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Vi samlas kring kaffeborden för 
gemenskap och för att lyssna till 

något program
Tid: kl.12:00-14:00

4 September
”Vardagstro och en ko”

Elisabeth Ingvarsson
2 Oktober

”Kuba - berättelse från en resa.”
Marita och Nils Aronsson

 6 November
Min inre resa mot livsvisdom

André Zeidan

4 december
Sång i adventstid

Elever från Hallenskolan

I samverkan med 
Studieförbundet 

VÄLKOMNA!

DAGLEDIGA

Julmarknad 

1 December
kl.10.00 - 14.00
Tombola, lotter, 

Fika, sopplunch...

Välkommen!

Välkommen till...
Onsdagsträffen:

Gemenskap och kaffe!
kl.11.00 - 13.00

Kontaktperson: 
Ann-Marie Karlsson
Tel. 031 - 795 05 39

Arbetsdag
Kom och var med 

och städa 

ute och inne i kyrkan!

Denna dag serveras också kaffe 

vid trottoaren utanför kyrkan - 

för alla!

29 september 

kl.10:00 - 15:00

onsdagsträffen

PIRATLÄGER
16 - 20 juni 2012

... för dig som fyllt 13 år 

Onsdagar kl. 19.00-21.00 
Kostnad: 200 kr/termin (Scouter gratis)
Fikapeng: 10 kr/gång.
Kontakt: Torbjörn Berntsson
               0702 - 661935

Tonår



Den första kyrkokonferensen för 
Gemensam Framtid hölls i Linkö-
ping under Kristi Himmelsfärdshel-
gen. Kyrkokonferensen präglades 
av fest och glädje.
Förutom gudstjänster och semina-
rier, så fattades flera viktiga beslut 
under förhandlingarna.
Den strategiska plattformen och
verksamhetsplanen antogs. 
Budget fastställdes enligt förslaget 
från kyrkostyrelsen.  
Konferensen beslutade också att 
ansöka om statlig hjälp med att ta in 
kyrkoavgift. Det innebär att enskil-
da kan betala kyrkoavgift via skatt-
sedeln.  Kyrkoavgiften,  kommer 
att användas för stöd till försam-
lingarna inom Gemensam Framtid, 
genom att 70 procent går direkt till 
den församling givaren angett och 
30 procent fördelas till lokalt för-
samlingsarbete/-utveckling.
Den längsta debatten under förhand-
lingarna gällde frågan om regio-
ner, där framförallt synpunkter om 
regionernas juridiska status var i 
fokus.
Konferensen beslutade så småning-
om att tillsammans med Equmenia  

I urkyrkan, dvs när de första kristna 
levde i en gemenskap, så möttes man 
för att dela bröd och vin, och be till- 
sammans. Allt sedan dess möts vi i 
våra församlingar för att göra det-
samma. 
Under historiens gång har vi i olika 
traditioner, satt olika namn på detta.
I urkyrkan fick brödsbrytelsen snabbt 
namnet; Mässa. Mässan firades varje 
söndag i urkyrkan.
”Gå! Du är utsänd” så slutade ofta 
gudstjänsten i urkyrkan. När de se-
dan började firas på latin, användes 
det latinska ”Missa” som betyder 
”utsänd”. Senare kom utsändningsor-
den att ge namn åt hela gudstjänsten. 
Därför använder vi ordet mässa, som 
helt enkelt betyder att vi möts för att 
dela bröd och vin och, för att sedan 
sändas ut i vår vardag. Att ordet skulle 
beskriva en särskild tradition eller vara 
obrukbart för någon annan, är ett miss-
förstånd. Mässa är för alla som vill ta 
emot Jesus Kristus.
En mässa består av olika delar vars 
namn kan låta lite främmande. Delarna 
är där för att hjälpa oss till vårt möte 
med Jesus. Mässans delar beskriver 
också hela livet; där både skuld, kamp 
och förtvivlan (kyrie), och tacksamhet 
och lovsång (gloria) ryms.

I höst kommer vi att fira en enkel 
veckomässa, dvs vi lyssnar till en 
kort betraktelse, firar nattvard och 
bön. Alltsammans tar 20-30 min. 
Efter Mässan finns det möjlighet 
för den som vill, att vara kvar och 
samtala omkring en Bibeltext, men 
det går också  bra att bara vara 
med på Mässan. 
Start: 12 september

Varje torsdag kl.12.00 - 14.00 
kommer kyrkdörrarna att vara öpp-
na, för den som vill komma och 
sitta ned en stund inne i kyrkan. 
I kyrkan spelas lite stilla musik, 
men i övrigt ska det vara tyst. Man 
kan tända ett ljus, be en bön, eller 
bara sitta ner en stund.
Dörrarna öppnas den 6 september!

Välkommen!

Nytt för hösten...9  2

inrätta sju regioner. Regionerna blir 
inte egna juridiska enheter, utan hör 
till den nationella kyrkan.
Lasse Svensson valdes till kyr-
koledare, att tillsammans med de 
två biträdande kyrkoledarna Sofia 
Camnerin och Olle Alkholm leda 
den nya kyrkan.
När det gäller namnfrågan, så kom-
mer ett upplägg med delaktighet 
av församlingarna vid regionala 
samlingar under kommande år och 
eventuella seminarier vid kyrkokon-
ferensen 2013 och beslut 2014.

Öppen kyrka 

Vad betyder ordet 
”Mässa” ?

GUDSTJÄNST FÖR 
ALLA ÅLDRAR OCH SINNEN

Tisdagen den 16 oktober kl.18.30
VÄLKOMNA!

hälsar scouter, ledare och pastor 



24 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

28 Söndag kl.11.00
21:a Söndagen efter Trefaldighet
Ekumenisk Mässa i Centrumkyrkan.
kl.15.00
Andakt på Brattåsgården 

31 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

3 Alla Helgons Dag kl.11.00
kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst.(6)
Ingrid Svensson.

7 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

11 Söndag kl.11.00 
23:e Söndagen efter Trefaldighet
Gudstjänst. Ingrid Svensson. Kören. (1)

14 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

18 Söndag kl.11.00
Söndag före Domssöndag
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (2)
kl.14.00
Andakt på avd 239 på Mölndals Sjukhus.

21 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

25 Söndag kl.11.00 
Domssöndagen
Global mässa i Kållereds kyrka

28 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

 
23 Söndag kl.11.00 
16:e Söndagen efter Trefaldighet
Gudstjänst. Hans Wrenne. (5) 

26 Onsdag kl.18.30
Veckomässa 

30 Söndag kl.11.00 
Mikaelidagen
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (1)

3 Onsdag kl.18.30
Veckomässa 

7 Söndag kl.11.00 
18:e Söndagen efter Trefaldighet
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (2)

10 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

14 Söndag kl.11.00 
Tacksägelsedagen
Nattvardsgudstjänst. 
Ingrid Svensson. (3)
Offer till Equmenia. 
Församlingsmöte.

16 Tisdag kl.18.30
Gudstjänst för alla!
Scouter, ledare, Ingrid Svensson

17 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

21 Söndag kl.11.00
20:e Söndagen efter Trefaldighet 
Gudstjänst. Ingrid Svensson.
Kören. (4) Kyrklunch, behållningen går 
till Diakonia

2 Söndag kl.11.00
13:e Söndagen efter Trefaldighet
Samlingssöndag. 
Nattvardsgudstjänst. 
Ingrid Svensson. Kören.
Kyrklunch och gemenskap. (3)

9 Söndag kl.11.00
14:e Söndagen efter Trefaldighet 
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (4)

12 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

19 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

5
Välkommen till Gudstjänst!

SEPTEMBER

6

NOVEMBEROKTOBER

Månadens Psalm
September

Psalm nr 895 
Psalmer i 90-talet

Oktober
Psalm nr 801 

Psalmer i 2000-talet

November
Psalm 884b

Psalmer i 2000-talet

Helg om medmänsklighet 
15 - 16

”Är jag där när du behöver mig?” 
Diakoni - medmänsklig omsorg!

Lördag kl.18.00 - 21.00
Fest om medmänsklighet i 

Apelgårdens kyrka
Gemenskap kring diakoni i 

olika former. 
Knytkalas.

Söndag kl.11.00
Gemensam Mässa
i Missionskyrkan.

Predikan av Roland Stahre (6)  
kl.15.00 

Andakt på Brattåsgården

SÖNDAGSSKOLA
I höst är du välkommen att vara med 
i söndagsskolan, som vi kallar 
Skatten. 
Du är välkommen från det du är 3 år. 
I söndagsskolan är det härlig gemen-
skap.  Vi sjunger, leker och lär oss 
mer om Bibeln på olika sätt. 
Vi kommer att arbeta med ett nytt 
material som heter SKATTEN - på 
äventyr med Gud. 
Det kostar inget och ni är välkomna 
de söndagar som passar er. 
Om ni vill veta mer kan ni ringa eller 
maila:
Anna Johannesson 0738 - 040400
Gull-Britt Gertz 031 - 7950843
missionskyrkan.skatten@gmail.com

Plats: Kållereds Missionskyrka
Tid: 11:00 Varje söndag
Start: 2 September
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Vill du sjunga i kör?
Kören övar

Torsdagar kl.19.30 - 21.00
Frågor? 

Ring Kerstin Sjöbratt
070-3053366

Målarglädje

SPÅRARE 8-10 år. Ledare:
Anna Johannesson tel, 0738- 040400
Sofia Svensson  tel.0730-971841   
Lina Molin  tel. 031-7950702 
Torbjörn Berntsson 0702-661935   

Scout och spårare
Tisdagar kl.18.30 - 20.00
Terminsstart: 11 september

Någon att samtala med?
Kyrkan erbjuder stödsamtal, 

enskilt samtal i själavård 
samt andlig vägledning.

 Pastorn har tystnadsplikt.

Välkommen att boka tid:
pastor Ingrid Svensson, 

tel. 0709 - 16 38 24
eller maila: 

kallereds.missionskyrka@telia.com

UPPTÄCKARE 10-12 år. Ledare:
Maria Wising 0708-28 11 27  
Helen Åmark 0708-238766
Emanuel Hauptmann   0733-64 00 66   
Pelle Wising   0707-271397   
                                      

ÄVENTYRARE 12 - 15 år. Ledare: 
Rickard Häggman 0709-28 58 11 
Johannes Hauptmann 0739-02 56 64   
Tobias Palmqvist  0762-44 49 24                 
       

Onsdagar kl.13.00
Kontaktperson:
Rune Karlsson
031 - 795 05 39

Gemensam Framtidsfest!
Knytkalas

 28 september kl.19.00
Missionskyrkan

VÄLKOMMEN!

Goda möten i Kållered - 
internationella kvällar

Kommunens projekt goda möten 
i Kållered ordnar i höst fyra 
kvällar för Kålleredsbor. 
Plats: Församlingshemmet
Tid: 18:00 - 21:00
Datum:10 oktober
            24 oktober
            7 november
           21 november

ÖPPEN KYRKA
Torsdagar

12.00 - 14.00

Tänd ett ljus,
be en bön eller bara sitt

en stund i stillhet

VÄLKOMMEN IN



1 10I Rom 8:37-39 beskrivs Guds kärlek 
som att det inte finns några gränser för 
kärleken. Ingen kan någonsin falla ur 
Guds kärlek. Därför ska inte heller vi 
sätta gränser så att något som ryms i 
livet, inte får vara med i kyrkan. En 
kyrka för hela livet - där får allt vara 
med. En sådan kyrka är bara möjlig 
om vi är tydliga med att det är Jesus 
som är vår Herre och som leder oss.
I höst ska vi se över våra stadgar, samt 
fundera på vad vår kyrka och försam-
ling ska heta. Allt det där är adminis-
trativa frågor, som också får liv om vi 
tar chansen att våga förändring. 
Hur kan människor märka att det är 
något nytt som sker i vår kyrka?
 Vi har redan sagt att vi vill vara en 
kyrka som är öppen och tydlig och en 
plats där man kan vila och växa. 
Hur är vi det på bästa sätt för varandra 
och alla människor i Kållered? 

TYDLIG

”Det är lätt att säga tulipanaros- men 
att göra det...”
Det uttrycket tänker jag på när vi nu är 
en del av Gemensam Framtid. Vi har 
blivit en ny kyrka, där vi vill något nytt. 
Visionen för Gemensam Framtid är  att 
”vara en kyrka för hela livet - där mötet 
med Jesus Kristus förvandlar mig, dig 
och världen”.  
Hur lätt är inte det att säga allt det där, 
men hur gör vi det? 
I en kyrka för hela livet, ryms allt. En 
kyrka för hela livet är öppen för alla 
åldrar, men också alla faser och situa-
tioner i livet. En kyrka för hela livet är 
en kyrka som är öppen för glädje och 
skratt likväl som sorg, förtvivlan, ångest 
eller ilska. En kyrka för hela livet är helt 
enkelt en kyrka som vågar öppna sig för 
alla människor, i livets alla olika situa-
tioner. Det är lätt att säga allt det där, 
men hur blir det verklighet för oss?
Att vara helt öppen och en kyrka för 
hela livet, börjar i tydligheten. Ju 
tydligare vi är med vårt centrum Jesus 
Kristus, desto öppnare kan vi vara. Det 
kanske låter konstigt att tydligheten 
skapar öppenhet, men när vi har vårt 
centrum tydligt hos Jesus, så behöver 
inte vi sätta några gränser för vad som 
ska få rymmas i kyrkan. hälsar din pastor Ingrid

Pastorn har ordet
Nytt för hösten
Anslagstavlan
Anslagstavlan
Gudstjänstkalendarium
SMU-sidor
Gemensam Framtid

INNEHÅLL
sid 1
sid 2
sid 3
sid 4
sid 5-6
sid 7-8
sid 9

Tulipanaros

Robert Eriksson sjunger

 

 Nya kyrkoledare: Lasse Svensson,    
 Sofia Camnerin, Olle Alkholm

Barnkonferensen



Svenska Missionskyrkans 
Ungdom i Kållered

Kållereds Missionskyrka
Heljeredsvägen 2
428 37 Kållered

Välkommen till Missionskyrkan i Kållered - 
här finns alltid rum för dig.

Vår församling vill vara Öppen och Tydlig,
 en plats där man kan Vila och Växa.

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

Tel exp. 031 - 795 28 45
kallereds.missionskyrka@telia.com
www.kallered.missionskyrkan.se
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

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

KYRKBLADET


