
...fånga livet !

Kållered

Kyrkbladet
September - November 2011

MISSIONSKYRKANONSDAGSTRÄFFEN
Tid: Onsdagar kl.11.00 -13.00
Kontakt: Ann-Marie Karlsson 031-795 05 39

MÅLARGLÄDJE
Tid: Onsdagar kl.13.00-15.30
Kontakt: Rune Karlsson 031-795 05 39 
               Tor Söderberg 031-795 34 97

DAGLEDIGA
Tid: Den första tisdagen i varje månad 
kl. 12.00-14.00
Kontakt: Ingrid Svensson 0709-16 38 24 

BÖN I KYRKAN
Tid: Onsdagar kl.18.30 - 19.00
Kontakt: Claes Sunesson 0703-13 75 10

KÖREN
Tid: Måndagar kl. 19.30-21.00
Kontakt: Kerstin Sjöbratt 070-305 33 66

JULMARKNADSGRUPPEN
Kontakt: Barbro Larsson 031-795 29 11 
               Eva Åkerblad 031-795 23 95

ALPHA- o BETAKURS
Tid: Torsdagar kl 18.30-21.15
Kontakt: Ingrid Svensson 0709-16 38 24 
               Claes Sunesson 0703-13 75 10

MUSIKPROJEKTET/ROCKBAND
Tid: Måndagar kl.17.00-19.00
Kontakt: Ingela Ahlstrand 0709-81 04 28

TONÅR
Tid: Torsdagar kl.19.00-20.30
Kontakt: Ingela Ahlstrand 0709-81 04 28

SMU NYING 7-8 ÅR
Tid: Tisdagar kl.18.00-19.00
Kontakt: Pelle Wising 031-795 42 57

SMU SCOUT
Tid: Tisdagar kl 18.30-20.00
Kontakt: Maria Wising 0708-28 11 27

Tel exp. 031 - 795 28 45
E-post: kallereds.missionskyrka@telia.com
Hemsida: www.kalleredsmissionskyrka.se
E-post: kallereds.missionskyrka@telia.comE-post: kallereds.missionskyrka@telia

Bankgiro: 435-9378
Plusgiro: 52 36 01-3

Pastor och församlingsföreståndare
Ingrid Svensson
Tel exp. 031 - 795 28 45
Mobil: 0709 - 16 38 24
kallereds.missionskyrka@telia.com

Ungdomsledare
Ingela Ahlstrand
Mobil: 0709-81 04 28
E-post: smu.kallered@telia.com

Församlingsordförande
Claes Sunesson Tel. 0703-13 75 10 eller 
031 - 995210 
E-post: claes.sunesson@telia.com

www.kallered.missionskyrkan.se
SMU-Blogg: http://smukallered.blogg.se
SMU Plusgiro: 56 80 29-3
SMU Bankgiro: 536-8089

SMU ordförande:
Johannes Hauptmann
Mobil.: 0739 - 02 56 64
E-post: johannesh@hotmail.com

Kållereds Missionskyrka
Heljeredsvägen 2
428 37 Kållered

Svenska Missionskyrkans 
Ungdom i Kållered
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dog för att du och jag skulle få 
leva ett helt liv, i kärlek och ge-
menskap. Ett liv tillsammans med 
Jesus betyder därför att vi låter 
hans ord och handling, ske genom 
oss och i vår gemenskap. Kållereds 
Missionsförsamling kan därför inte 
vara något annat än ”både snack 

och verkstad”. Det betyder att vi är 
en plats, en gemenskap, där vi talar  
gott om och till varandra, där vi 
ger plats åt alla, där kärlek och för-
låtelse står i centrum. Vi snackar 
inte bara Gud och hans rike, utan 
vi lever för att synliggöra Guds 
rike i Kållered.

Välkommen till 
”höstens snack och verkstad”!

Det fi nns ett uttryck som vi använder 
ibland ”det är mycket snack och lite 

verkstad”. Vi använder uttrycket när 
vi anser att det är alltför mycket ord 
och för lite handling. Kanske efter 
långa samtal och sammanträden 
med många ord om hur allting ska 
vara, utan att där sker någon praktisk 
handling.
Det är så lätt att ha tankar och idéer 
om hur saker och ting ska vara, men 
det är svårare att få dem till hand-
ling. Jag tänker förstås på det nu, 
när jag själv sitter här och skriver en 
massa ord...
Hur är det då i kyrka och försam-
ling? Grunden till vår församling 
är ord och handling tillsammans, i 
en enhet. Detta eftersom grunden är 
Jesus Kristus, som är det levande or-
det. Jesus Kristus blev människa och 
visade i allt det han sa och gjorde, 
vem Gud är. Han inte bara pratade 
om kärlek, förlåtelse, upprättelse och 
alla människors lika värde. Nej, han 
visade också i handling. Ytterst vi-
sade han det när han gav sitt liv och 

hälsar din pastor Ingrid

PPastorn har ordet
Vad är verksamhetsrådet?
AAnslagstavlan
AAnslagstavlan
Gudstjänstkalendarium
SMU-sidor
Gemensam Framtid
LLite bilder

INNEHÅLLINNEH
sid 1
sid 2
sid 3
sid 4
sid 5-6
sid 7-8
sid 9
sid 10

Både snack och verkstad...Både snack och verkstad...
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Vi samlas kring kaffeborden för 
gemenskap och för att lyssna till 

något program

Tid: kl.12:00-14:00

6 september
”Vägmärken” Dag Hamarskjöld i 

ord och bild. Ingrid Svensson.

4 oktober 
”Evas middagsgäster”

Eva Nordieng

1 november
 ”pastorn på krogen” 

Svante Mjönes. krogpastor.

6 december 
”ur mitt skafferi” Henrik Fransson 

kåserar bland minnen och saker.

VÄLKOMNA!

DAGLEDIGA
JULMARKNAD

Lördagen den 27 novmber
kl.10.00 - 14.00
Tombola, lotter, 

servering med sopplunch, 
kaffe m.m

Välkommen!

Arbetsdagar

Lördagen den 10 september 

möts vi i kyrkan för att städa 

både inomhus och utomhus!

kl 10.00 - 15.00

Välkommen till...

Onsdagsträffen:
kl.11.00 - 13.00
Start: 14 september.

Kören:
Måndagar kl.19.30

Målarglädje:
Onsdagar kl.13.00
Start: 14 september.



Under Kristi Himmelsfärdshelgen 
var Svenska Missionskyrkan, Me-
todistkyrkan i Sverige och Svenska 
Baptistsamfundet samlade till sina 
årskonferenser. På fredagen sade 
alla tre årskonferenserna ja till att 
gå vidare med den nya kyrkan, 
som haft arbetsnamnet Gemensam 
Framtid. Under lördagens Bildar-
möte fattades det slutgilitiga beslu-
tet av mer än 400 tillresta ombud 
från församlingar tillhöriga de tre 
samfunden. Den nya kyrkan bör-
jar enligt planerna sin verksamhet 
nyåret 2011/2012, och kommer att 
ha sitt kansli i Ekumeniska Centret 
som är under uppbyggnad i Alvik, 
Stockholm.
Vad den nya kyrkan ska heta är 
däremot ännu oklart. Arbetsnamnet 
blir Gemensam Framtid i väntan på 
ett nytt beslut. Ett beslut ska fattas 
senast 2014.
”.En kyrka för hela livet där mötet 
med Jesus Kristus förvandlar – mig, 
dig och världen.” Med den visionen 
arbetar vi i den nya kyrkan Gemen-
sam Framtid. Gemensam Framtid 
siktar mot framtiden men har en 
djup förankring i den kristna kyr-
kans rötter.
Under det första året skommer kyr-
kan att ha tre fokusområden: Bibel 
och bön –

Det är många kreativa grupper som 
bidrar till planering och verksamhet 
i församlingen! En av grupperna är 
verksamhetsrådet som väljs av årsmö-
tet för ett år i taget. Huvuduppgiften 
för rådet är att planera församlingens 
verksamhet och att ge underlag till 
Kyrkbladet. 
I praktiken ägnar verksamhetsrådet 
mest tid till planering av gudstjäns-
terna; fördelning av veckor för om-
sorgsgrupperna, predikant, eventuellt 
gemensam gudstjänst med de andra 
församlingarna i Kållered, eventuellt 
särskilt tema för gudstjänsten, offer för 
särskilda ändamål, särskild medverkan 
med sång och musik – ja det är många 
frågor kring årets alla veckor. 
Verksamhetsrådet ska ha en helhets-
syn på församlingens verksamhet och 
präglas av visionen att församlingen 
är öppen och tydlig och en plats för 
vila och växt. En fråga som ständigt 
är med när rådet träffas är utmaningen 
att vara en församling för alla, där jag 
känner mig välkommen och kyrkan 
känns relevant oavsett min ålder och 
livssituation. Både helheten och de-
taljerna är uppe ”på bordet” för rådet.
Rådets ansvar omfattar också de olika 
verksamhetsgrupperna. Där väljer 
årsmötet särskilda ledare som sköter 
planeringen och ledarskapet.  Om 
verksamheter ska upphöra eller nya 
verksamheter starta, är det en fråga för 
verksamhetsrådet.

Det är ett stimulerande uppdrag att 
delta i verksamhetsrådet. Vi har 
kreativa och spännande samtal om 
församlingens alla uppgifter kring 
evangelisation, diakonalt arbete 
och gemenskap. Det är ett kontinu-
erligt arbete som har deadlines när 
det är manusstopp för nästa kyrk-
blad. Gruppen verkar givetvis inte 
isolerat, utan utbyter tankar och 
information med omsorgsgrupp-
ledarna, styrelsen, gudstjänstrådet 
och informationsrådet och natur-
ligtvis med många andra. 
Förslag och synpunkter från alla 
intresserade är mycket välkomna!
Verksamhetsrådet utgörs av 
Ingrid Hansson, Thorvald Land-
ström och Hans Wrenne, valda av 
årsmötet, samt Ingrid Svensson 
och Ingela Ahlstrand, församling-
ens pastor respektive ungdomsle-
dare. 

Vad gör verksamhetsrådet?9 2

En ny läsarrörelse, där människor i 
och utanför församlingarna upptäck-
er Bibeln och bönen som kraftkällor 
i livet. Uppdraget – Det gamla mis-
sionsuppdraget som förnyas när vi 
ser våra närmiljöer med Jesu ögon 
och blir aktivt närvarande.
Trovärdighet – I förnyelse av vår 
tro vill vi bli en kyrka där det vi 
säger och det vi är stämmer över-
ens – i de nära relationerna och i de 
stora globala rörelserna.
I början av hösten kommer alla för-
samlingar att få ett brev med datum 
för regionala mötesplatser liksom 
frågor kring några spjutspetsområ-
den om vilka inriktningar som be-
hövs de första åren. Genom samtal 
på regionala samlingar och hemma 
i församlingen skapas möjlighet att 
göra de prioriteringar, som bidrar 
till att den nya kyrkan kan göra 
skillnad! 

Hans Wrenne
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4 Söndag kl.11.00
11:e Söndagen efter Trefaldighet

Jes 1:10-17, Jak 1:22-25, Matt 23:1-12

kl. 11.00 Gudstjänst
Predikan: Ingrid Svensson.
Kören. (4)

11 Söndag
12:e Söndagen efter Trefaldighet

2 Mos 23:10-12, Gal 4:31-5:6, 

Mark 2:23-28

kl. 11.00 Gudstjänst
Predikan: Kerstin Sjöbratt. (2)

25 Söndag
14:e Söndagen efter Trefaldighet

Am 9:11-15,1 Kor 1:10-13,Joh 17:18-23

kl. 11.00 Mässa i Kållereds 
Kyrka
Predikan: Ingrid Svensson  

28 Onsdag
kl.15.00 Andakt på 
Brattåsgården

 

2 Söndag
Mikaelidagen

1 Mos 28:10-17, Upp 12:7-12, 

Joh 1:47-51

kl. 11.00 Gudstjänst
Predikan: Ingrid Svensson. (4)

9 Söndag 
Tacksägelsedagen

Vish 7:15-22, Kol 3:16-17, Luk 19:37-40

kl. 11.00 Mötesplats för alla
Gudstjänst. Ingrid Svensson.
Kören. Kollekt till Equmenia. (5)

16 Söndag
17:e Söndagen efter Trefaldighet

Pred 12:1-7, 1 Joh 4:16-21, Luk 16:19-31

kl. 11.00 Gudstjänst
Predikan: Hans Wrenne. 
Sång av Johanna och Emanuel 
Hauptmann. (6)

23 Söndag
”Rättvisa och fred”

kl. 11.00 Ekumenisk Mässa
Predikan: Ingrid Svensson. (1)

Välkommen till Gudstjänst!

SEPTEMBER

30 Söndag
19:e Söndagen efter Trefaldighet

Jos 2:1-15, Heb 11:29-33, Mark 2:1-12

kl. 11.00 Gudstjänst.
Predikan: Ingrid Svensson. 
Kören. (2)

5 Alla Helgons Dag
5 Mos 34:1-5, Heb 12:22-24, Luk 6:20-26

kl. 11.00 Gudstjänst
Predikan: Ingrid Svensson. (3)

6 Söndag
Söndag efter Alla Helgons Dag

kl. 18.00 Taizemässa
Predikan: Ingrid Svensson. (3)

13 Söndag
Söndag före Domssöndag

Am 8:9-12, Fil 3:20. Luk 17:20-30

kl. 11.00 Gudstjänst
Predikan: Anders Svensson. 
Sång av Sven Andersson. (4)

20 Söndag
Domssöndagen

Hes 47:6-12, 1 Kor 15:22-28, 

Matt 13:47-50

kl. 11.00 Global Mässa i 
Centrumkyrkan

23 Onsdag
kl.15.00 Andakt på Brattåsgården

27 Söndag
1: Söndagen i Advent.

Sak 9:9-10, Rom 13:11-14, Matt 21:1-9

kl. 11.00 Adventsgudstjänst.
Predikan: Ingrid Svensson. Kören. 
Solister. (6)

September:
nr 814 Här vid stranden

Oktober:
 nr 890 Vi vandrar

November:
nr 851 Kärlekens tid

Månadens Psalm 
från

 Psalmer ur 2000-talet:

6

NOVEMBER

DIAKONIHELG

17 Lördag kl.17.00
”Mellan förtvivlan och hopp”
Diakonias generalsekreterare 
Bo Forsberg  
18 Söndag kl.11.00
Gudstjänst. Medmänniskan/
Diakoni. Bo Forsberg. Ingrid 
Svensson. Diakonilunch. (1)

OKTOBER

26 Onsdag kl 18.00
”Icke-våld i praktiken” 

Per Herngren 
(se sid 4 för mer info)
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” Probably the best scoutkår in the world ”

.. för dig som fyllt 13 år 

Kontakt: Ingela Ahlstrand 0709-81 04 28

Kostnad: 200 kr/termin (Scouter gratis)

Kristen tro, varför då? 
Välkommen till 
höstens gemensamma 
ALPHA-kurs 

Introduktion 
Torsdag 15 september 
kl. 18.30 
Lokal: Missionskyrkan
Frågor?  
Lars Nordh 031-7619371, 

Ingrid Svensson 0709-163824 

Centrumkyrkan

Bön mitt i veckan

Onsdagar kl.18.30 - 19.00

Start: 31 augusti

Välkommen till en stunds 

stillhet, bön och eftertanke...

Onsdag 26 oktober kl.18.00

”Icke - våld i praktiken”

Vid påsk 2011 for Per Herngren 
från Hammarkullen till norra Irak. 
Där lärde han ut icke-våld och ci-
vil olydnad i teori och praktik och 
har utbildat och skrivit mycket om 
dessa alternativ till krig och annat 
våld. Denna kväll berättar Per om 
tillämpningen av icke-våld och 
civil olydnad i vår tid och vi gör 
praktiska övningar i icke-våld.

Välkommen !

SCOUT
För dig som börjat i årskurs 3
Vi träffas på tisdagar kl.18.30

NYING
För dig som är 8 år

Vi träffas på tisdagar kl.18.00

START: 6 september


