
Varsågod och sitt...
Hinner du med allt du tror att du måste 
göra? Vi talar allt mer med varandra 
om hur mycket vi har att göra; på 
jobbet, fritid, ja till och med i kyrkan.  
Men samtidigt som vi vill stanna upp 
och vila, så rusar vi ändå vidare.  I 
samma samhälle lever också en del av 
oss människor som tycker att tiden går 
för långsamt. Lösningen kanske inte 
är att bara stanna upp, eller bara rusa 
vidare, utan att få en jämn puls av vila 
och aktivitet. Hur fungerar det med den 
pulsen i vår församling? Vår vision är 
att vara en församling som är öppen 
och tydlig, en plats där man kan vila 
och växa. De båda ordparen hänger 
faktiskt ihop. Vilan är en förutsättning 
för att växt och mognad ska kunna ske 
med oss. Ibland verkar det till och med 
som vi har lättare med aktiviteter och 
verksamhet än att våga vila tillsam-
mans. Kanske beror det helt enkelt 
på att det i dagens samhälle är ganska 
ovanligt att ge rum för vila. Vi har allt-
mer skapat ett samhälle där vi är det vi 
gör. Evangeliets budskap är istället att 
varje människa är älskad och värdefull 
för den man är. Hur visar vi tydligt på 
det i vår kyrka?
Någon har kommit med idén att vi 
skulle ha en parkbänk utanför vår 
kyrka, med en skylt på ryggstödet:
”Kom till mig ni som behöver vila. 
Hälsn. Jesus” Det skulle kunna se ut 
ungefär som det gör på framsidan av 
detta kyrkblad. Om man tänker på hur 
många människor som går varje dag 
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Hälsningar pastor Ingrid

upp och ner på Labackavägen med dess 
sega backe, så kanske det inte vore så 
dumt att få sätta sig på en bänk utanför 
kyrkan och vila en stund? En bland 
många olika uppgifter som en kyrka 
och församling har är just att vara rast- 
och viloplats. Aktivitet och arbete är 
viktigt, men lika viktigt är att få vila. 
Så har Gud tänkt det. Han vilade själv 
på sjunde dagen efter att ha utfört sitt 
skapelseverk. Vila är helt enkelt en 
del av livet. Det är en stor fara för oss 
om alla dagar blir dagar med beslut 
och produktion och en massa informa-
tion. Den faran fi nns också i försam-
lingen. Det är lätt att vi ständigt är på 
gång, med aktiviteter och arbete, så vi 
nästan missar att vi också är en rast- 
och viloplats. Utan reträttpunkter går 
människan förr eller senare i väggen. 
Korta och långa raster måste planeras 
och försvaras. Kanske kan en parkbänk 
utanför vår kyrka fylla den funktionen? 
Bänken kan bli en bokstavlig vila för 
trötta kroppar och själar som behöver 
en stunds vila. Den kan också få vara 
en symbol och en påminnelse för alla, 
att i vår församling fi nns också rum 
för vila och eftertanke. Du är alltid 
välkommen till kyrkan! Detta kyrkblad 
är fullt av inbjudan till aktiviteter men 
också vilopauser, i andakter, gudstjäns-
ter och gemenskap. Låt oss ofta på-
minna varandra att vi behöver både vila 
och aktivitet. Jesus säger: ”Kom till 
mig, alla ni som är tyngda av bördor; 
jag skall skänka er vila.” Matt 11:28
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ÅRSMÖTEN OCH INFORMATION

SMU KSMU Kållered

Kållereds Missionsförsamling

SMK/SMU 
Västra Götalandsdistriktet

ÅRSMÖTEN 2011

Församlingen håller sitt årsmöte 
lördagen den 26 februari kl.17.00.
Handlingar kommer att fi nnas att 
hämta i församlingsgården ett par 
veckor i förväg.

VÄLKOMNA!

SMU Kållered håller sitt årsmöte 
lördagen den 5 februari kl.11.00.

Distriktet håller sitt årsmöte lördagen 
den 9 april kl. 09.00 i Bifrostkyrkan, 
Mölndal.

MANUSSTOPP
SISTA DAG för manusstopp till 
nästa  kyrkblad är den 15 maj.

SMU KÅLLERED

Vår medlemsmatrikel byter namn 
till Adresslista fr o m nästa 
utgåva. Detta beror på att vi tagit 
med andra personer, som vi har 
kontakter med, men som ändå 
inte är medlemmar. Det rör sig tex 
de som deltagit i Alpha, målar-
grupper etc.
Rättelser av uppgifter, tips av 
personer du tycker vi bör ha med, 
kan sändas till Matz Engström på 
e-post: 
matz_engstrom@hotmail.com
Vi räknar med att kunna trycka 
upp version inom de närmaste 
veckorna.

Hälsningar Matz Engström

Tjejrockbandet
Måndagar kl. 16.00 - 18.00

För dig som går på högstadiet. 
Vi fi kar, tar det lugnt och hittar på något kul tillsammans
Torsdagar kl. 19.00 - 20.30Torsdagar kl. 19.00 - 20.30Torsdagar

Medlemsavgiften i SMU är 240 kr/termin.
Medlemsavgiften är viktig för SMUs ekonomi och den gör bl a att du är för-
säkrad under den tid du är med i våra aktiviteter. 

Välkommen till Svenska Missionskyrkans Ungdomsverksamhet 
i Kållereds Missionskyrka.

APPROXIMATELY THE BEST APPROXIMATELY THE BEST 
SCOUTKÅR IN THE WORLD

MATRIKELN BYTER NAMN

13 mars för pastors och diakon-
utbildningen
17 april för mission i Sverige

Svenska Missionskyrkans 
Offerdagar

Välkommen alla till Scoutkväll!
Tisdag 5 april kl. 18.30-20.00 håller vi en 
samling i Kållereds Missionskyrka för föräldrar, 
vänner och vår församling.

Spårare (Nying) för dig som är 7-8 år för dig som är 7-8 år för dig som är 7-8 år
Tisdagar kl. 18.00-19.00

Scout
Tisdagar kl. 18.30 - 20.00

Vi fi kar, tar det lugnt och hittar på något kul tillsammans



ENSKILT SAMTAL

Ibland behöver man prata en 
stund med någon som lyssnar.
Du kan boka samtal hos 
pastor Ingrid. 
Ingrid har tystnadsplikt 
och samtalen kostar 
ingenting.

...till Gud

...till mig själv

...till andra

...till hela skapelsen

Plats: Kållered Västergård
Tid: Torsdagar kl. 18.30 - 20.30
fr.o.m. 3 februari

Frågor: Ingrid Svensson 
Tel. 0709 - 16 38 24

3 8

STÄD/ARBETSDAGAR
Fastighetsrådet inbjuder till arbetslördagar 
med fi ka då vi gör vår kyrka fi n både
ute och inne.
Datum: 7 maj, 21 maj, 13 augusti och 10 
september.
Tid: kl.10.00 - 15.00.
Vi träffas också till några arbetskvällar i 
sommar.
Datum: 15 juni och 13 juli.
Tid:kl. 17.00 - 20.00.

BÖN
DAGLEDIGA

den första tisdagen 
i varje månad kl. 12.00.

1 februari ”Människor jag mött” 
Anders Svensson
1 mars ”Japan, annorlunda eller…?”
Claes Sunesson
5 april  ”Mitt amerikanska liv”. 
Ingrid Svensson
3 maj ”En berättelse om resor och 
rötter” Jonas Johansson

På måndagar kl.19.00 
träffas vi i kyrkan en stund 
för att be tillsammans.

INFORMATION INFORMATION

Inga förkunskaper!
Välkommen!

Metodistkyrkan

Bibelsamtal
RELATIONER...

Sjukhuskyrkan är det samlade 
namnet för andlig vård inom 
hälso- och sjukvården och den 
är ett samarbete mellan våra 
kyrkor och församlingar i 
området.
Sjukhuskyrkan fi nns till för 
patienter, närstående och 
personal och de som arbetar i 
sjukhuskyrkan har tystnadsplikt 
och för inga journaler.

Välkommen att kontakta oss på 
Mölndals sjukhus.
Tel: 031-343 13 54
Telefontid: Mån - Fre kl. 9.00-10.00

SJUKHUSKYRKAN

ONSDAGSTRÄFFEN
Onsdagar kl. 11.00-13.00

MÅLARGLÄDJE
Onsdagar kl. 13.00-15.30

KÖREN
Måndagar  kl.19.30-21.00

VÄLKOMMEN!
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Lördagen 9 april kl.10.00 -14.00
håller vi vår årliga Vårbasar 
i Kållereds Missionskyrka.
Tombola, tipspromenad för stora och 
små, försäljning av hembakat bröd, 
vårlökar, våffl or och kaffe m.m. 

Lördagen den 26 mars kommer Kållereds 
Missionskyrka att delta i den globala 
miljömanifestationen Earth Hour 2011. 
Genom att vi släcker ner ljuset en timme  
kl.20.30-21.30 är vi med och skickar en 
gemensam signal tillsammans med 
miljontals andra människor till världens 
ledare med budskapet att de måste fortsätta anstränga sig för 
att rädda vår planet från klimathotet. 

Vi träffas i kyrkan kl.19.30, lyssnar på musik, fi kar, och följer 
arrangemanget som pågår runt om i världen och har ljuständ-
ning med andakt. 
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BIBELSTUDIUM och samtal
”En plats där du kan vila och växa””En plats där du kan vila och växa””

KÖRKONSERT

VÅRBASAR OCH VÅFFELFEST

”Musik i vårkväll”

Lördag 16 april kl.16.00 - 17.30
i Kållereds Missionskyrka

med Ingrid Svensson 

VÄLKOMMEN!

7
FORTS. 
GUDSTJÄNSTKALENDARIUM

1 Söndag 2 söndagen i påsktiden 
”Påskens vittnen” 
Sak. 8:6-8, 1 Pet. 1:3-9, Joh. 20:24-31 
kl.11.00 Gudstjänst 
Predikan: Anders Svenssom (2)

6 Fredag
kl.19.00 Ekho Mässa
Ingrid Svensson m.fl .

8 Söndag 3 söndagen i påsktiden 
”Den gode herden” 
Jer. 23:3-8, 1 Pet. 5:1-4, Joh. 10:22-30 
kl.11.00 Nattvardsgudstjänst 
Predikan: Ingrid Svensson (3)

15 Söndag 4 söndagen i påsktiden 
”Vägen till livet” 
2 Mos. 13:20-22, 1 Thes. 5:9-11, Joh. 13:31-35 
kl.11.00 Mässa. 
Predikan: Lars Nordh (4)

22 Söndag 5 söndagen i påsktiden 
”Att växa i tro” 
Jes. 57:15-16, Gal. 5:13-18, Joh. 17:9-17 
kl.11.00 Gudstjänst 
Predikan: Ingrid Svensson (5)

29 Söndag Bönsöndagen 
kl.11.00 Konfi rmationsmässa. 
Konfi rmander, Ingrid Svensson, 
Ingela Ahlstrand, Emanuel Hauptmann. (6)

MAJ

Kornet har sin vila 
djupt i frusen jord, 
är ej dött, det väckes 
av ditt skaparord. 
Kärlek från Gud, 
åt allting ger du liv. 
Kärlek med ditt ljus kom, 
kom och hos oss förbliv.

Han blev hängd på korset, 
i en grav lagd ner. 
Ingen enda väntar 
möta honom mer. 
Kärleken når långt 
bortom död och grav. 
Kärlek med ditt ljus kom, 
kom och dröj hos oss kvar. 

Han var vetekornet, 
låg i jordens djup. 
Han stod opp en påskdag, 
lever bland oss nu. 
Aldrig en sol 
har lyst så stark och klar. 
Kärlek med ditt ljus kom, 
kom och dröj hos oss kvar. 

Psalmer och sånger 204

Kornet har sin vila 

INFORMATION

KOM OCH DELTA I EARTH HOUR 2011

Söndag 15 maj kl.18.00
i Kållereds Missionskyrka



27 Söndag Jungfru Marie bed. dag 
”Guds mäktiga verk” 
1 Sam. 2:1-10, Kol. 1:15-20, 
Luk. 1:26-38, 1:46-55 
kl.11.00 Nattvardsgudstjänst. Kören 
Predikan: Ingrid Svensson (3)

30 Onsdag 
kl.19.00 Passionsandakt 
i Kållereds kyrka

3 Söndag Midfastosöndagen 
”Livets bröd” 
Ord. 9:1-6, 1 Kor. 10:1-6, Joh. 6:48-59 
kl.11.00 Gudstjänst 
Predikan: Ingrid Svensson (4)

6 Onsdag 
kl.19.00 Passionsandakt 
i Centrumkyrkan

10 Söndag 5 söndagen i fastan 
”Försonaren” 
4 Mos. 21:4-9, 1 Joh. 1:8-2:2, Joh. 3:11-21 
kl.11.00 Gudstjänst 
Predikan: Leif Herngren (5)

13 Onsdag 
kl.19.00 Passionsandakt

17 Söndag Palmsöndagen 
”Vägen till korset”
Sak.. 2:10-13, Fil. 2:5-11, Joh. 12:1-16 
kl.11.00 SMU Gudstjänst 
Predikan: Ingrid Svensson (6) 
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6 Söndag Kyndelsmässodagen 
”Uppenbarelsens ljus” ”Uppenbarelsens ljus” 
kl. 18.00 Ekum. Taizémässa (2)kl. 18.00 Ekum. Taizémässa (2)

13 Söndag 6 e söndagen e. trett.d. 
”Gud verkar nu” ”Gud verkar nu” 
Jes. 43:15-21, Fil. 2:12-13, Joh. 5:16-23 Jes. 43:15-21, Fil. 2:12-13, Joh. 5:16-23 
kl. 11.00 Gudstjänst kl. 11.00 Gudstjänst 
Predikan: Leif Herngren (3) Predikan: Leif Herngren (3) 

20 Söndag Septuagesima 
”Nåd och tjänst”  ”Nåd och tjänst”  
Sal. 11:22-26, Fil. 3:7-14, Matt. 19:27-30 Sal. 11:22-26, Fil. 3:7-14, Matt. 19:27-30 
kl. 11.00 Gudstjänstkl. 11.00 Gudstjänst
Predikan: PA Sahlberg (4)Predikan: PA Sahlberg (4)

27 Söndag Sexagesima 
”Det levande ordet” ”Det levande ordet” 
Jer. 23:23-29, Heb. 4:12-13, Joh. 6:60-69 Jer. 23:23-29, Heb. 4:12-13, Joh. 6:60-69 
kl. 11.00 Årshögtid med Nattvard.kl. 11.00 Årshögtid med Nattvard.
KörenKören
Predikan: Ingrid Svensson (5)Predikan: Ingrid Svensson (5)

6 Söndag Fastlagssöndagen 
”Kärlekens väg” 
Hög. 8:6-7,  2 Kor. 5:14-21, Mark. 10:32-45 
kl.11.00 Gudstjänst 
Predikan: Ingrid Svensson (6)

9 Onsdag Askondagen 
”Bön och fasta” ”Bön och fasta” 
Man. 11-15, 2 Kor. 7:8-13, Luk. 5:33-39 Man. 11-15, 2 Kor. 7:8-13, Luk. 5:33-39 
kl.19.00 Askonsdagsmässa kl.19.00 Askonsdagsmässa 
i Kållereds kyrka 
Predikan: Ingrid Svensson

13 Söndag 1 söndagen i fastan 
”Prövningens stund” 
1 Mos. 3:1-13, Heb. 5:7-10, Mark. 1:12-13 
kl.11.00 Gudstjänst 
Predikan: Ingrid Svensson (1)

16 Onsdag
kl.19.00 Passionsandakt 
i Centrumkyrkan

20 Söndag 2 söndagen i fastan 
”Den kämpande tron” 
Jes. 61:1-3, Heb. 11:23-27, Mark. 14:3-9 
kl.11.00 Gudstjänst 
Predikan: Henrik Fransson (2)

23 Onsdag 
kl.19.00 Passionsandakt

20 Onsdag 
kl.19.00 Passionsandakt 
i Kållereds kyrka

21 Torsdag Skärtorsdagen 
”Det nya förbundet” 
Jer. 31:31-34, 1 Heb. 10:12-18, Joh. 13:1-17 Jer. 31:31-34, 1 Heb. 10:12-18, Joh. 13:1-17 
kl.19.00 Getsemanestund 
med Nattvard 
Predikan: Ingrid Svensson (1)Predikan: Ingrid Svensson (1)

22 Fredag Långfredagen 
”Korset” ”Korset” 
Jes. 53:1-12,  Heb. 10:19-25, Joh. 19:17-37 Jes. 53:1-12,  Heb. 10:19-25, Joh. 19:17-37 Jes. 53:1-12,  Heb. 10:19-25, Joh. 19:17-37 
kl.11.00 Gudstjänst vid Jesu kors kl.11.00 Gudstjänst vid Jesu kors 
Predikan: Ingrid Svensson (1)Predikan: Ingrid Svensson (1)

23 Lördag Påskafton 
”Genom död till liv” 
Job 19:25-27, Ef. 2:1-6, Joh. 20:1-10 
kl.23.30 Ekum. Påsknattsmässa kl.23.30 Ekum. Påsknattsmässa 
i Kållereds kyrka 

24 Söndag Påskdagen 
”Kristus är uppstånden” 
Jona 2:1-11, Apg. 13:32-37, Joh. 20:1-18 Jona 2:1-11, Apg. 13:32-37, Joh. 20:1-18 
kl.11.00 Påskgudstjänst 
Predikan: Ingrid Svensson (1)Predikan: Ingrid Svensson (1)

25 Måndag Annandag Påsk 
”Möte med den uppståndne” 
Jer. 31:9-13, 1 Pet. 1:18-23, Joh. 20:19-23 Jer. 31:9-13, 1 Pet. 1:18-23, Joh. 20:19-23 
kl.18.00 Påskvandring 
med start i Kållereds kyrka

FEBRUARI

MARS

APRIL

Om inte annat anges hålles Gudstjänsterna i Om inte annat anges hålles Gudstjänsterna i 
Kållereds Missionskyrka.Kållereds Missionskyrka.

Siffrorna inom ( ) avser medverkande Siffrorna inom ( ) avser medverkande 
omsorgsgrupp.omsorgsgrupp.

Forts. följer nästa sida...Forts. följer nästa sida...

Välkommen att fi ra gudstjänst och andakt med oss i vår.

1 Söndag

8 Söndag

15 Söndag

22 Söndag

29 Söndag


