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Sedan 1873 har församlingen funnits i 
Kållered, ett samhälle som är i ständig 
förändring och tillväxt. 
Vi har 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? 
Vi behöver tillsammans fundera över 
vart vi är på väg, vilken riktning 
vi vill ha och vad vi vill med vår 
gemenskap och församling. Vi har 
vår vision, men det är alltid bra att 
samtala då och då och se vart vi är på 
väg. Att vara kyrka och församling är 
framförallt att lyssna till vad Gud vill 
och lyssna till varandra samt lyssna 
till människor i Kållered.
Vart är vi på väg?
Låt oss börja med att lyssna in. Sen 
fortsätter vi att gå- med Gud och 
varandra!

TYDLIG

Kanske tillhör du dem som brukar se 
på det populära Tv programmet ”På 
spåret”? Det är ett  program där två lag 
tävlar mot varandra i att lyssna till led-
trådar och med hjälp av dem gissa vart 
resan går till för plats.
Vi som tittar på programmet kan också 
vara med och gissa vart resan går, 
allteftersom ledtrådarna blir lättare och 
lättare. 
Det kan väl vara kul att vara med i en 
lek där man inte vet vart man ska, utan 
får gissa det som någon redan bestämt. 
I verkligheten är det dock inte så bra att 
inte veta vart man är på väg. 
Då och då kan vi i och för sig drabbas 
av det i vardagliga sysslor. Plötsligt 
upptäcker man att man gått in i ett rum 
men tyvärr har man glömt vad det var 
man skulle göra där! Jag gissar att jag 
inte är ensam om den upplevelsen.
När vi ser på livet i stort är det däremot 
nödvändigt att veta vart vi är på väg, 
för att känna trygghet, harmoni, och 
livsglädje. 
Hur är det då i vår församling?
Vet vi vart vi är på väg?
Ett nytt år har just startat och vi befi nner 
oss i årsmötstider. Vi behöver tillsam-
mans fundera över vart vi är på väg och 
åt vilket håll vi vill gå. hälsar din pastor Ingrid
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Vart är vi på väg?
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29 Söndag kl.11.00
4:e Söndagen i påsktiden.
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (4)

2 Onsdag kl.18.30
Bön i kyrkan.

6 Söndag kl.18.00
””För kärlekens skull”
Mässa med musik av Kennet och Ted 
Gärdestad. Missionskyrkans kör under 
ledning av Elisabet Persson.
Kerstin Sjöbratt och Hans Wrenne. (5)

9 Onsdag kl.18.30
Bön i kyrkan.

13 Söndag kl.11.00
Bönsöndagen
Gudstjänst. Henrik Fransson.(6)

16 Onsdag kl.18.30
Bön i kyrkan.

20 Söndag kl.11.00
Söndag före pingstdagen 
Cafégudstjänst i församlingsvåningen.
Hans Wrenne (1)

23 Onsdag kl.18.30
Bön i kyrkan.

27 Söndag kl.11.00
Pingstdagen
Ekumenisk Mässa i Kållereds kyrka.

30 Onsdag kl.18.30
Bön i kyrkan

11 Onsdag kl.18.30
Bön i kyrkan.

15 Söndag kl.11.00
2:a Söndagen i påsktiden.
Nattvardsgudstjänst.
Ingrid Svensson. (2)

18 Onsdag kl.18.30
Bön i kyrkan.

20 april kl.19.00
EKHO mässa
Servering.

22 Söndag kl.11.00
3:e Söndagen i påsktiden
Gudstjänst.
Ingrid Svensson. (3)
Offerdag till Missionen i Sverige.

25 Onsdag kl.18.30
Bön i kyrkan

5 Skärtorsdag kl.19.00 
Getsemanestund med Nattvard.
Ingrid Svensson. (1)

6 Långfredag kl.11.00
Gudstjänst vid Jesu kors.
Ingrid Svensson. Kören. (1)

7 Påskafton kl.23.30
Påsknattsmässa i Kållereds kyrka.

8 Påskdagen kl.11.00
kl. 11.00 Påskgudstjänst.
Ingrid Svensson. (1)

9 Annandag påsk kl.18.00
Emmausvandring. 
Andakt i Apelgården, vandring 
till Missionskyrkan och avslutande 
mässa i Centrumkyrkan.

7 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Centrumkyrkan.

11 Söndag kl.11.00
3:e Söndagen i fastan.
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (3)
Flöjt: Hanna Svensson. Offerdag till 
Teologiska Högskolan.

14 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Kållereds kyrka

18 Söndag kl.11.00
Midfastosöndagen.
Nattvarsgudstjänst.
Ingrid Svensson. (4)

21 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Missionskyrkan.

25 Söndag kl.11.00
Jungfru Maria bebådelsedag
Gudstjänst. Anders Svensson  (5)

28 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Centrumkyrkan.

1 Söndag kl.11.00
Palmsöndagen
kl. 11.00 Gudstjänst
Predikan: Ingrid Svensson. (6)

4 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Kållereds kyrka.

5 Söndag kl.18.00
Kyndelsmässodagen
Ekumenisk mässa.
Rebecka Gustafsson. (4)

8 Onsdag kl.18.30
Bön i kyrkan.

12 Söndag kl.11.00
Sexagesima
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (5)

15 Onsdag kl.18.30
Bön i kyrkan.

19 Söndag kl.11.00
Fastlagssöndagen
Årshögtid med Nattvard
Ingrid Svensson. Kören. (6)  
Knytkalas. Församlingens årsmöte

22 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Kållereds kyrka.

26 Söndag kl.11.00
1:a Söndagen i fastan
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (2)

29 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Missionskyrkan.

4 Söndag kl.11.00
2:a Söndagen i fastan.
Temagudstjänst: Miljö.
Ingrid Svensson  
Sång: Sven Andersson. (1)
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Välkommen till Gudstjänst!

FEBRUARI 

6

17 maj - 20 maj
Kyrkokonferens 

i Linköping

MARS 

APRIL 

MAJ
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Bibelsamtal
Varje torsdag 

kl.18.30 - 20.30 

samlas vi till Bibelsamtal 

kring något tema.

Alla välkomna!

Start: 26 januari

Plats: Missionskyrkan

Centrumkyrkan

Bön mitt i veckan
Onsdagar kl.18.30 - 19.00

i fastetiden:
Passionsandakt

Onsdagar kl.19.00 i de olika kyrkorna i Kållered. 
(se sid 5 - 6)

Välkommen till en stundsstillhet, bön och eftertanke...

Vill du sjunga i kör?

Kören övar

Torsdagar kl.19.30 - 21.00

Frågor? 

Ring Kerstin Sjöbratt

070-3053366

Pilgrimsvandring

Lördagen 

21 april 9.30-17.00

Vi möts vid 

kyrkans parkering.

 för mer info sid 2
Ledare:
Emanuel Hauptmann   0733-64 00 66    
Maria Wising 0708-28 11 27                       
Johannes Hauptmann 0739-02 56 64   
Tobias Palmqvist  0762-44 49 24            
            

Ledare:
Anna Johannesson tel, 0738- 040400
Sofi a Svensson  tel.0730-971841   
Lina Molin  tel. 031-7950702    

Ledare:
Maj-Lis Sunesson 0703-13 78 60
Rickard Häggman 0709-28 58 11
Malin Enberg  0739-16 38 17
Helen Åmark 0708-238766
Torbjörn Berntsson 073-390 15 59 
Pelle Wising   0707-271397   
                                      

Scout och spårare

Tisdagar kl.18.30 - 20.00



8 3 ANSLAGSTAVLAN

Vi samlas kring kaffeborden för 
gemenskap och för att lyssna till 

något program

Tid: kl.12:00-14:00

7 Februari
om trovärdighet i 

Gemensam framtid...

Anders Svensson

6 Mars
”Kvinnor i Bibeln”

Ingrid Svensson

10 april
” visst gör det ont 

när knoppar brister...”
om våren i dikt och ord.

Ingrid Svensson 

7 Maj
Damtrio på besök

VÄLKOMNA!

DAGLEDIGA

VÅRYRA
 14 april

kl.10.00 - 14.00
Tombola, lotter, 
tipsrunda m.m

Servering med våfflor

Välkommen!

Välkommen till...

Onsdagsträffen:

Gemenskap och kaffe!

kl.11.00 - 13.00

Kontaktperson: 

Ann-Marie Karlsson

Tel. 031 - 795 05 39

Målarglädje:

Onsdagar kl.13.00

Kontaktperson:

Rune Karlsson

031 - 795 05 39

Kostnad: 200 kr/termin (Scouter gratis)

Tel: 073-390 15 59 

.. för dig som fyllt 13 år 

ArbetsdagarArbetsdagar

Lördagen den 28 april  och 

den 12 maj är det arbetsdagar i 

kyrkan.

Kom och arbeta tillsammans och 

fi ka tillsammans med dem som 

arbetar och dem som bara stannar 

till vid kyrkan...



Fastetiden är en period som i grun-
den handlar om att tillfälligt avstå 
något yttre, dels för de människors 
skull som ofrivilligt får avstå livets 
nödtorft och dels för att få mer tid 
till det inre livet genom att avsätta 
tid för att läsa Bibeln och be.
I år gör Gemensam Framtid en 
särskild satsning på bön och bibel-
läsning genom att ge ut ett häfte 
som kan hjälpa oss med bön, Bibel-
läsning och samtal kring vad fastan 
innebär för oss idag.. 
I häftet Böner och Blad återges för 
varje vecka, från 19 februari till 22 
april, ett uppslag med ett bibelord, 
en refl ektion, förslag på en andlig 
övning, samtalsfrågor, gudstjänstin-
slag och en skriven bön. 
Församlingen har beställt ett antal 
häften som vi kan använda i en 
samtalsgrupp för att hjälpa varandra 
att fokusera på bön och Bibelläsning 
under fastan. Naturligtvis kan man 
också använda den enskilt, men 
allra bäst blir det ändå när vi möts 
tillsammans!
Hoppas att du vill vara med och 
samtala, be och fundera tillsammans 
på onsdagskvällar under fastan.
Det behövs inga förkunskaper!
En bra inledning till samtalsgruppen 

Lördagen den 21 april är du välkom-
men att pilgrimsvandra ca 1 mil. 
Kanske låter det som något avancerat 
som kräver en del förkunskaper, men 
faktum är att det är inte särskilt kom-
plicerat. 
Det du behöver är en längtan efter att 
vara tillsammans en hel dag med var-
andra, växelvis i tystnad och delande 
med varandra. 
I pilgrimsrörelsen talar man ofta om 
att det fi nns sju nyckelord för en pil-
grim. Dessa är Långsamhet, Enkelhet, 
Delande, Tystnad, Bekymmerslöshet, 
Frihet och  Andlighet. Runt dessa ord 
bygger vi vår vandring den 21 april.
Vi startar på kyrkans parkeringsplats 
kl.9.30 för vidare transport till platsen 
där vi börjar vår vandring. Vi börjar 
vandringen med Heliga Birgittas bön 
”visa mig din väg, Herre, och gör mig 
villig att vandra den”. 
Därefter vandrar vi ett stycke tillsam-
mans, stannar sedan för en kortare 
refl exion över ett av nyckelorden samt 
bön. Sedan vandrar vi vidare och stan-
nar sedan igen för en kort refl exion 
över ett nyckelord. Så fortsätter vi att 
vandra. Vi stannar sedan för att äta 
matsäck och fi ra nattvard tillsammans. 
Därefter vandrar vi ett stycke i tystnad 
och eftertanke.
Det brukar vara en dag att minnas, 
fylld av frisk luft, bön, gemenskap och  
glädje! 

Det du behöver är bra skor att 
vandra i, kläder efter väder (alltid 
bra att ha med sig regnkläder) samt 
matsäck.

Välkommen med!
Anmäl dig till pastor Ingrid

Pilgrimsvandring9 2

är att vara med på passionsandakter-
na som är på onsdagar kl.19.00 och 
alternerar mellan våra olika kyrkor.
(se sid.5 - 6)

Välkommen med !

Onsdagar kl.20.00 - 21.30
i Missionskyrkan vid varje tillfälle
med start den 22 februari

Har du frågor kring detta?
Tala med pastor Ingrid.

...och däremellan kommer fastan...


