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Varmt  

välkommen till  
Ekenkyrkan, 

Centrumkyrkan, 
Apelgårdens kyrka och  

Kållereds kyrka. 

Christoffer och Elis Dalmin firar Lucia på Kyrkis i Apelgården.



-VaR IntE RäDD, MaRIa!
Ängeln kom till Maria och sa: ”Var hälsad, du högt 
benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt 
över ängelns ord och undrade vad denna hälsning 
skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte 
rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall 
bli havande och föda en son, och du skall ge honom 
namnet Jesus.        Lukas evangelium 1:28-31

Det finns många ord vi kan säga till varandra. Ibland 
behövs inte ens ett ord, bara en hand att hålla.  
”Var inte rädd”, är en av Bibelns röda trådar. Äng-
eln sa det till Maria då hon förstod att hon väntade 
Guds son, Jesus. Samma sak sa änglarna till herdar-
na utanför Betlehem när Jesus hade blivit människa. 
Och långt senare var det vad ängeln utanför Jesu 
tomma grav som sa: ”Var inte rädd. Herren är med 
dig.”

Vi har så mycket att oroa oss över. Vi hinner inte 
med, orkar inte, kan inte. Vi vet inte om vi törs, eller 
är älskade, eller om någon bryr sig om oss.  
Frågor. Frågor. Frågor.

Då hörs rösten, som från en ängel, en riktig julängel, 
”var inte rädd!” Du har en särskild uppgift, GUD 
behöver få synas och märkas mitt i vår tid,  
i Kållered, intill järnvägen och IKEA. Var inte rädd, 
GUD är närmare oss än vad vi kan tro.  
Och säger först bara: ”Var inte rädd!”

Vårt budskap är enkelt, och varmt. Vi önskar dig en 
God Jul och ett Gott Nytt År och säger:  
”Var inte rädd!”

Pär Axel Sahlberg
präst i Centrumkyrkan
 
Kyrkorna i Kållered hälsar dig välkommen! 
Kållereds församling, Ekenkyrkans församling och  
Centrumkyrkans församling. 
Tryckt hos PR-offset. Ansvarig utgivare: Lars Nordh. Layout: Anna Wallin



tRIVsELtRäff & gRötfEst! 
Kållereds församlingshem 

10 december kl.13-15
SPF-kören Treklangen, Lucia

Anmälan senast 6/12:  031-761 93 00 
Kostnad: 40:-Välkommen!

 -VI sJUngER In aDVEnt!
Lördag 30 november 

apelgårdens kyrka kl 18 
Alla hjärtligt välkomna att sjunga med i  

de härliga advents- och julsångerna! 
Kör, A Hamnebo trumpet,  

B Glembring solosång, L Söderlund organist.  
”- Hosianna Davids Son!  

Välsignad vare Han som kommer i 
Herrens namn!”

JULMaRKnaD EKEnKYRKan
Lördag 30 november 10 - 14
Tombola, lotter, fina vinster,  

servering med sopplunch, kaffe
VÄLKOMNA!



               Centrumkyrkan

1 dec första advent
11.00 Adventsgudstjänst.  
Sahlberg, Kören Treklangen, Britt-Marie och  
Tord Ireblad, kyrkkaffe 

8 dec andra advent
11.00 Gudstjänst.  
Sahlberg. Roger Löfgren, kyrkkaffe 

9 dec måndag 
12.00 Centrumträffen, Julfest. 

15 dec tredje advent
11.00 Gudstjänst.  
Ålöw, Ingrid Eismark, kyrkkaffe 

22 dec fjärde advent
11.00 Julsångscafé:  
Vi sjunger in julen – alla kyrkorna tillsammans.  
Kören Cantus Novus, stråkensemble,  
Svensson, Gustafsson, Sahlberg, Ireblads. 

25 dec Juldagen
11.00 Gudstjänst vid krubban.  
Sahlberg, Roger Löfgren, kaffe. 

29 dec söndag
11.00 Gemensam gudstjänst i Kållereds kyrka. 
Sahlberg. Nordh. 

1 jan nyårsdagen
11.00 Förnyelsegudstjänst.  
Tord och Britt-Marie Ireblad. 

5 jan söndag
11.00 Gemensam gudstjänst i Ekenkyrkan. 
Gustafsson, Svensson. 

6 jan trettondedag jul
11.00 Missionsgudstjänst.  
Sahlberg, Marie Löfgren, Ingrid Eismark, kyrkkaffe



(siffrorna inom parentes står för tjänstgörande om-
sorgsgrupp) 
1 dec första advent (2)
11.00 Adventsgudstjänst. Ingrid Svensson. Kören.  

4 dec onsdag 
18.30 Veckomässa 

8 dec andra advent (3)
11.00 Gudstjänst. Maria Fässberg Norrhall. 

11 dec onsdag 
18.30 Veckomässa 

15 dec tredje advent (4)
11.00 Nattvardsgudstjänst. Ingrid Svensson  

18 dec onsdag 
18.30 Veckomässa

22 dec fjärde advent  
11.00 Cafégudstjänst i Centrumkyrkan.
Vi sjunger in julen, alla kyrkorna tillsammans.
Kören Cantus Novus, stråkensemble,  
Sahlberg, Gustafsson, Ingrid Svensson mfl.

24 dec Julafton (6) 
23.00 Julnattsgudstjänst. Ingrid Svensson. Kören. 

29 dec söndag 
11.00 Gemensam gudstjänst i Kållereds kyrka. 
Rebecka Gustafsson, Sahlberg. 

5 jan söndag (1)
11.00 Gemensam gudstjänst i Ekenkyrkan. 
Ingrid Svensson, Rebecka Gustafsson.  

LItE baKgRUnDsInfoRMatIon:
Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige 
(dit Centrumkyrkan i Kållered hörde) och Svenska 
Missionskyrkan (dit Kållereds Missionskyrka till-
hörde) har tillsammans bildat ett nytt samfund med 
namnet Equmeniakyrkan.
I samband med det, utlyste Kållereds Missionskyrka 
en namntävling, där flera olika namnförslag kom in. 
Bland dessa röstades förslaget ”Ekenkyrkan” fram. 
Från och med 29 september 2013 så heter kyrkan 
och församlingen Ekenkyrkan samt Ekenkyrkans 
församling: Men - vi är kvar på samma plats! 
Pastor Ingrid Svensson

EQUMENIAKYRKAN 
Ekenkyrkan



CEntRUMKYRKan 
Telefon till Centrumkyrkan 031-795 29 00 
www.centrumkyrkankallered.se/

 Centrumträffen startar vårterminen 
 måndag 21 jan kl 12.00  
 Välkommen till Centrumkyrkan!

************************************
- MIssa IntE ÅREts JULtäVLIng!  
Var i Kållered är bilden nedan tagen?  
Svar senast 13/12 genom att skicka vykort till:  
Apelgårdens kyrka, Knäckepilsvägen 32,  
428 37 Kållered eller epost till:                                          
anna.wallin@svenskakyrkan.se  Första - tredje pris: 
Överraskning från Sivedens blommor, hämtas ut 
före jul. 

sVEnsKa KYRKan
Telefon till Svenska kyrkan: 031-761 93 00 vxl 
www.svenskakyrkan.se/kallered/ 

tRIVsELtRäff tisdag 28 januari 13-14.30 
Kållereds församlingshem. ”Att gå ut i en katedral”  
Naturbilder av Stefan Risenfors från Stensjön.
Fika: 25:-
 

soppLUnCh torsdag 23 januari 12-13.30 
Kållereds församlingshem. 
Kostnad: 30:-  
Alla intäkter går till koprojektet i Tanzania. 

söRJanDEgRUpp
för dig som mist någon som stått dig nära.  

anhöRIggRUpp 
för dig som har någon i din närhet som är sjuk.

Kontakt och information:  
Diakon Agneta Zeidan 031-761 93 73



EKEnKYRKan
Telefon till Ekenkyrkan 031-795 28 45 
www.kallered.missionskyrkan.se
MÅLaRgLäDJE
Onsdagar 13.00   
Vi avslutar höstterminen den 4/12 och sedan  
startar vårterminen den15/1.  
Kom till målarglädje, du som är intresserad av att 
måla självständigt tillsammans med andra. Vi målar, 
inspirerar varandra och utbyter erfarenheter av olika 
målartekniker, färg och form. 

sönDagssKoLan sKattEn
Varje söndag 11.00 för alla barn som är minst 3 år.  

DagLEDIga 
Tisdag den 3 december 12 - 14 ”Sång i adventstid”
Du som är dagledig är välkommen på fika och 
intressanta föredrag i Ekenkyrkans församlingssal. 
Ämnen för föredragen publiceras på vår hemsida: 
www.kallered.missionskyrkan.se

 VECKoMässa
Onsdagar 18.30, ej 25/12 och 1/1 

öppEn KYRKa 
för bön, stillhet och ljuständning 
Torsdagar 12- 14, ej 19/12, 26/12 och 3/1 

hoppEts tID!  
Kampanj under jul och nyår:  

Skänk till vår mission.  
Plusgironummer 90 03 28 - 6



Veckomässa i apelgården firas på torsdagar 19.00
 

1 dec första advent
Kållereds kyrka 11.00 Adventsgudstjänst Lars 
Nordh, kören Cantus Novus, Andreas Hamnebo, 
trumpet, Lars Söderlund organist.                                                                                    

8 dec andra advent
Kållereds kyrka 11.00 Mässa, Rebecka Gustafsson 

15 dec tredje advent
Kållereds kyrka 11.00 Mässa, Lars Nordh
apelgårdens kyrka 17.00 Musikgudstjänst och 
luciatåg med Karolinakören och församlingens båda 
barnkörer, söndagsskolebarnen, kyrkis och små-
barnssången. Efter gudstjänsten blir det julfest för 
stora och små. 

22 dec fjärde advent 
Centrumkyrkan 11.00 Cafégudstjänst, kören Can-
tus Novus. Predikan Ingrid Svensson
Kållereds kyrka 18.00 Julsång i kyrkan, kammar-
kören Cantores Hilares. Kom och sjung med!

24 dec Julafton  
apelgårdens kyrka 11.00 Samling vid krubban. Re-
becka Gustafsson, Agneta Zeidan.
Kållereds kyrka 17.00 Julbön, Yildiz Gunnarsson,
Lars Söderlund, solosång

25 dec Juldagen
Kållereds kyrka 07.00 Julotta Lars Nordh, kören 
Cantus Novus.

26 dec annandag jul
Kållereds kyrka 11.00 Mässa Lars Nordh

29 dec söndagen efter jul
Kållereds kyrka 11.00 Gudstjänst  Lars Nordh, 
predikan Pa Sahlberg. 

På orgelläktaren i Kållereds kyrka hittar du detta Psaltarcitat. 
Foton på detta uppslag: A Wallin



 

gott nYtt 2014!
 
1 jan nyårsdagen  
Kållereds kyrka 17.00 Mässa, Rebecka Gustafsson.

5 jan söndag efter nyår 
Ekenkyrkan 11.00 Gudstjänst, Rebecka Gustafsson

6 jan trettondedag jul  
Kållereds kyrka 11.00 Gudstjänst Lars Nordh 
Kållereds kyrka 18.00 A Öhrwalls Gaudete; julsång 
för kör och instrument. Canotres Hilares, Hanna 
Brander flöjt, Kirsten Mehlig flöjt, Bernhard Mehlig 
fagott,

På brattåsgården firas gudstjänst 15.00 
alla söndagar. Ansvaret för dessa gudstjänster al-
terneras mellan Ekenkyrkan, Centrumkyrkan och 
Svenska kyrkan. Alla hjärtligt och varmt välkomna!

Resterande gudstjänster under januari hittar du i  
Kållereds församlings ordinarie månadsblad och på 
vår hemsida.



VäLKoMMEn till  
öppet hus i studion hos 

25-årsjubilerande 
Radio plus 90,7! 

Folkets hus, Göteborgsvägen 19,  
3 vån i Mölndal  

torsdag 12 december kl 14 - 17.30  
Välkommen att hälsa på i studion, ta en fika, 
träffa andra trevliga lyssnare, byt skivor med 

varandra, önska musik. 
Radio plus är svenska kyrkans radio. 

Programtablån finns bl a i Mölndalsposten.
Vi sänder på vardagar 7-14

Lördag, söndag 21-24
Här hittar du webbradion: 
www.radioplus.info.se 

Följ oss gärna på facebook: 
Radio plus 90,7  

Årets julkampanj:   
Ge alla barn en framtid utan våld

Din gåva gör skillnad.
Plusgironummer: 90 01 22-3  
Bankgironummer: 900-1223

SMS:a HOPP till 729 50 så skänker du 50 kronor

 

VäLKoMMEn tILL apELgÅRDEn!
småbarnssången startar vårterminen

  onsdag 15 januari kl 10-12, udda veckor.  
Kyrkis, öppen förskoleverksamhet, varje fredag, 

startar 17 januari kl 9-13  
Gilla oss på facebook:  

”Kyrkis och småbarnssång i apelgården”

stoRt & VaRMt taCK  
för ett lysande bazarresultat! 
Ett stort tack till Arbetskretsen  

och alla som på olika sätt bidragit vid  
välgörenhetsbazaren i  

Kållereds församlingshem den 9 november.  
Bazaren inbringade hela 12.115 kronor 

som går oavkortat till behövande.



 

Svante, ett av Guds barn på Kyrkis. Foto A Wallin

-VaR IntE RäDD, MaRIa!
Hon var bara en människa
en ung och oerfaren
som mötte GUD

Vad kunde hon säga,
Och vad skulle
GUD säga?

Hon sa först inget.
Tyckte det var bäst så.
Lät GUD tala

genom ängeln.
"Var inte rädd, Maria.
Du har funnit nåd."

Hon, som inte ens letat,
nu var hon både funnen,
fått nåd och ett uppdrag

som var större än någon
någonsin hade kunnat
tänka sig.

Hon blev partner
med GUD, det var
mer än hon drömt.

Hon gav honom
namnet Jesus

för att mångas
innersta tankar
skall komma i dagen.
Pa Sahlberg



KaLLELsE
Kållereds församlings sista kyrkofullmäktige

kallas härmed till sammanträde
onsdag 18 december kl 18.30 i

Apelgårdens kyrka i enlighet med  
utsända handlingar.

Sven-Olovf Falkbring, ordförande

Sven-Olovf Falkbring bakar de allra bästa bullarna!  
De förgyller många kyrkkaffen i Kållereds försam-
ling. Tack!
foto: A Wallin  
 

goD JUL & gott nYtt 2014 
 

Kontakta oss gärna: 
Centrumkyrkan 031-795 29 00  

www.centrumkyrkankallered.se/

Ekenkyrkan 031-795 28 45 
www.kallered.missionskyrkan.se

Svenska kyrkan i Kållered vxl 031- 761 93 00 
www.svenskakyrkan.se/kallered 

Välkommen till kyrkorna i Kållered!

gLögg oCh pEppaRKaKoR  
pÅ tRappan!  

Under Luciaveckan, den 9 - 13 december,  
kl 16 -18, finns representanter för kyrkorna i 

Kållered på trappan i centrum.  
-Välkommen att stanna till en stund!


