möjlighet att få hjälp
med att handla eller något annat ärende. Kontakta Linnéa Smedman, 070 177
31 77, vi hjälper dig gärna!
Vi vill också uppmana er till att inte glömma att ge din gåva till vår församling.
Eftersom vi inte kan ses och ta upp kollekter under gudstjänsterna minskar
inflödet naturligtvis. Men medlen behövs även nu! Det går bra att ge sin gåva
via swish, bankgiro eller insättning, se mer information längst bak i tidningen.
Kontakta Linnéa Smedman om du behöver ett inbetalningskort.
Litet eller stort ärende, det spelar ingen roll vad du behöver. Tveka inte att använda
möjligheten att ta hjälp av våra anställda i dessa tider. Vi finns till för varandra!
Styrelsen genom Linnéa Smedman 11/8 2020
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Dessa företag stöttar Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete
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Boktips

et!

Apokalyptik
Fem seklers syn på de yttersta tingen.
av Ingemar Lindén

Låt mig först säga att mina boktips inte först och främst
gäller nyutgivna böcker. I stället vill jag presentera
små och verkliga pärlor för de som är intresserade av
tro och teologi. De flesta går att få tag i på antikvariat
eller låna på bibliotek. Skulle det knipa riktigt kan jag
själv bistå med utlåning.
Ingemar Lindén var docent i religionsvetenskap i Uppsala och gick bort 2006 ,
82 år gammal. Hans främsta ämne var just frågan om de yttersta tingen det vill
säga det som med ett akademiskt ord kallas ”apokalyptik”. Ordet ”apokalyps ”
har nog de flesta stött på vilket är ett ord för civilisationernas, mänsklighetens
eller till och med jordens slutliga undergång. I debatten om global uppvärmning
dyker det upp då och då, liksom i diskussionerna om kärnkraft och kärnvapen
hot. Det är också en populär genre inom film och litteratur. Kanske har ni sett
filmen Mad Max som beskriver en ”post-apokalyptisk” tillvaro. Alltså tiden efter
den stora smällen, undergången och sammanbrottet.
Rädslan för en yttersta dag har sysselsatt människor i alla kulturer religioner
och sammanhang genom historien. Inom kristendomen har frågan periodvis
varit mycket framskjuten. I Bibeln är det främst Uppenbarelseboken som
då varit föremål för tolkning, vilken också varit inspirationskälla för många
författare och filmskapare.
Ingemar Lindén gav ut den här boken redan 1980 men den känns oerhört
aktuell ven i vår tid. Kanske beror det på att frågan alltid finns levande i någon
tappning.
I boken beskriver han lättfattligt på 116 sidor hur synen på och tolkningen
av Uppenbarelseboken har varierat under de senaste femhundra åren. Han
beskriver på ett lysande sätt hur Uppenbarelseboken med sitt rika innehålla
av syner, bilder och metaforer blir en källa till spekulation.
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För de som har plågats av oro efter vissa predikanters tvärsäkra utsagor om
när, hur och vad som händer när exempelvis Jesus kommer tillbaka eller de
som förvirrat försökt förstå de ”tidens tecken” som påvisats i modern tid, är
boken verkligen en befriande sak. Utan att lägga in några direkta värderingar
redogör Lindén för hur exempelvis den invecklade så kallade Darbyismen, det
vill säga den lära som florerat mest inom frikyrkan under 1900-talet och som
uppkom i USA för så där 150 år sedan. Just Darbyism ligger för övrigt till grund
för den omtalade filmen Som en tjuv om natten från 1972.
Boken är en lärorik och lättfattlig exposé över ett komplicerat ämne som vållat
mycket förvirring, spekulation och inte minst konflikter genom åren.
Vi lär känna de tänkare, förkunnare och även rena demagoger som influerat
lärorna genom seklerna. Han låter oss stifta bekantskap med exempelvis
Martin Luther och Hal Lindsey. Men inte minst också de svenska profiler som
varit tongivande; Lewi Pethrus, John Ongman, Axel Andersson samt Fredrik
Fransson och E. J. Ekman.

//Anders Blomberg

Gösslunda Apelås gård, Lidköping www.bpl.se/apelas
Tel. 070-3335181 öppettider: ons-fre 13-18, lör-sön 11-16
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Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka
September
6 söndag 11.00
		
		
		
20 söndag 11.00
		
		
		
K Ö

27 söndag 11.00
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Gudstjänst "Inför hösten"
Anders Blomberg, Annette Cederqvist
Söndagsklubben

Gudstjänst		
Anders Blomberg, sång och musik av
Marianne Rask och Anders Blomberg
Gudstjänst
Anita Ingvarsdotter, Linnéa Smedman
Sång av Camilla Gustavsson & Torbjörn Bergman

Scout!

17.45

Scout startar igen v 37 och den här hösten
räknar man med att vara mestadels ute.

SJÖBODENS
RESTAURANG & DELI
ÖPPETTIDER HÖSTEN 2020
31 aug – 27 sep:
fredag after work/vinkväll 17.00 – 22.00
lördag helgmeny
12.00 – 22.00
söndag helgmeny
12.00 – 16.00

Ö

28 sep – 20 nov:
Vinprovningshelger, skaldjurshelger,
Fars Dagmeny, beställningar m.m.
För aktuell info se vår hemsida: sjoboden.se
21 nov – 22 dec:
Sjöbodens stora delikatessjulbord
ons - lör 13.00 & 18.00
sön 13.00
Vår delikatessbutik har öppet under
restaurangens ordinarie öppettider.

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

K Ö

= Kållandsö Missionskyrka

= Stenhammarkyrkan
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Oktober
4 söndag 11.00
		
		

Gudstjänst
Thorvald Berglund
Linnéa Smedman m fl

11 söndag 11.00
		
		
		

Nattvardsgudstjänst
Anders Blomberg
Sång av familjen Amnerud
Söndagsklubben

18 söndag 11.00
		
		

Gudstjänst		
Linnéa Smedman
Sång av Bitte Larsed

25 söndag 11.00
		
		
		

Gudstjänst
Korrin Sarkissjan, Linnéa Smedman
Lidköping-Kållands Musikkår
Söndagsklubben

31 lördag 11.00
		
		
		

Alla Helgons dag, Nattvardsgudstjänst
Anders Blomberg, Doris Andersson
Sång av Valter Svensson
Ljuständning för de under året avlidna

K Ö
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November
1 söndag 18.00
		

"Sång och dikt i Allhelgonatid"
Gunnel Svensson, Linnéa Smedman m fl.

8 söndag 11.00
		
		
		

Gudstjänst
Per & Anita Olausson
Linnéa Smedman
Söndagsklubben

14 lördag 17.00
Equmenias Höstauktion		
		
Försäljning, Lotterier
		 Servering
K Ö

15 söndag 11.00
		
		
		

Gudstjänst
Anders Blomberg
Sång av Ingrid & Ingmar Carlsson
och Marianne Rask

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
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22 söndag 11.00
		
K Ö

Delagudstjänst		
Linnéa Smedman m fl.

29 söndag 11.00
Gudstjänst "Första Advent"
		
Anders Blomberg, Linnea Smedman.
		 Söndagsklubben

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

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

30

Välkommen till Hemslöjden!
Garnparadis Smide Linnedukar

Garnparadis Smide Linnedukar
Tyger Symaskiner m m.
Symaskiner
m m på lager.
Nu harTyger
vi massor
med fina garner
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Symaskiner
finns
prislägen.
09-04-15 15.
15.29.47
Stickcafé:
29också
feb i allavisningen
18:30av våra
Vi har nu "coronaanpassat"
mars
garner så du kan19
tryggt
välja det18:30
du önskar.
I övrigt 23
kanapril
ni följa vad18:30
som
händer på vår hemsida!
TelTel
0510-226
35
0510-226 35
www.hemslöjden.se
www.hemslöjden.se
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O store Gud
Efter ett åskväder över Mönsteråsviken en sommardag
1885, när luften var nytvättad, fåglarna sjöng och
regnbågen glänste i skyn inspirerades den unge Carl
Boberg att skriva denna makalösa lovsång som börjar;
O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord.
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!

Carl Boberg

Ingen annan sång från Sverige har spridits lika mycket som O store gud
som idag sjungs i alla världsdelar. Det finns flera teorier om varifrån melodin
kommer. Enligt en muntlig tradition är det en folkmelodi från Lerberget i Skåne.
Den uppgiften stärks av musikprofessor Göte Strandsjö som har berättat
om ett samtal han hade med organisten Nathanael Olofsson. Denne mötte
nämligen Carl Boberg på 30-talet och han ska då ha berättat om hur O store
gud kom till. Enligt historien blev Carl bekant med en ung matros, då han
i unga år mönstrade på skonaren Christian i Oskarshamn, vid namn Adolf
Pålsson-Ingelberg från just Lerberget på Skånska västkusten. En fiolspelande
12-åring som vigt sitt liv åt Gud. Boberg lär då ha lämnat över sin ”åskdikt” och
bett Pålsson komponera en passande melodi. Sagt och gjort - men matrosen
ville enligt Boberg förbli anonym. Vad som är sant i det här får vi förmodligen
aldrig veta.
När texten för första gången publicerades i lokaltidningen den 13 mars
1886 var Boberg pastor i den lilla missionsförsamlingen i Mönsterås norr
om Kalmar. Trots att han då bara var 27 år hade han hunnit med att jobba
både som sjöman, kock och slöjdlärare. På lediga stunder skrev han både
poesi och sånger. Vid sidan av Lina Sandell bidrog han med många texter
i Missionsförbundets psalmbok. 1891 publicerades O store Gud i tidningen
Sanningsvittnet. Melodin var då i ¾-takt. Det ansågs dock opassande eftersom
12

det var förknippat med dans. Därför har den spelats och sjungits i den form
vi nu känner den, för första gången publicerad i Missionsförbundets sångbok
från 1894.
1907 översattes O store Gud till tyska av en man som var verksam i Estland,
Manfred von Glehn. Fem år senare till ryska i St Petersburg av prästen Ivan
S Prokhanoff, (det moderna Rysslands Martin Luther). 1922 sammanställdes
flera av hans sånghäften till en stor bok betitlad En kristens sånger som
kom att publiceras på ryska bland annat i New York till glädje för ett brittiskt
missionärspar vid namn Hine som tog den med till Ukraina där de använde
den i sitt evangelisationsarbete. Stuart Hine översatte snart tre versar till
engelska och efter andra världskrigets utbrott återvände de till England där
också en fjärde vers tillkom.
Hela den engelska versionen How Great Thou Art trycktes sedermera i
Sovjet 1949 varpå kopior beställdes av missionärer från hela världen. Vid
den tiden sjöngs den fortfarande inom missionsförbundet och i vissa frikyrkor
här hemma i Sverige men när en ny psalmbok skulle släppas 1937 dissades
den trots att ärkebiskop Nathan Söderblom ville ha den med. Sången
föll därefter praktiskt taget i glömska och togs bort i en senare version av
Svenska missionsförbundets sångbok. Samtidigt som den svenska versionen
somnar in likt Törnrosa här hemma får den engelska versionen How Great
Thou Art med text skriven av Stuart Hine en helt annan utveckling. Inte minst
i USA där den kände evangelisten Billy Grahams väckelsemöten samlar
tusentals människor. Via den nya televisionen fick de en enorm spridning
i hela Nordamerika. Alla möten inleddes med How Great Thou Art sjungen
av Billy Grahams favoritsångare George Beverly Shea som med sin kraftiga
basstämma fick amerikanerna att ta den till sitt hjärta.
Vänd >>

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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Pingströrelsens store sångare, Einar Ekberg, fick höra talas om sången
när han var i USA. Ovetandes om dess ursprung gav han svärsonen Elon
Svanell i uppdrag att översätta den till svenska. Han utgick från den engelska
versionen (som vandrat via svenska, tyska och ryska) och den fick titeln
Du store Gud när den gavs ut i en samling sånger med Einar Ekbergs
repertoar i arrangemang av tonsättaren och pianisten Lennart Jernestrand.
Trots hans version skulle det fortfarande dröja många år innan den ens kom
med i den svenska psalmboken. I USA gjordes många inspelningar av How
Great Thou Art bland annat av Elvis Presley där sången oftast var med i
repertoaren under hans många bejublade konserter. Han spelade in den i
sammanlagt sju olika versioner. Hans skiva från 1967 med samma namn har
i dag sålt i mer än 3 miljoner exemplar och han belönades dessutom med en
Grammy för skivan.
O store Gud är framröstad som en av de mest populära psalmerna i flera
länder. Hade det funnits Stim-pengar på den tiden kunde Boberg-Pålson ha
varit ett välbärgat låtskrivarpar. Så här 135 år senare betraktas ändå O store
Gud som världens mest kända andliga visa och har översatts till mer än 100
olika språk. Idag hittar man den som psalm 11 i den svenska psalmboken.

//Annika Landström

Professionell fastighetsskötsel

Personlig service med högsta kvalitet
för företag - bostadsrättsföreningar - privatpersoner.
Tel 0510-668 17, 070-616 68 17
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Dråparen från Gösslunda som gick vidare.

(Första gången publicerat i Hälsning 2013 Nr 1)

Berättelsen om kungens karolin Lars Falk från Lunna i Gösslunda bär ingen
annan sensmoral än att man aldrig ska ge upp och att man även efter långa
vandringar kan hitta hem och försonas med sitt förflutna. Som bygdehistoria
är den delikat och återberättas här i sammandrag efter Simon Granaths forskning. Håll till godo.
Vid hösttinget i Örslösa år 1730 stegade till allas förvåning en väderbiten,
tärd och åldrad man in i rättsalen. Han namn var Lars Falk. Iklädd en mycket
sliten och medfaren Karolinuniform lämnade han över ett ”lejdebrev” utskrivet
av kommissarie Jacob Barkman i Malmö. I detta stod att han ägde ”nådigt
tillstång att sig i riket ånyo inkomma och sig förklara”.
Korpralen Lars Falk var från Lunna och inte obekant. Han hade 25 år tidigare
blivit dömd till att halshuggas på Råda Ås för att under ett slagsmål ha dräpt
bonden Bryngel Bryngelsson från Brunnåsa. Om rättvisan i denna dom hade
korpralen ingenting att invända. Däremot hade han under en fångtransport
övermannat bödelsknektarna och lyckats rymma och efter den dagen hade
ingen hört något från honom. Alla trodde att han var död. Den berättelse som
nu följde fick domstolen att häpna.

En lång vandring
Lars Falk hade bevisligen inte dött utan gett sig av söderut genom öde marker. Han visste att Carl XII vid den tiden befann sig i Polen med sin armé och
tog det vådliga men kanske enda rimliga beslutet att bege sig dit och väl där
söka upp kungen och begära så kallad pardon i utbyte mot att han svor kungen evig trohet och återslöt sig till armén. Informationen gick däremot sakta
på 1700-talet och det Falk däremot inte kunde veta var att 1706 skulle den 35
000 man starka svenska armén vinna sin sista seger i Polen och dra vidare
mot Ukraina för att därifrån försöka besegra ryssarna. När han till slut efter
en lång vandring kom fram till Polen var svenska armén alltså inte kvar. Han
beslöt sig då för att gå vidare österut i hopp om att finna kungen där. Ryssarna
skövlade och brände framför svenskarna och under den rekordkalla vintern
1708 dog 4000 svenska soldater av köld och sjukdom. 1000 man sägs ha
frusit ihjäl under en enda natt.
forts nästa sida...

415

Beridna ryska kosacker som hela tiden avsökte området runt den svenska
armén gjorde processen kort med varje man som av någon anledning avvek
från huvudstyrkan. Till denna armé vars dagorder löd: ”Marschera eller dö”
lyckades slutligen gösslundasonen Lars Falk ansluta sig till någon gång efter
1707. Att ensam och till fots lyckas söka, finna och dessutom ansluta sig till
denna armé som var att likna vid en vandrande fästning är en bragd i sig. Falk
träffade hur som helst kungen och berättade sin historia. Kungen tvekade inte
ett ögonblick utan utfärdade omedelbart ett pardonbrev mot att Falk svor att
låta beväpna sig och kriga tappert. ”Vad betydde en västgötabonde från det
avlägsna Kallan (Kålland) mot en sådan man som Lars Falk.”

Sibirien
De som är födda med segerhuva sägs inte kunna misslyckas
med något de företar sig. Detta måste ha gällt snarare för Lars
Falk än för Karl XII, för strax efter hans inträde i armén kom
ödesdigra blodbadet vid Poltava då endast 15 000 svenska
soldater överlevde. Falk var en av dessa. Tillsammans med
övriga svenska krigsfångar fick han nu istället under rysk
bevakning vandra till Tobolsk i Sibirien. Där tillbringade han
14 år under vidriga förhållanden. Från denna fångenskap
återkom bara omkring 2 500 personer. Under strapatserna
hade han dessvärre också förlorat kungens pardonbrev.
När han slutligen frigavs, stod han trots allt på benen
och bestämde sig då för att gå hem till Gösslunda igen,
trots att han insåg att den kvarstående dödsdomen
med stor sannolikhet skulle komma att verkställas så
fort han skulle dyka upp i Sverige. Möjligen kände han
i det läget att han inte hade så mycket att förlora.
Under mödosamma vägar tog han sig helskinnad
till Danmark och därifrån började hans kamp som
syftade till det åtrådda lejdebrevet som gav honom rätt att resa in i Sverige för
att förklara sig.

Tillbaka till Sverige
Den sjunde juni 1730 lyckades han få detta utfärdat av ovan nämnde kommissarie i Malmö . Dödsdomen var visserligen inte upphävd men han hade i alla
fall fått galgfrist och efter den sista vandringsträckan upp genom södra Sverige
stod han nu slutligen framför domarebordet i Örslösa och förklarade sig.
forts nästa sida...
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Nu skulle allt avgöras. Frågan var huruvida tingsrätten i Örslösa skulle tro
honom angående kungens pardonbrev. En dödsdom var trotts allt en dödsdom och en förrymd dråpares ord skulle kanske inte väga så tungt även om
lång tid förflutit.

Benådad och avlöst
Rätten sammanträdde längre än vanligt, och processen blev förvisso utdragen men till slut beslutade sig rätten för att Lars Falks rent hisnande hitoria var
trovärdig. Ingen skulle försöka att ljuga ihop en sådan historia. Dessutom som
alla vittnen i samband med dråpet på Bryngel Bryngelson ”nu alla med döden
avgångna äro”. Det fanns ingen kvar i livet som kunde tillföra något gällande
det olycksaliga handgemänget 25 år tidigare. Den enda vittnet från denna
händelse var Lars Falk själv. Dödsdomen upphävdes således och Lars Falk
kunde flytta hem till Lunna igen. Om hans fortsatta liv och öde finns idag bara
ytterst knapphändiga uppgifter. I kyrkböckerna finns ingen notering om hans
död. Inte heller finns någon uppgift om att han skulle ha flyttat. I ett protokoll
från Gösslunda församling står dock: ”År 1731 den 21 martii stood kyrkioplickt
corporalen Lars Falk för det han copie uppvist Kungl: M:t Göta hovrätt pardondom för begånget dråp och därpå avlöstes samma dag.”
Återberättat av Anders Blomberg
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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.)
Vi kör ingång v 37, tisdagen den 8 sept kl 17.45
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
Församlingspedagog Linnéa Smedman
linnea@stenhammarkyrkan.se 070-177 31 77
Vice Församlingsföreståndare Doris Andersson
doris.andersson@lackotorpa.se 070-495 61 45

Ordf. Thorvald Berglund
070-591 36 65 thorvald@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson
072-210 68 06		 johny@stenhammarkyrkan.se
Bankgiro: 226-6625
Swish: 1234578548
Swish för fika och kollekter: 1231085091
Bankkontonr: 8314-7, 03 521 754-6
Församlingsnummer 4746

Adressuppgifter
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling
Brynåsavägen 7,
531 56 LIDKÖPING
Expedition
174 11
Ungdomsvåning, kök 171 75
info@stenhammarkyrkan.se		
www.stenhammarkyrkan.se
Kom ihåg att ange församlingsnummer 4746 vid insättning på missionsoch nybyggarkonton.
Kållandsö Missionskyrka
Missionskyrkan
531 99 Lidköping
Tel. 103 83

Kontaktpersoner equmenia i Stenhammarkyrkan
Församlingspedagog Linnéa Smedman
linnea@stenhammarkyrkan.se
Kassör Johny Paulsson
072-210 68 06
Bankgiro equmenia: 892-16 29
Swish: 1231143601

070-177 31 77

Kontaktpersoner equmenia på Kållandsö
Ordf. Birgitta Berglund
Scout Gunilla Ivarsson
Kassör Kurt Berglund
Bankgiro: 322-0571

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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