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Omslagsbild
av Annika Landström

Ledare
Pastorn har ordet

I skrivande stund är det första veckan av det nya året. Om några dagar firar 
vi Trettondagen. Det snöar ute och SMHI varnar för snökaos. Att något så 
vackert som snö kan orsaka sådana problem! Snöskottning, halka med 
olycksrisker m.m. Jag väljer att ändå njuta av skönheten när jag ser de fallande 
snöflingorna.

När detta nummer av Hälsning kommer i läsarens händer, så har församlingen 
nyss firat årshögtid. En del förtroendevalda har avgått efter en uppskattad 
insats. Andra har valts som nya förtroendevalda till olika uppgifter och ansvar. 
Det är fantastiskt att se vad vanliga ovanliga människor kan åstadkomma 
när vi går samman och jobbar för en positiv utveckling! Ingen enda person är 
tillräckligt stor, stark eller begåvad nog för att på egen hand sköta om en hel 
församling och kyrka. Men tillsammans fungerar det! 

Om du kunde se allt som händer under veckorna! Det putsas och fejas. Körer 
och sångare övar. Musiker övar. Fika förbereds. Texter läses. Styrelsemöten 
hålls. Scoutgrupper har roligt ihop. Undervisning förbereds och framförs. 
Människor möts. Och mycket, mycket mer sker. Det jag nämnt är en bråkdel 
av allt som görs av frivilliga, förtroendevalda, - av vanliga ovanliga människor.

En gång för länge sedan, i mitten av 1800-talet, så införde de första frikyrkorna i 
Sverige att alla människor var lika mycket värda, alla hade samma rätt att yttra 
sig och tycka till. Alla hade samma rätt till en röst vardera i alla omröstningar, 
utan hänsyn till kön, yrke, utbildning, om du var rik eller fattig. Det var ett 
första viktigt steg som efter ca 70 år ledde till att kvinnor fick rösträtt och till 
utvecklingen av den demokrati vi idag tar för givet i vårt land. Utvecklingen 
stannar inte av utan den fortsätter. Utvecklingen sker hela tiden runtom oss. 

Hedi Fried föddes 1924 i Rumänien, överlevde nazisternas förintelseläger 
Auschwitz under andra världskriget och kom till Sverige 1945 tillsammans med 
sin syster Livia. Hedi valde att berätta om sina upplevelser och skrev ett antal 
böcker om demokratifrågor och om sina erfarenheter som förintelseöverlevare.  
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 Denna tidning ges ut av Kållandsö-Stenhammar Missionsför-
samling som är en församling inom Equmeniakyrkan.  

Ansvarig utgivare: Jörgen Lundell

Helena Klar Fast, pastor i 
Kållandsö-Stenhammar Missionsförsamling

Hon sade – och nu parafraserar jag – att demokratin är inget som är självklart, 
utan demokratin behöver vi hela tiden arbeta för.

Så om du vill vara med och värna demokratin, då kan du gå med i en förening 
eller församling som ligger dig varmt om hjärtat. Bli medlem för rösträttens 
skull! Var frivillig att hjälpa till med olika saker – både sådant som du är bra 
på, som du tycker är roligt, men också kanske frivillig i något som behövs. Om 
du vill värna demokratin, bli förtroendevald till något uppdrag. Oavsett om det 
är att städa kyrkan, att vara tomte på julfesten, ordna julklappar till ukrainska 
barn, vara scoutledare eller sitta i styrelsen. Du behövs!

Pastor Helena Klar Fast



Sånger i julnatten fyllde Stenhammarkyrkan
Även i år sjöng Andante sina julsånger timman innan midnatt på julaftonskvällen. 
Det är en tradition som har drygt trettio år på nacken. Vid sidan av kören 
medverkade även Agnes Rask med några solosånger och besökarna fick 
också sjunga med i några av julens mest kända psalmer.

Kvällen kännetecknades av att publiken i den näst intill fullsatta 
Stenhammarkyrkan hade en förhållandevis låg medelålder. Detta kan förklaras 
med den sena timman, men också av det faktum att många unga som är födda 
och uppväxta i Lidköping, men som numera bor på annat håll, var tillbaka för 
att fira jul med sina familjer.

Vid sidan om körens sånger, solosång och gemensamma psalmer förekom 
också läsning av några av julens bibeltexter, samt en reflektion kring vad som 
driver människor att mitt i vinternatten ge sig iväg för att lyssna till 14-15 texter 
som alla på ett eller annat sätt berättar samma historia – och där ord som 
herdar, änglar, stall, krubba och stjärna återkommer nästan hela tiden.

Möjligen är det ett medvetet (eller helt oreflekterat) försök att ge julfirandet ett 
djupare innehåll och att aktivt motverka den banalisering och det förytligande 
som julen är utsatt för av framför allt starka kommersiella krafter.

Kanske är det till och med så att julen är den tid på året då vi reagerar på att 
den sekulära tomheten breder ut sig och att en timma med ”sånger i julnatten” 
kan bidra till att skapa en motvikt till julfirandets mer ytliga ingredienser.

Helt klart är att om inget oförutsett händer så lär Andante återkomma även i år 
med ett mycket varsamt reviderat sångprogram.
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Notiser!
Vad händer i

 kyrkan
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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

Riksevangelist Pär Alfredsson på besök
11 - 12 mars kommer Pär Alfredsson till Stenhammarkyrkan. Det blir möte 
med undervisning på lördagen, uppdelat i två pass med fika i pausen. Andra 
passet finns möjlighet till frågor och samtal. På söndagen får vi lyssna till Pär 
predika. Läge att bjuda med vänner och släktingar.

Pär Alfredsson är pastor i Equmeniakyrkan, bor på Öckerö och är gift med 
Jeanette Alfredsson. Han är sedan år 2017 chef för Equmeniakyrkans 
nationella enhet. Inom kort går han vidare och blir pastor i Equmeniakyrkan 
Sävedalen.

Nationella enhetens fokus är fortsatt på församlingsutveckling och 
församlingsgrundande i bred mening där diakoni, musik, kreativa uttryck, 
evangelisation och arbete med migration är självklara delar.

Efter många års flitigt resande i församlingarna, så känner Pär vårt 
sammanhang väl. Han har arbetat mycket med tillväxtfrågor i församlingar 
men också med hur man når ut med evangelium i vår tid.

Vad händer i
 kyrkan
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Februari

 5 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Helena Klar Fast
  Sång av Svante Cederqvist  
  Enkelt kyrkkaffe

12 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Helena Klar Fast, Annette Cederqvist
  Söndagsklubben. Korvcafé

16 torsdag 19.00 Bön på ön, i Bergs Missionskyrka

   

Program för Stenhammarkyrkan
och Kållandsö Missionskyrka

= Kållandsö Missionskyrka
K Ö

= Stenhammarkyrkan

K Ö

K Ö

K Ö

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

R E S T A U R A N G  

SJÖBODEN 
 

ÖPPETTIDER 
VINTERN/VÅREN 2023: 

 

4 feb – 15 april: 
Skaldjurskvällar, vinprovningskvällar 

m.m. se vår hemsida 
 

7 – 10 april: 
PÅSKBUFFÉ 

 

Fr o m 22 april: 
HELGÖPPET 

 

Hjärtligt välkomna till Sjöboden! 
 

0510 - 104 08   |   boka@sjoboden.se 
www.sjoboden.se 
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Februari

 5 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Helena Klar Fast
  Sång av Svante Cederqvist  
  Enkelt kyrkkaffe

12 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Helena Klar Fast, Annette Cederqvist
  Söndagsklubben. Korvcafé

16 torsdag 19.00 Bön på ön, i Bergs Missionskyrka

   

19 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Per & Anita Olausson
  Predikan & sångmedverkan  
  Enkelt kyrkkaffe

26 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Helena Klar Fast  
  Sång av Gunnar Erstorp
  Enkelt kyrkkaffe

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



8

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

K Ö

Mars

 5 söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Helena Klar Fast
  Enkelt kyrkkaffe
    
 
11 lördag 16.00 Pär Alfredsson, undervisning
  Fika, samtal & frågor
  Enkelt kyrkkaffe

12 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Pär Alfredsson, Helena Klar Fast  
  Annette Cederqvist, Söndagsklubben
  Sång av Valter Svensson
  Korvcafé
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K Ö

BECOmediamedia
• Fotouppdrag
• Annonsproduktion
• Dokumenthantering 

Thorvald Berglund    Tel 0705-91 36 65

Läckö Slott

tel 0510 48 46 60  lackoslott.se

16 torsdag 19.00 Bön på ön, i Udden

  

19 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Susanne Skarp Bergfalk
  Sång av familjen Amnerud
  Enkelt kyrkkaffe

26 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Sören och Lisa Fjellström
  Predikan & sångmedverkan
  Enkelt kyrkkaffe
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K Ö

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

April

 2 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Helena Klar Fast
  Sång av Valter Svensson
  Enkelt kyrkkaffe
    
 
 7 Långfr. 11.00 Nattvardsgudstjänst  
  Helena Klar Fast
  Sång av Gunnar Erstorp

9 Påskd. 11.00 Gudstjänst  
  Helena Klar Fast  
  Sång av Svante Cederqvist
  Enkelt kyrkkaffe
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K Ö

K Ö

K Ö

 10 Annand. 18.00 Ekumenisk Gudstjänst i Otterstads kyrka 
     påsk     

16 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Thorvald Berglund, Annette Cederqvist
  Sång av Linnéa Smedman
  Söndagsklubben. Korvcafé

20 torsdag 19.00 Bön på ön, i Eke kapell

23 söndag 11.00 Gudstjänst  
  Helena Klar Fast
  Enkelt kyrkkaffe
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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

VÅFFELCAFÉ 
Välkommen till Stenhammarkyrkan 

där det serveras 
Våfflor med sylt & grädde 

Kaffe & te 
Gemenskap & samtal 

Öppet
 kl. 14.00-17.00 tisdagarna 

7 februari   7 mars   4 april   2 maj 
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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.filipsson@aprojkma.se

aProjKMA Byggkonsult  
i Lidköping AB 
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Från Ukraina till Lidköping
Natten till 24 februari för snart ett år sedan 
satt Lina Kholina och vakade vid en 
patients sida. Lina arbetade sedan många 
år inom hemvården som undersköterska. 
Innan Sovjetunionen föll så arbetade hon 
som inköpsansvarig för en stor fabrik. 
Men järnridån och Sovjetunionen föll och 
Ukraina blev självständigt i början av 
90-talet. Ägandet av fabriken övergick till 
ett företag i Ryssland, som monterade ner 
alla maskiner i fabriken och fraktade det 
till Ryssland. Så Linas arbete försvann. Då 
vidareutbildade hon sig till undersköterska 
och arbetade sedan i nästan 30 år med 
sjukvård och omsorg om gamla och sjuka 
i deras hem.

Nu var hon ansvarig för att ta hand om en mycket sjuk gammal man i hans 
lägenhet i centrala Kiev. Hon hade redan arbetat i det hemmet i flera månader, 
ordnat maten, mediciner, omvårdnad, sällskap.

Mitt i natten 24 februari lyfte hon telefonen och ringde till den gamle mannens 
son. Lina berättade för sonen att pappan hade gått bort. Men sonen förstod 
inte vad hon berättade. Istället svarade sonen att kriget hade brutit ut. Ryska 
armén hade invaderat. Då först hörde Lina att det lät som höga explosioner 
utanför huset. Bomberna föll i ett bostadsområde i närheten.

Efter några timmar kom en begravningsbyrå till bostaden. Då först kunde 
Lina börja fundera på allvar över vad hon borde göra. En vän ringde och 
erbjöd Lina att de kunde fly tillsammans i hans bil. De fyllde bilen med fler 
vänner, som också ville fly.

Linas eget hem finns i en mindre stad, söder om Kiev, så dit kunde hon inte 
åka för att packa eller hämta något. Istället flydde hon med enbart den lilla 
väska med saker, som hon haft med sig till jobbet. Chauffören körde bilen 
västerut, mot Lviv och gränsen till Polen. Eftersom det föll bomber runtom 
och de inte visste exakt hur långt den ryska armén tagit sig framåt mot Kiev, 
så bestämde de att enbart köra på småvägar. 

Lina Kholina, undersköterska från 
Ukraina.
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De undvek helt och hållet de största vägarna, för att inte bli beskjutna. Ibland 
kom bomberna för nära, då körde de åt sidan och satt stilla och väntade ett 
tag, innan de åter vågade sig på att köra vidare.

Efter ungefär ett dygn kom de fram till staden Vinnytsia. De bestämde sig för att 
försöka åka tåg. Därför åkte de till järnvägsstationen och gick till biljettluckan. 
Där fick de beskedet, att presidenten hade beslutat att alla flyktingar kunde 
åka tåg gratis. De fick sina gratis platsbiljetter och gick till perrongen. De var 
fem kvinnor, varav en höggravid. De hade lovat varandra att hålla ihop under 
flykten, hjälpa och skydda varandra. När tåget kom in blev det plötsligt en 
stor trängsel på perrongen. En grupp unga män, utländska studenter, var 
desperata och kastade sig framåt som grupp, för att försöka komma ombord 
på tåget. Det var uppenbart att inte alla på perrongen skulle komma med 
tåget.

Lina och hennes vänner hade ställt sig runt sin gravida väninna, för att skydda 
henne mot folkmassorna. Men när gruppen unga män trängde sig framåt, så 
blev det alldeles för trångt. Den gravida kvinnan riskerade att bli illa klämd. 
Så Lina och hennes vänner började ropa högt på hjälp. ”Hjälp! Vad gör ni? 
Ser ni inte att hon är gravid? Flytta på er!” Då var det en grupp poliser med 
megafoner, som kom till deras hjälp. Poliserna ropade högt ”Alla män måste 
dra sig minst två meter tillbaka från alla kvinnor! Kvinnor har förtur att gå på 
tåget! Dra er undan!” Och det räckte för att lugna ner situationen.

När Lina och hennes vänner hittat sina platser i tågvagnen, så blev det fort 
fullt med folk runtom dem. Folk satt överallt. Barnen satt på väskor. Det fanns 
ingen plats att flytta sina fötter ens. De var packade som sillar. Sedan åkte 
tåget västerut, men det tog tid. De åkte långsammare än normalt. Det var helt 
mörkt på tåget, för att inte locka till sig bomber. När bomber föll för nära, så 
stannade tåget ett tag. Eftersom det inte fanns en perrong utanför, så var det 
inte möjligt att kliva av. Det hade gått att hoppa ner på banvallen, men då hade 
det varit närmast omöjligt att ta sig upp på tåget igen.

När tåget efter knappt två dygn anlände till Lviv och sedan till den ukrainska 
sidan av den polska gränsen, så blev tåget stående med låsta dörrar och utan 
vatten. Maten var slut och toaletterna fungerade inte. Folk var utmattade. Men 
barnen grät inte, utan var helt tysta. Gränsvakterna meddelade att alla skulle 
lämna ifrån sig sina pass, så skulle kontrollen göras för en tågvagn i taget. När 
en dag hade gått, så protesterade passagerarna. 

Vänd >>
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De krävde att åtminstone få lämna sin tågvagn för att få lite vatten och använda 
en toalett. De fick tillstånd till toalettbesök, men i övrigt fick de stå ut. Efter 
ytterligare många långa timmar, så hade alla fått tillbaka sina pass och tåget 
rörde sig en bit framåt, till den polska gränsstationen. 

Så snart tåget stannat på den polska sidan av gränsen räcktes flaskor med 
vatten in genom fönstren. Alla fick lämna tåget. Vid det här laget hade Lina 
suttit stilla och inklämd i så många dygn under flykten från Kiev, att hon inte 
längre kunde gå. Hennes ben ville inte bära henne. Volontärer kom ombord 
och hjälpte henne kliva av tåget. Lina och hennes vänner försökte fråga sig 
fram hur de skulle göra för att ta sig till Berlin, till Tyskland. Först fick de veta, 
att de måste köpa biljetter till tåget, och att de måste byta tåg många gånger. 
Sedan träffade de volontärer som förklarade, att de kunde få skjuts gratis dit 
de behövde åka. Det fanns bilar och bussar med chaufförer, som var redo att 
skjutsa ukrainska flyktingar vart som helst i Europa. ”Men först behöver ni äta 
något”, sade volontärerna. De delade ut bröd, frukt, juice, joghurt och vatten, 
massor av vatten. Lina drack så mycket hon orkade. Hon var helt uttorkad 
efter dygnen på flykt.

Volontärerna erbjöd också sjukvård till alla som behövde. Lina orkade inte be 
om hjälp, men en kvinna kom och ordnade att Lina blev skjutsad på bår till ett 
sjukvårdstält. Hon kunde fortfarande inte stå eller gå. Hennes ben och knän 
protesterade mot förhållandena under flykten. I sjukvårdstältet blev hon väl 
omhändertagen och fick ännu mer vätska i sig. När hon började må lite bättre, 
så blev Lina orolig över de andra kvinnorna, hennes vänner. De hade ju lovat 
att följas åt under hela flykten. Några volontärer hjälpte Lina att hitta vännerna 
igen. De satt och åt i ett tält med matservering för flyktingar.

Lina och vännerna åkte sedan vidare med buss till Berlin och till Hamburg. Där 
placerades de i en stor hall, full med flyktingar på madrasser på golvet. Efter 
en kort tid åkte Lina vidare med en buss till Sverige. En buss full med enbart 
flyktingar. Bussen släppte av dem vid Migrationsverket i Malmö, där Lina blev 
registrerad och i några dygn placerad i en ny stor sal full med madrasser. 
Sedan flyttades Lina och flera andra ukrainska flyktingar vidare till Lidköping, 
där de placerades på De La Gardie Park. Då hade det redan gått ungefär en 
månad sedan kriget bröt ut.

När Lina och hennes vänner anlände till Lidköping, så var de flesta sjuka av 
umbärandena. Lina beskriver att de ”ramlade ihop i en liten hög” av utmattning 
och inte klarade av så värst mycket i början. Sedan började Lina återhämta 
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sig och upptäckte att det fanns ett erbjudande om att lära sig svenska. På det 
viset lärde hon känna mig och övriga lärare från vår församling, började följa 
med på gudstjänst och på den vägen är det.

Lina trivs bra i Stenhammarkyrkan och i Lidköping. Men allra helst önskar hon 
att kriget snart tar slut, att Ukraina vinner kriget och att hon kan återvända hem. 
Lina berättar, att när de flydde så trodde de att det skulle gå att återvända hem 
efter påsk, eller allra senast till sommaren. Att hon skulle vara kvar i Sverige 
ett helt år – det hade hon inte kunnat föreställa sig. Hennes andra önskan är 
att hitta ett jobb i Sverige. Gärna som undersköterska eller något liknande, 
men hon tar gärna andra sorters jobb. Bara hon kan börja försörja sig själv, 
så är hon nöjd.

Pastor Helena Klar Fast

(ansvaret är mitt för ev. misstag i berättelsen)
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Ensamhet

Samhället har under förhållandevis kort tid förändrats från den lilla gruppen/
byn/samhället där alla kände alla, till stora städer/arbetsplatser där vi har 
många fler relationer, men på ett ytligare plan. Sista årtiondets teknikutveck-
ling har ytterligare bidragit till nya sätt att leva och kommunicera med mindre 
och mindre fysiska kontakter som följd. Vi SMSar, skickar mejl och har sällan 
fysisk kontakt med myndigheter eller andra instanser i samhället. Vi skannar 
våra varor i butiken och betalar i en obemannad kassa. Biljetter bokas via nä-
tet. Vi checkar in via mobilen hos både tandläkaren, vården samt flyget, och 
sköter bagageinlämningen på egen hand.

Samtidigt har samhället antagit ett övergripande ansvar för att alla får mat 
och tak över huvudet vilket leder till att den närmaste familjen/vännerna inte 
längre behövs för detta ändamål. Vi lever allt längre och är friskare långt upp 
i åren jämfört med tidigare generationer. Men för många, inte minst äldre, 
finns en uttalad ensamhetsproblematik som vi vet leder till både psykisk och 
fysisk ohälsa. Förr hade vi många ålderdomshem (som vi idag kallar SÄBO), 
sjukhem och äldreboenden. Många vill bo kvar hemma men långt ifrån alla. 
Nästan hälften av alla hushåll i vårt land är singelhushåll, i storstäderna är 
andelen ännu högre. Utvecklingsbiologer har genom studier kunnat visa att 
människan är gjord för gemenskap. Det har kommit att bli en stark överlev-
nadsfaktor under evolutionen. Människan bildade tidigt grupper eller klaner på 
30–50 individer och lärde sig tidigt att samarbeta för sin överlevnad. Eftersom 
ensamhet evolutionärt utgjort ett hot har kroppen utvecklat ett varningssystem 
vars ändamål är att varna för ensamheten. Detta är den fysiologiska grunden 
till det obehag och den stress man kan uppleva om man lever med ofrivillig 
ensamhet. Redan i bibeln kan vi läsa om hur Adam och Eva straffas med en-
samhet; de blir utdrivna ur gemenskapen med Gud, de får inte stanna kvar i 
Edens lustgård. Ensamhetens ångest är något av det svåraste att bära.

Som hemsjukvårdsläkare möter jag många sorters ensamhet. Människor vars 
livskamrat har dött, som lider av psykisk ohälsa, eller som av sjukdom/fysiskt 
handikapp lever isolerade. Om jag kunde ersätta recept på lugnande, sömn-
medel eller värktabletter med en ordination av aktivitet/social samvaro skulle 
jag känna mig mindre otillräcklig. Ofrivillig ensamhet är lika farligt som att röka 
15 cigaretter om dagen. Vi pratar om levnadsvanor, behandlar riskfaktorer 
som högt blodtryck, höga blodfetter och motiverar till fysisk aktivitet. Men ing-
en söker sin vårdgivare för ensamhetsproblematik. 
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 //Annika Landström

Det kan till och med kännas skamligt att prata om. Det är lättare att säga att 
man är deprimerad. Detta kanske gör att depression och ensamhet ibland för-
växlas med varandra. Ensamhet föder lidande som i värsta fall kan bli kronisk 
och som i sin tur skapar en kronisk ångest. Den här stressen är nedbrytande 
för hela människan.

Sjukdom och ohälsa utlöser också ofta en lång rad av andra negativa af-
fekter, som smärta, sorg, oro och ett ibland outhärdligt stort allvar. Ensamhet 
kan göra ont, även i kroppen, medan gemenskap och närvaro minskar upple-
velsen av smärta. Kommunens biståndsbeslut fokuserar i första hand på de 
praktiska behoven och handlar sällan om känslor, önskningar, trygghet eller 
välbefinnande. Det kan handla om att man behöver hjälp med att duscha nå-
gon gång i veckan, hjälp med matlådor eller kanske städning varannan vecka. 
Trots att vi vet att insatser som gemenskap och meningsfull sysselsättning kan 
lindra både ensamhet och ohälsa.

Sjukvården, i samverkan med andra samhällsaktörer, kyrkor, frivilligorgani-
sationer och föreningar, skulle tillsammans kunna bidra till att äldre ges rätt 
förutsättningar att slippa ensamhet. Insatser som fungerar förebyggande, eller 
minskar ensamhet hos äldre, har potential att även ha positiv inverkan på den 
övergripande hälsan. Det mellanmänskliga mötet innehåller unika kvaliteter 
som beröring, blickar, dofter och skratt.

Om i ödslig skog
ångest dig betog,
kunde ett flyktigt möte
vara befrielse nog

Giva om vägen besked,
därpå skiljas ifred:
sådant var främlingars möte
enligt uråldrig sed.

Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.

Hjalmar Gullberg ”Människors möte”
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Tankar om tro och tvivel

Om Paulus i Aten

I Apostlagärningarnas 17:e kapitel läser vi om när Paulus under en av sina 
resor kommer till Aten. Det är ett av bibelns allra mest intressanta kapitel. Dels 
för att vi kommit så långt fram att vi befinner oss på ganska stabil historisk 
mark. Paulus resor är väl dokumenterade via ett flertal olika källor. Men 
framför allt för att vi får bevittna det första egentliga mötet mellan våra två 
stora värdebärande tankesystem; den judisk/kristna idétraditionen och den 
gryende västerländska humanismen.

Det är också det första exemplet på att Paulus talar till oss européer, utan 
att koppla till gammaltestamentliga referenser. Han kunde inte inleda med 
att prata om ”Abraham, Isak och Jakobs Gud” eller säga ”så som det är sagt 
genom profeten Jesaja”, eftersom det var okända namn för de greker han 
tänkte tala till.

I texten kan vi läsa hur han grubblar hela dagen på hur han ska få till sin 
föreläsning och vi får sedan lyssna till ett tal som skiljer sig markant från alla 
andra texter som tillskrivs Paulus. Bland det mest anmärkningsvärda i talet är 
beskrivningen av Gud med formuleringen ”det är i honom som vi lever, rör oss 
och är till”.

Detta sätt att uttrycka sig är helt sensationellt, eftersom det bryter helt med 
den gällande tanken om ”polyteism”, dvs. att det fanns många gudar med 
olika ansvarsområden, men också mot ”antropomorfismen” som utgick från 
att dessa gudar var någon slags ”superhjältar” med mänskliga drag.

LIDKÖPING • FRAMNÄSVÄGEN 1
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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.

Den 11 april blir det åter stickcafé 
Tag med sticke så ses vi kl 10-12 och 14-19

Vi bjuder på kaffe!
I övrigt kan ni följa vad som  

händer på vår hemsida!
Tel 0703-32 26 35 

www.hemslojden.se

Att Paulus säger att ”det är i honom som vi lever, rör oss och är till” gör den 
till en av bibelns allra viktigaste meningar. Och det viktigaste ordet i den 
meningen är lustigt nog det kortaste, dvs. ”i”.

Att det är ”i” Gud vi lever och är till känns helt obegripligt, men just därför 
möjligt att tro på.

Och att Michelangelo 1.500 år senare fortfarande målar Gud som en gammal 
gubbe på ett moln är möjligen konstnärligt intressant, men är en teologisk 
katastrof.

Den bilden har lagt krokben för många.

//Stig-Roland Rask
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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. 2-3= Spårarna 
Tisdagar kl. 18.00-19.15   för åk. 4-6= Upptäckare 
Tisdagar kl. 18.00-19.15   för åk. 7-9= Äventyrare 

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 072-701 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
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    



Välkommen till vår nyöppnade "gör det själv" 
tvätthall på Sockerbruksgatan 5, Lidköping.
Öppettider 07.oo - 23.oo alla dagar i veckan.

Tel. 076-829 22 24

Professionell bilvård


