
1 10När vi gjort den inandningen behöver 
vi andas ut, dvs gå ut i vardagen och 
möta människor, för att tjäna och dela 
med varandra. Sedan är det dags för 
en ny inandning, och så fortsätter det. 
Ibland finns en risk att vi börjar i ut-
andningen och försöker åstadkomma 
en massa och vara så duktiga och 
prestera så mycket. Men det tar snabbt 
stopp om vi inte börjat i en inandning, 
en inspiration. 
Jesus säger i Joh 15:5 ”Om någon är 
kvar i mig och jag i honom bär han rik 
frukt: utan mig kan ni ingenting göra. 
Låt oss inte glömma bort att inand-
ningen kommer först. Livet börjar 
med vilan, mottagandet, inandningen. 
Det är så vi får inspiration. Gud vill 
blåsa in liv och kärlek i dig och mig.
Det är så vi inspireras till att tjäna 
varandra och människor vi möter.

TYDLIG

Vi andas in och vi andas ut. Detta gör 
vi varje dag, oftast utan att vi behöver 
tänka på det. Det sker automatiskt.
Andningen påverkas förstås av om vi 
ansträngt oss fysiskt eller ligger och vi-
lar. Hela tiden gäller dock samma regel; 
vi börjar med att andas in för att sedan 
andas ut. Det går inte att bara andas in 
och inte heller att bara andas ut.
Jag tänker på bilden av den regelbundna 
in- och utandningen som en bild för vår 
relation med Gud och varandra.
Allt började med en inandning. Ja, 
redan i begynnelsen började den första 
människans liv med en inandning.
Gud blåste in liv genom hennes näsbor-
rar, så att hon blev en levande varelse. 
(1 Mos 2:7) . I Joh 20:22 kan vi läsa om 
hur Jesus mötte sina lärjungar efter sin 
uppståndelse. Han andades på dem och 
sade ”Ta emot helig Ande”. 
Allt börjar i en inandning; för att få 
inspiration. Ordet inspiration kommer 
från latinet och betyder just ”inblåsa”, 
”väcka till liv”. Att få inspiration är helt 
enkelt att andas in och ta emot, för att 
sedan kunna andas ut och ge vidare.
Jag tänker på denna bild inför hösten, 
för att kunna behålla inspirationen i 
våra liv, så behöver vi komma ihåg att 
”andas både in och ut”.
I kyrkan finns det gott om mötesplatser 
för att andas in: gudstjänster, veckomäs-
sa, bön, bibelläsning, gemenskap.

hälsar din pastor Ingrid

Inspiration
Kyrkokonferensen i Karlstad
Anslagstavlan
Gudstjänstkalendarium
equmenia Kållered
Återkommande mötesplatser

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

Inspiration

VECKOMÄSSA
Onsdagar kl.18.30

ÖPPEN KYRKA
Torsdagar

12.00 - 14.00

Tänd ett ljus,
be en bön 

eller bara sitt
 en stund i stillhet

VÄLKOMMEN IN



equmenia Kållered
Heljeredsvägen 2
428 37 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 Bankgiro: 536-8089

SMU ordförande 
Helen Åmark
Tel 0708-238766
E-post: amark.helen@gmail.com

Tel exp. 031 - 795 28 45
kallereds.missionskyrka@gmail.com
www.kallered.missionskyrkan.se
Bankgiro:435-9378

Pastor och församlingsföreståndare
Ingrid Svensson
Tel exp. 031 - 795 28 45
kallereds.missionskyrka@gmail.com

Församlingsordföranden:
Emanuel Hauptmann 
Tel 0765-534012
E-post: emanuel@hauptmann.se
Claes Sunesson Tel. 0703-13 75 10 
E-post: claes.sunesson@telia.com
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 Kyrkbladet
Kållereds Missionskyrka



8 3 ANSLAGSTAVLAN

SKATTEN
Söndagsskolan skatten är för alla 
barn som är 3 år och uppåt. Vi träf-
fas varje söndag i samband med 
gudstjänsten.

Välkommen!

26 september kl.19.00
Om romernas situation i 

Europa och Göteborg
Göteborgs Räddningsmission 

arbetar med stöd 
för romska barn och vuxna.

Medv: Märtha Håkansson, Ulrika 
Falk och Ion Stan

En dag för själen...
Lördagen den 19 oktober

kl. 12.00 - 18.00

Senast den 17 oktober till                  
pastor Ingrid

 
Arbetsdag och trottoarkyrka

Lördagen den 21 september
kl.10.00 -14.00

Vi arbetar och gör fint 
både ute och inne i kyrkan.

Vi inbjuder också till 
Trottoarkyrkan, där vi bjuder på kaffe 

och samtal för alla som  går förbi 
kyrkan.

16-20 september 
kl.16.00 - 18.00

Kaffeservering vid trappan 
i Kållereds centrum.

19 augusti - 11 september
Utställning ”Hållbart liv” 
på Kållerds bibliotek.

9 september kl.18.30 
Hållbart liv – 

samtal på Kållereds bibliotek
Utgångspunkt i utställningen på 

biblioteket.

SEPTEMBER

OKTOBER

Vi inleder dagen med att laga mat 
och äta lunch tillsammans. Därefter 
använder vi dagen till stillhet, efter-
tanke och tystnad. Här ges tillfällen 
att uppleva Gud med alla sinnen, 
både tillsammans och enskilt. 

Välkommen med!

Anmälan:        .

Kostnad: 50 kr för lunch och kaffe.

Den 1-9 Augusti i år hade vi nöjet att vara med på Trampolin. 
Detta är ett historiskt läger då det är Equmeniascouts första och 
största läger med 3-4000 deltagare.
Lägret var i Loo utanför Alingsås. Kållered hade med sig tre 
patruller. Trots att detta läger var betydligt längre än vanligtvis 
så var både scouter och ledare vid gott mod. Läs gärna mer om 
lägret på  www.trampolin2013.se
Emanuel Hauptmann

equmeniascouts 
nya logotype



HUR LEVER JAG MIN TRO?

Kristi Himmelsfärdshelgen var det 
Kyrkokonferens i Karlstad. Dryga 
tusen personer från hela landet hade 
mött upp. I konferenscentret vid 
Klarälvens strand arbetade vi, lyss-
nade, samtalade och tog beslut.
Varje morgon inleddes med ett berät-
tarseminarium, där jag också hade 
förmånen att få medverka med min 
berättelse ”I vår brustenhet blir Guds 
härlighet synlig”. På kvällarna firade 
vi gudstjänst i Löfbergs arena, där 
Färjestad spelar sina hockeymatcher 
på vintern. Nu satt vi där tillsammans 
och sjöng, lyssnade, firade nattvard 
och var en kyrka.
Beslut som skulle tas var alltifrån 
det vanliga med budget, val etc, men 
störst intresse fanns för namnfrågan. 
Många hade säkert satsat på förslaget 
som kom från kyrkostyrelsen, men 
så plötsligt visar det sig att det gamla 
förslaget från 2011, får flest röster. 
Equmeniakyrkan blir namnet på vår 
nya kyrka. 
Bland det som sker mellan förhand-
lingar och gudstjänster finns mycket 
spännande och viktigt att ta del av. 
Seminarier med skiftande teman, 
information om hur vi kan samla in 
pengar med nya medel, rättvis handel 
m.m.  Till detta kommer alla de spän-
nande möten som bara blir av vid ett 
kaffebord eller på vägen till och från 
lunchen. 

Sena kvällar, efter gudstjänsten, 
fanns det föreläsningar, samtal om 
viktiga frågor, sjunga gamla eller 
nya sånger, få vara med i bön.  
Det fanns mycket att välja bland.
Sista gudstjänsten upplevde jag 
som viktig och hoppingivande. 
Ett trettiotal diakoner och pastorer 
ordinerades för tjänst i Equmenia-
kyrkan. Nya regionala Kyrkoledare 
invigdes för tjänst och vi alla fick 
dra vidare till de utmaningar Gud 
ger oss, på olika platser runt om 
i världen och till och med i vårt 
Kållered.  

pastor Ingrid

Kyrkokonferensen i Karlstad9  2

ÅTERKOMMANDE MÖTESPLATSER

KÖREN

Kom och sjung i kör.
Kontakt: Elisabeth Persson
tel. 031 - 795 34 64

MÅLARGLÄDJE
För dig som tycker om att måla 
tillsammans med andra.
Onsdagar kl.13.00-15.30
Kontakt:Rune Karlsson
Tel. 031 - 795 05 39

5 september: 
Introduktion

19 september: 
Bibelsyn och tolkning/
personligt andaktsliv

3 oktober: 
Kyrka och församlingsgemenskap 

17 oktober:
”Sann Gud och sann människa”/

Att följa Jesus och vara hans lärjunge 
31 oktober:

Anden / Att upptäcka sin gåva 
14 november: 

Själavård och andlig vägledning/
Möte med medmänniska

28 november: 
Människosyn och världsbild

12 december: 
Gudstjänstliv/

Att tjäna Gud med våra liv

VÄLKOMMEN!

18.00 - 18.30: Enkelt kvällsfika
18.30 - 19.30: Föreläsning
19.30 - 20.30: Samtal i grupper

Resultatet av omröstningen blev 
81% majoritet för namnet 
Equmeniakyrkan



24 Söndag kl.11.00 
Domssöndagen
Dan 7:9-10, Upp 20:11-21:5, Joh 5:22-30
Gemensam mässa i Centrumkyrkan. 
Ingrid Svensson. 

27 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

29 Söndag kl.11.00
Den Helige Mikaels Dag 
”Jesus är redan där”
Luk 4:16-21
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (5)
Extra bön- och offerdag för Equmenia-
kyrkan.
Församlingsmöte efter kyrkkaffe.

2 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

6 Söndag kl.11.00 
19:e Söndagen efter Trefaldighet
1 Mos 15:5-6, 1 Tim 6:11-12, 
Joh 9:1-7,24-39
Nattvarsgudstjänst. 
Ingrid Svensson.(6) 

9 Onsdag kl.18.30
Veckomässa.

13 Söndag kl.11.00 
Tacksägelsedagen
Jer 31:3-6, Upp 4:8-11, Matt 15:13-16
Gudstjänst. Hans Wrenne. (1) 
Offer till equmenia 

16 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

20 Söndag kl.11.00
21:a Söndagen efter Trefaldighet
5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8 Luk 19:1-10
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (2)

22 Tisdag kl.18.30
Gudstjänst för alla åldrar. 
Scouter, ledare, Ingrid Svensson.

23 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

27 Söndag kl.11.00
22:a Söndagen efter Trefaldighet
Neh 2:11-20, Rom 5:15-21, Mark 4:26-29
Gemensam Mässa i Missionskyrkan.(3)

30 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

2 Alla Helgons Dag kl.11.00 
Jes 60:18-22, Heb 12:1-13, Matt 5:13-16
Nattvardsgudstjänst. Minnesljus. 
Ingrid Svensson. (4)

6 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

10 Söndag kl.11.00 
24:e Söndagen efter Trefaldighet
Am 4:12-13, 1 Joh 2:28-3:3 Matt 24:3-14
Gudstjänst. Kerstin Sjöbratt. (5)

13 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

17 Söndag kl.11.00
Söndag före Domssöndag
Jes 51:4-6, 2 Kor 13:5-9, Luk 12:35-40
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (6)

20 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

1 Söndag kl.11.00
14:e Söndagen efter Trefaldighet
”Kan du hjälpa mig?”
Joh 4:6-15
Nattvardsgudstjänst.
Ingrid Svensson. Kören. (1)

4 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

8 Söndag kl.11.00
15:e Söndagen efter Trefaldighet
”Finns det hopp för Kållered?”
Heb. 13:12-13
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (2)

11 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

15 Söndag kl.11.00
16:e Söndagen efter Trefaldighet
”Ett värdigt liv”
Gudstjänst. Emil Mattsson från Rädd-
ningsmissionen. (3)

18 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

22 Söndag kl.11.00 
17:e Söndagen efter Trefaldighet
Gemensam mässa i Apelgårdens 
kyrka. Birgitta Lönnebo från S:t Lukas. 
m.fl.

25 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

5

Välkommen till Gudstjänst!

SEPTEMBER
Tema: Diakoni

6

NOVEMBER

OKTOBER

”... en plats för Guds kärlek 
och självuppskattning”. 

(foto från ”Gudstjänst för alla åldrar”)
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SPÅRARE 7-10 år. Ledare:
Anna Johannesson 0738- 040400
Sofia Svensson 0730-971841   
Lina Molin 031-7950702  
Torbjörn Berntsson
Amanda Forslund

Scout och spårare
Tisdagar kl.18.30 - 20.00

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

e-post: 
kallereds.missionskyrka@gmail.com

UPPTÄCKARSCOUT 10-12 år. Ledare:
Maria Wising 0708-28 11 27 
Helen Åmark 0708-238766
Pelle Wising 0707-271397  
Emanuel Hauptmann 0765-534012    
William Holmberg 
                                      

ÄVENTYRARSCOUT 12 - 15 år. Ledare: 
Tobias Palmqvist 0762-44 49 24                        
Rickard Häggman 0709 - 28 58 11
Malin Enberg 0739-16 38 17
Kevin Persson

                                       UTMANARSCOUT 15-18 år. Ledare:
                                       Johannes Hauptmann 0739-02 56 64

Möten på dagtid - hösten 2013
Vi samlas kring kaffeborden för 
gemenskap och för att lyssna till 

något program
Tid: kl.12.00-14.00

3 September
”En resa i Sydostasien” 

pastor Carl Göran Ekberg
1 Oktober
”Mitt liv”. 

präst Gunnar Lindskog 
sjunger och berättar

5 November
”Att åldras och ha livet kvar”

pastor Svante Myrén
3 December

Sånger i Adventstid

VÄLKOMNA!

Kållered NOVEMBER

Pärlor ur 
den andliga sångskatten

10 november kl.18.00

Curt-Åke Petersson, 
sång

Fritz Hilliges, 
ackompanjemang

Välkomna!

FRAMTIDSFEST
15 november kl.19.00

Knytkalas och gemenskap

JULMARKNAD
30 November

kl.10.00 - 14.00
Tombola, lotter, 

Servering: 
soppa, fika, tårta...

Välkommen!

4 - 17 november
”Framtidstro och handlingskraft” 

Utställning i församlingsgården 
om församlingens historia


