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GLÖM INTE PAUSEN...
Äntligen är sommaren på väg. 
Visst längtar vi efter värme, sol och 
bad, sommarlov och semester! 
Flera veckor där vi kan göra vad vi 
vill. En riktig paus från allt jobb.
Vid rubriken här uppe ser du ett 
paustecken. Det kan man se i not-erna 
i en del musikstycken. 
När man kommer till det tecknet får 
man andas eller göra vad man vill, 
tills pausen är över. Det viktiga är att 
den som skrivit stycket har bestämt 
att pausen ska vara där. 
Den ingår i stycket. Utan pausen blir 
inte stycket helt. I ett musikstycke är 
ju inte pausen så lång så man hinner 
göra så mycket, men man kan inte ta 
bort den, för då stämmer inte stycket. 
Så tänker jag på livet i stort. Det är så 
mycket som vi rusar omkring och gör, 
jobbar, har olika aktiviteter. 
Allt det där som vi bara måste göra.
Men- också i livet är det nödvändigt 
med en hel del pauser. De ingår i livet 
och ska inte hoppas över!
Pausar vi inte så mår vi inte bra. 
Dessa pauser kan se olika ut; ibland 

Visst längtar vi efter värme, sol och 

Pausa i höst- oxå!

Kom på Alpha!

Att gå en alpha kurs är att få göra en paus en kväll i veckan.

Vi äter god mat, lyssnar till ett föredrag och samtalar.

Gör en paus: hämta kraft i gemenskapen!

Alpha är en introduktions kurs i den kristna tron.

För mer info ring Claes Sunesson 070-313 7510

Arr: Missionskyrkan, Centrumkyrkan, Svenska Kyrkan 

kan det vara att ligga raklång i 
hängmattan eller på soffan och bara 
vara lat. På sommaren är det naturligt 
att vi tar en paus från det mesta vi gör 
året om. 
 I kyrkan fortsätter vi däremot att 
fi ra gudstjänst också på sommaren. 
Helt enkelt därför att vara i kyrkan är 
också en paus. Här kan du få andas ut 
all stress och andas in att du är älskad 
av Gud, utan att du behöver göra 
någonting.
Det är en utmärkt paus, tycker jag. 
Detta att få uppleva att vara älskad 
för den man är - av Gud själv. Oavsett  
hur vi mår, lyckas eller misslyckas. Så 
älskar Gud oss och tror på oss! Och 
påminner oss om vikten av att pausa. 
I hängmattan, badstranden eller 
kyrkan. 
Gud tror på dig!
en god paus önskar
Ingrid Svensson
pastor i 
Missionskyrkan



Kyrkkaffe i havsmiljö?
Efter gudstjänsterna under sommaren är 

alla välkomna ut till Centrumkyrkans sommarställe: 
Adress Norra Bäckvägen i Vallda. 

Missionskyrkan  - 

här fi nns alltid rum för dig...

Välkommen!

 KONFA -  i Centrumkyrkan 

Vi erbjuder konfi rmationsundervisning 

med start under hösten.

Anmälan och frågor: 

Thommy Ek 031 – 795 29 00 

härhär fi nns alltid rum för dig...

här

 
KONFA - i Missionskyrkan

Vem är du? 
Vem är Jesus? 
Vem är jag?

Nu har du chansen att under nästa läsår gå och 
konfi rmera dig i Kållereds Missionskyrka! 
Hos oss består konfi rmationsläsningen av läsning kvällstid 
en gång i veckan under vårterminen och fl era läger.
Konfi rmationshögtiden hålls i slutet av maj. 
Kostnad: Ca 1900 kr. 
För mer info: kallereds.missionskyrka@telia.com 
eller ring Pastor Ingrid Svensson, tfn 0709 - 163824 



29 Söndag, 6:e Sönd. efter Trefaldighet  
Centrumkyrkan
kl.10:00 Gudstjänst. 
Lars Nordh.

JULI
6 Kristi förklarings dag 
Missionskyrkan
kl.10:00 Gudstjänst. (6)
Kållereds kyrka
kl.10:00 Gudstjänst. 

13 Söndag, 8:e Sönd. efter Trefaldighet 
Centrumkyrkan
kl.10:00 Gudstjänst. 
Thommy Ek.
Kållereds Kyrka
kl.10:00 Mässa.

20 Söndag, 9:e Sönd. efter Trefaldighet 
Missionskyrkan
kl.10:00 Gudstjänst. (1) 
Kållereds Kyrka
kl.10:00 Gudstjänst.

27 Söndag, 10:e Sönd. efter Trefaldighet
Centrumkyrkan
kl.10:00 Gudstjänst. 
Hans Wallstedt.
Kållereds Kyrka
kl.10:00 Mässa.

JUNIJUNI
1 Söndag, 2:a Sönd. efter Trefaldighet
Centrumkyrkan
kl.11:00 Gudstjänst. 
Thommy Ek.
Missionskyrkan
kl.11:00 Gudstjänst. 
Ingrid Svensson. (1) 
Kållereds Kyrka
kl.11:00 Mässa.

8 Söndag, 3:e Sönd. efter Trefaldighet
Centrumkyrkan
kl.11:00 Sändningsgudstjänst på 
Göteborgsmötet. Sv Mässan
Missionskyrkan
kl.11:00 Sändningsgudstjänst på 
Göteborgsmötet. Sv Mässan
Kållereds Kyrka
kl.11:00 Mässa.

15 Söndag, 4:e Sönd. efter Trefaldighet
Missionskyrkan
kl.10:00 Gudstjänst. (3)
Thommy Ek

21 Midsommardagen 
Kållereds Kyrka
kl.10:00 Gudstjänst. 

22 Söndag, Helige Johannes Döparens dag
Kållereds Kyrka
kl.10:00 Mässa. 

Välkommen till kyrkorna i Kållered!



AUGUSTI
3 Söndag, 11:e Sönd. efter Trefaldighet  
Missionskyrkan
kl.10:00 Gudstjänst. (3)

10 Söndag, 12:e Sönd. efter Trefaldighet
Kållereds Kyrka
kl.10:00 Gudstjänst. 
Ingrid Svensson.

17 Söndag, 13:e Sönd. efter Trefaldighet
Centrumkyrkan
kl.10:00 Mässa. Gunnar Lindskog, 
Ingrid Svensson, Tord Ireblad.

24 Söndag, 14:e Sönd. efter Trefaldighet
Centrumkyrkan
kl.11:00 Gudstjänst. 
Thommy Ek.
Missionskyrkan
kl.11:00 Gudstjänst. 
Anders Svensson. (6)
Kållereds Kyrka
kl.11:00 Gudstjänst.

31 Söndag, 15:e Sönd. efter Trefaldighet
Centrumkyrkan
kl.11:00 Gudstjänst. 
Thommy Ek.
Missionskyrkan
kl.11:00 Gudstjänst. 
Ingrid Svensson. (7)
Kållereds Kyrka
kl.11:00 Mässa.

Guds kärlek är...

Guds kärlek är som stranden
och som gräset, 
är vind och vidd 

och ett oändligt hem. 
Vi frihet fick att bo där, 

gå och komma, 
att säga “ja” till Gud 

och säga “nej”. 
Guds kärlek är som stranden 

och som gräset, 
är vind och vidd 

och ett oändligt hem.

O döm oss Herre,
frisäg oss i domen.

I din förlåtelse vår frihet är
Den sträcker sig så långt 

din kärlek vandrar
bland alla mänskor, 

folk och raser här.
Guds kärlek är som stranden 

och som gräset, 
är vind och vidd 

och ett oändligt hem.
Ps 289

Välkommen till kyrkorna i Kållered!



       
ÖPPEN ALLA DAGAR I JULI 11-16 
SAMT  TISDAGAR OCH TORSDAGAR  19-21
ANDAKT VARJE DAG 15:00
Varje dag i juli fi nns våra duktiga guider på plats 
i Kållereds kyrka och i Almrothska serveras 
KRAV- och rättvisemärkt kyrkkaffe, te och saft till självkostnadspris.
Under söndagarna i juli fi ras gudstjänst i Kållereds kyrka kl. 10:00.
Vägkyrkomobilen: 073-609581

”Sommarfest med sill och jordgubbar”

sång och musik

Tisdag 17 juni 12-14 i Apelgårdens kyrka

Kostnad 50:-

Anmälan senast 15/6 tel: 7619300

Varm välkomna!

MUSIK I SOMMARKVÄLL
Kållereds kyrka – torsdagar kl 19:00

3 juli MARTIN THÖRNQVIST, tenor, BJÖRN LARSSON, baryton, 
 vacker romantisk 1800-talsmusik av franska och italienska tonsättare.   
10 juli ASPENS SPELMÄN, spelmanslag
 Svensk spelmansmusik bestående av brudmarscher, polskor, gånglåtar
17 juli HELENE JACOBSSON, oboe,  SONIA JINGRYD, piano
En högtidsstund för alla älskare av kammarmusik. klassisk afton med 
verk av bl a Mozart, Beethoven och Schumann. 
24 juli BO URBAN NORDGREN, orgel ”Från Bach till Keith Jarrett” 
 Ett gränsöverskridande program med såväl klassisk orgelmusik som ar-
rangemang av jazz, folkmusik och kända melodier.
31 juli LEIRE PEREZ, violin, SEBASTIAN CALDAS, gitarr
klassisk musik från bl a Brasilien och Argentina med dess omisskännliga 
rytmer av samba, bossanova och tango! 

Fri entré – välkomna!

KRAV- och rättvisemärkt kyrkkaffe, te och saft till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN TILL 
         

VÄGKYRKAN I KÅLLERED



KONFA -  i Svenska Kyrkan

I år erbjuder vi tre alternativ för er som är intresserade av att:

...lära känna dig själv

...lära känna andra

...lära känna Gud

Läsårskonfi rmanderna träffas måndagar i Apelgårdens kyrka kl. 17-19. 

Ett läger. Konfi rmation den 9 maj. Ingen kostnad!

Sommarkonfi rmanderna träffas några gånger under terminerna

Vi börjar på allvar den 15/6 och åker på en veckas läger 22-28/6 och 

Konfi rmation den 4 juli. Kostnad 2.500:-

Nyheten är fotbollskonfi rmation. Här varvas träning med läsning 

Startar på allvar i början på 2009, uppehåll under sommaren och konfi r-

mation i september. Ingen kostnad! 

För mer information kontakta: tomas.soderhjelm@svenskayrkan.se, 

ammi.wikstrom@svenskakyrkan.se

KULTUR I SOMMARKVÄLL
 Kållereds kyrka tisdagar i juli kl.19:00

1/7    “Arbete och glädje vandrar gärna tillsammans”
         Staffan Bjerrhede och Anna Wallin tar oss med på vandring bland 
         hanverkare som vilar på Kållereds kyrkogård
8/7    ”Vårdarna berättar”
          Spännande berättelse av Kent Andersson ansvarig för gravinventering i     
          Sverige.
15/ 7   ”Repliker och rubriker”
         Gunnar Netterfors kåserar kring egna erfarenheter med götebors
 humor. 
22/7  fd Kyrkoherde i Råda, Clary Bengtsson läser dikter och visar konst
29/7   ”Människan – Guds  ikon”
 Erland Forsberg ikonmålare från Mölnlycke har målat altarikonen i 
 Apelgårdens kyrka.

         
VÄGKYRKAN I KÅLLERED



Centrumkyrkan
G:a Riksvägen 75

428 30 Kållered
031 – 795 29 00 

Pastor Thommy Ek 
073-967 06 98

E-post. kallered@metodistkyrkan.se

Kållereds församling           031-7619312
Kyrkoherde Lars Nordh       031-7619371
Apelgården (exp.) öppen ti-to 10-12

 

MISSIONSKYRKANMISSIONSKYRKANMISSIONSKYRKANMISSIONSKYRKANMISSIONSKYRKANMISSIONSKYRKANMISSIONSKYRKANMISSIONSKYRKAN
Heljeredsvägen 2
428 35 Kållered
031 - 795 28 45

Pastor Ingrid Svensson 
0709 - 16 38 24

www.kallered.missionskyrkan.se


