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Kyrkorna i Kållered 
önskar alla en 
god sommar!

“Skäms inte för att du är människa, var 
stolt. Inne i dig öppnar sig valv efter 
valv, oändligt. Du blir aldrig 
färdig, och det är som det skall.”

Så skrev Tomas Tranströmer, Nobel-
pristagaren. I kyrkan får du chans att 
se hur dina valv öppnar sig. Här i vårt 
gemensamma programblad för som-
maren 2012 ser du vad vi erbjuder 
av gudstjänster och andra samlingar. 
Kållereds församling, Missionskyrkan 
och Centrumkyrkan, finns till för dig. 
Vi samarbetar med varandra, med GUD 
och med dig. Ingen av oss finns till bara 
för sin egen skull. Vi behöver varandra 
och behöver behövas. Det här är något 
som märks i våra tre församlingar. Där 
samarbetar människor omkring sin tro 
och sina tvivel, man delar livet, samlar 
barn- och unga, finns till hands i det vi 
kallar diakonala uppdrag. Allt detta är 
Guds tjänst. Och mitt i alltsammans firar 
vi gudstjänst, dukar nattvardsbordet och 
ber tillsammans. Ingen av oss är färdig. 
Men tillsammans djupnar vi i uppdraget 
att vara människor.

Hälsningar...

KULTUR I SOMMARKVÄLL 

Kållereds kyrka - tisdagar 19.00. 
Fika efteråt caféet i Almrothska kapellet.

3 juli, “Hus med historia i Kållered”. 
Bildspel och berättelse. Staffan Bjerrhede och Håkan 
Magnusson.

10 juli, “Via regia”. 
Pilgrimsleden i Halland med anknytning till Kållered. 
Chris Forsne från Kullavik som forskat på pilgrims-
leder kommer och berättar.

17 juli, “Postens historia”.
Bo Thalenius, brevbärare, visar bilder och berättar  
om postens historia i Mölndal.

24 juli, “En afrikansk böna som erövrat världen”. 
Något om kaffets botanik, historia, framställning och 
kemi. Föredrag av Magnus Neuendorf, intendent på 
Botaniska trädgården. 

31 juli, “Om detta må ni berätta”.  
Fritz Hilliges berättar personligt om judeförfölj-
elserna i Nazi-Tyskland. 

MUSIK I SOMMARKVÄLL

Kållereds kyrka - torsdagar, 19.00. Fri entré.

5 juli Maria Sjökvist, alt, Lars Söderlund, orgel 
och piano 
Sjökvist är en ung, lovande, sångerska som sjunger 
både i konsertsammanhang och i Göteborgsoperans 
kör. Lars Söderlund är organist i Kållered. De bjuder 
på ett blandat program som innefattar såväl spanska 
rytmer som Wagnersk romantik och nordiska som-
marklanger.

12 juli Eva Simmons & Jan-Olof Persson 
“NU ÄR DET GOTT ATT LEVA”. Simmons är ett känt 
ansikte i olika vissammanhang och Persson flitigt 
anlitad som pianist och dragspelare. Vi får lyssna till 
visor från när och fjärran, från Frankrike, Finland 
och Sverige.

19 juli Samuel Lundback, orgelafton.
Lundback studerar på Musikhögskolan i Göteborg 
och är trots sin ungdom en van konsert-
organist. Han kommer att spela ett blandat och om-
växlande program från Bach till nutid. Vi får även 
lyssna till någon av Lundbacks egna kompositioner.

26 juli A Piacerekvartetten 
Antonio Tafuri (flöjt) Attilio Vampore (violin), Ema-
nuel Kling (viola), Annika Stjeiffert (cello). Dessa 
skickliga musiker bjuder oss på flöjtkvartetter av bl.a 
Crusell, Jacob och Piazzolla. En absolut högtidsstund  
för älskare av klassisk musik.

Ingrid Svensson
Missionskyrkan

Lars Nordh
Svenska Kyrkan

Pär-Axel Sahlberg
Centrumkyrkan



Missionskyrkan
Kållereds Missionskyrka ligger i sluttningen upp 
mot västra Kållered invid Labackavägen inte långt 
från centrum, buss- och pendelstation. Församlingen 
är en del av både Svenska Missionskyrkan och av 
det nystartade samfundet Gemensam framtid, som 
bildades 2011 av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet 
och Missionskyrkan.

GUDSTJÄNSTKALENDARIUM

• 3 juni, 11.00: Gudstjänst. I. Svensson. Kyrkkaffe 
(gr 3).

• 10 juni, 11.00 Nattvardsgudstjänst. I. Svensson. 
Kyrkkaffe (gr 4).

• 17 juni – 12 augusti: se gemensamt kalendarium
• 19 augusti, 11.00: Gudstjänst. I. Svensson. Kyrk-

kaffe (gr 1).
• 26 augusti, 11.00: Gudstjänst. I. Svensson. Kyrk-

kaffe (gr 2).

I MISSIONSKYRKAN I HÖST

Söndagar 11.00 har vi gudstjänst och onsdagar 
18.30 bön i kyrkan. Nyhet! Vi erbjuder söndagssko-
la i anslutning till gudstjänster på söndagar

Första tisdagen i månaden fikar vi och hör ett in-
tressant föredrag under rubriken ”Daglediga”, 
12.00-14.00

Scoutverksamheten fortsätter inom SMU, tisdagar 
18.30, med grupper i åldrarna 8-10 år (spårare), 10-
12 år (upptäckare) och 12-15 år (äventyrare).

Onsdagar, 11.00-13.00 umgås vi under rubriken 
onsdagsträffen över en fika.

Onsdagar 13.00 träffas gruppen “målarglädje” och 
målar tillsammans

Tonår fortsätter på onsdagar, 19.00.

Bibelsamtalen fortsätter, men i höst på onsdagar 
19.00-21.00.

Torsdagar 19.30-21.00 övar kören.
Nyhet! Torsdagar 12.00-14.00 är kyrkan öppen för 
stillhet, bön och ljuständning.

Pastor Ingrid Svensson erbjuder enskilda samtal.

Välkommen till 
Missionskyrkan i Kållered!

Svenska Kyrkan 
De två kyrkorna i Kållereds församling hittas på 
höjden mot västra Kållered invid Labackavägen 
(Apelgården), respektive ovanför Kållereds centrum 
(Kållereds kyrka). Kållereds församling är en del av 
Svenska Kyrkan.

GUDSTJÄNSTKALENDARIUM

• 3 juni, 11.00, Gudstjänst i Kållereds kyrka,  
R. Gustafsson

• 10 juni, 11.00, Mässa i Kållereds kyrka,  
L. Nordh.

• 17 juni - 12 augusti: se gemensamt kalendarium
• 19 augusti, 11.00, Mässa i Kållereds kyrka,  

R. Gustafsson
• 28 augusti, 11.00, Mässa i Kållereds kyrka,  

L. Nordh.
• Varje söndag kl 15.00 Gudstjänst på Brattås-

gårdens äldreboende.

Verksamhetsstart för SKUnK 10-12 och ungdoms-
grupp, 23 augusti. Konfirmation 2013 startar 2 
september. Frågor/anmälan till Ammi Wikström 031-
761 93 74. Kyrkis starar 7 september. Se hemsida.

Radio plus 90,7 Svenska kyrkans radio. Webbradio 
och hemsida: www.radioplus.info.se

VÄGKYRKAN I KÅLLERED  

Kållereds kyrka med café - där rättvisemärkt kaffe 
och te, samt hembakat serveras - är  öppen torsdag 
till söndag, 12.00-16.00, under juli månad. Vi tar 
tacksamt emot hembakat, utan nötter och mandel.
Andakt kl. 15.00.  Välkommen också att lyssna till 
våra  guider i kyrkan. I Almrothska kapellet finns ut-
ställningen ”Kaffe”. Kållereds Hembygds- gille ställer 
ut foto och föremål med kaffetema. 
 Volontärer sökes till Sommarkyrkan. Kontakta: 
Ammi Wikström 031-7619374, eller  Agneta Zeidan 
031-7619373. Sommarkyrkomobilen: 0703-609581.

”Sommarfest med sill och jordgubbar”
Tisdag 12 juni i Apelgårdens kyrka. 13.00-15.00. 
Sång och musik
Kostnad: 50:-. Anmälan senast 8/6 till församlings 
expeditionen: 031-761 93 00

Sopplunch i Kållereds församlingshem
Torsdag 23 augusti, 12.00-13.30
Kostnad: 25:-. Alla pengar går till koprojektet i 
Tanzania.

Trivselträff i Kållereds församlingshem
Tisdag 29 augusti, 13.00-14.30. ”Amazing Art”, en 
musikalisk bildberättelse med Marianne Lundström 
och Gunnar Lindskog. Kostnad 20:-.                



Gemensamma 
gudstjänster

17 juni, 11.00, Gudstjänst i Missions-
kyrkan. Pastor Ingrid Svensson.

23 juni, 11.00, Mässa i Kållereds kyrka. 
Präst Lars Nordh

24 juni, 11.00, Gudstjänst i Missions-
kyrkan. Pastor Ingrid Svensson

1 juli, 11.00, Mässa i Kållereds kyrka. 
Präst Gunnar Lindskog

8 juli, 11.00, Gudstjänst i Kållereds 
kyrka. Präst Johanna Dahl

15 juli, 11.00, Mässa i Kållereds kyrka. 
Präst Gunnar Lindskog

22 juli, 11.00, Gudstjänst i Kållereds 
kyrka. Präst Johanna Dahl

29 juli, 11.00, Mässa i Kållereds kyrka. 
Präst Rebecka Gustafsson

5 augusti, 11.00, Gudstjänst i Centrum-
kyrkan. Pastor PA Sahlberg

12 augusti, 11.00, Mässa i Centrum-
kyrkan. Pastor Tord Ireblad

Centrumkyrkan
Centrumkyrkan ligger i Kållereds Centrum. Försam-
lingen är en del av både Metodistkyrkan i Sverige 
och av det nystartade samfundet Gemensam framtid, 
som bildades förra året av Missionskyrkan, Baptist-
samfundet och Metodistkyrkan.

GUDSTJÄNSTKALENDARIUM 

• 3 juni, 11.00: Gudstjänst. T. Ålöw predikar och R. 
Löfgren spelar. Kyrkkaffe (gr 4).

• 10 juni, 11.00: Gudstjänst. PA Sahlberg predikar 
och R. Lövgren spelar. Kyrkkaffe (gr 1).

• 17 juni - 12 augusti: se gemensamt kalendarium.
• Söndag 19 augusti, 11.00, Gudstjänst. T. Ålöw, 

kyrkkaffe (gr 4).
• Söndag 26 augusti, 11.00, Gudstjänst. 

Kyrkkaffe (gr 1) 
• Söndag 2 september, 11.00, Gudstjänst. Kyrk-

kaffe (gr 2). .

SOMMAR I CENTRUMKYRKAN

Fredag 22 juni - Midsommarafton firas med med 
stor samling på Västkustgården, 15.00 och därefter 
på Arvet där det blir midsommarfest. Föranmälan på 
031-7952900, helst senast tisdagen samma vecka. 
På midsommardagen inbjuder vi också till Gregge- 
reds kapell kl. 17.00.

Torsdag 23 augusti, 18.30, Församlingsmöte 

Fredag 31 augusti, 16.00, Middag i Centrum, på 
Arvet. Föranmälan, på 031-7952900, senast onsdag 
samma vecka. 

I CENTRUMKYRKAN I HÖST

Höstens aktiviteter i kyrkan startar måndag 3 
september, 12.00, med Centrumträffen, och med 
stickcafé, tisdag 4 september 17.00. 

Alla våra gudstjänster och samlingar hittar du i 
Mölndalsposten, på vår anslagstavla och på hem-
sidan: http://centrumkyrkankallered.se

Välkommen till Centrum-
kyrkan!

I denna ljuva sommartid
gå ut min själ 

och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.

Se hur i prydning 
jorden står

se hur för dig 
och mig hon får

så underbara håvor.


