
SOMMAR I  
KÅLLERED

Juni - augusti 2013

Välkommen till 
 Missionskyrkan, 
 Centrumkyrkan, 

 Apelgårdens kyrka  
och  

Kållereds kyrka.



SOMMARBLADET 2013
Det du just fått i din hand är årets gemensamma 
sommarblad från de kristna kyrkorna i Kållered.  
Vi har ofta gemensamma gudstjänster under hela 
året och samarbetar även på andra sätt.  
Under jul- och sommartid ger vi ut ett gemensamt 
blad som lämnas till alla hushåll i Kållered samt 
skickas till turistbyråer och informationscentraler i 
närområdet. 
 

Här finner du kultur- och musikkvällar, information 
om vägkyrkan, olika festligheter, gudstjänster förstås 
och mycket mer! 
Ta gärna kontakt med oss. Kom och prata en stund, 
om både det ljusa och det mörka i livet. 
Vi har tystnadsplikt.
 

Vi önskar dig en god och välsignad sommar!
 

Ingrid Svensson  
pastor i Missionskyrkan,  
Pär Axel Sahlberg  
pastor i Centrumkyrkan,  
Lars Nordh  
kyrkoherde i Svenska kyrkan, 
Rebecka Gustafsson  
komminister i Svenska kyrkan.  
Övriga medarbetare och anställda i  
kyrkorna i Kållered.

Ansvarig utgivare: Lars Nordh.
Sättning: Anna Wallin  
InDesignkonsult: Ilse Glimberg
Tryck: PR-offset

HJÄLP OSS HJÄLPA 
Skänk en gåva till behövande i Kållered

Plusgiro: 71 30 01-6 bankgiro: 53 44 -78 76
Märk gåvan ”Kållereds diakonikassa” så ser 

vi till att pengarna kommer dit där de behövs. 
Tack! 

”Omtanken är den bästa tanken”



 

SOMMARFEST
TISDAG 11 JUNI, KL 13–15
SILL, JORDGUBBAR, ALLSÅNG OCH  

MUSIKUNDERHÅLLNING! 
Plats: aPelgårdens kyrka 

kostnad: 50 kr/Person

anmälan: senast 7/6 till 031- 761 93 00 

VARMT VÄLKOMNA TILL  
SOMMARENS STORA EVENEMANG!

Lars Söderlund underhåller på Sillfesten 2012  

Agneta Zeidan och Ove Gustavsson 2012  

. 
Foton på dessa sidor: Anna Wallin



VÄLKOMMEN TILL 
VÄGKYRKAN! 
En god sommartradition sen många år, är att vi har 
vägkyrka i Kållereds kyrka på N Kyrkvägen. I Alm-
rothska kapellet, som ligger på kyrkogården, har vi 
ett café som serverar så mycket kravmärkt, rättvise-
märkt och hembakt som vi kan. 
Vägkyrkan håller öppet torsdag till söndag,  
kl 12.00-16.00, under juli månad, 
samt tisdag och torsdag kväll från kl. 19.00 
Vi tar tacksamt emot hembakat, utan nötter och man-
del, till vår caféverksamhet.
Varje vägkyrkodag hålls andakt kl. 15.00 i kyrkan. 
Välkommen också att lyssna till
våra kunniga guider som gärna visar runt och 
berättar i kyrkan.
Även i år har vi en utställning i samarbete med  
Kållereds hembygdsförening som visar foton och 
föremål i Almrothska kapellet under temat
”Kållereds församling” 
Gudstjänst firas alla söndagar i juli kl.11.00 

Vägkyrkomobil: 0703- 60 95 81(endast juli)
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kallered

KULTUR I SOMMARKVÄLL
Kållereds kyrka - tisdagar kl 19. Fri entré. 
Fika efteråt i Almrothska kapellet.

2 juli  BYGGNADER OCH MÄNNISKOR I KÅLLERED
Bildspel och berättelser: Staffan Bjerrhede och 
 Håkan Magnusson, Kållereds hembygdsförening.

9 juli VÅR POLENRESA
Ammi Jonsson och Kållereds församlings  
ungdomar berättar om sin resa till Polen.

16 juli  MELODIKRYSS MED LOKALANKNYTNING
Bernt Andersson och Anna Wallin bjuder på prat och 
musikaliska sommarutmaningar i korsordsform. 

23 juli  SKUT - LÅNGT BORTA MEN HEMMA
Diakon Pekka Mustikka berättar om sitt arbete för 
svenska kyrkan i Antwerpen.

30 juli ROMERNA I RUMÄNIEN
Märta Håkansson från Lindome berättar om sitt 
arbete bland utsatta romer i Rumänien.
Mer om detta: Torsdag 26/9 kl 19 i Missionskyrkan 
då man bjuder in till en kväll om romernas situation.

SÖKES: 
Ideella medarbetare i Vägkyrkan under juli, 
 en eftermiddag eller kväll, eller kanske fler?  

Välkommen att höra av dig till  
Ammi 031-761 93 74, Agneta 031-761 93 73 



MUSIK I SOMMARKVÄLL
Kållereds kyrka torsdagar kl.19. Fri entré. 
Fika efteråt i Almrothska kapellet

4 juli OPERA – SOLOSÅNGER OCH DUETTER! 
Glenn Kjellberg är frilansande tenor. Lisa Fröberg är 
en pianist som satsar alltmer på sin sångkarriär. Lars 
Söderlund är organist i Kållered. De bjuder på kända 
örhängen ur Carmen, Tosca och La Traviata.

11 juli KAMMARMUSIK 
Partille stråkkvartett, Andrew Yiu, klarinett, spelar 
Mozarts berömda klarinettkvintett samt Andrew 
Yius komposition för basklarinett och stråkkvartett. 

18 juli LATINSKA KLANGER 
Hanna Brander, flöjt, Johan Abrahamsson, gitarr  
har många gemensamma beröringspunkter, båda 
kommer från Växjö, har gått på Musikhögskolan 
i Göteborg och arbetar nu på Kulturskolan i Troll-
hättan. De kommer att spela ett program med musik 
av Ravel och Piazzolla.    

25 juli SKÄRGÅRDSBILDER I KÅLLEREDS KYRKA 
Ellen Finnilä, orgel och sång, Mirjam Simonsson, 
violin, Joel Göransson, cello, Mattias Simonsson, 
piano. En spännande musikkväll med kompositioner 
av Ellen Finnilä. Bl a pianotrion ”Skärgårdsbilder”, 
arian ”I Guds händer” ur Matteusmässan och ”En 
brudsaga” för orgel.

Hanna Brander



Brattåsgården: Gudstjänst varje söndag kl. 15.00 

GUDSTJÄNSTER I JUNI 
2 juni 
Första söndagen efter trefaldighet
Kållereds kyrka 11.00 Mässa 
Rebecka Gustafsson
Centrumkyrkan 11.00 Gudstjänst
Folke Palmér, Roger Löfgren
14.00 Andakt på Sjukhuset, avd 234
Missionskyrkan kl.11.00 Gudstjänst
Ingrid  Svensson. (6)

9 juni 
Andra söndagen efter trefaldighet 
Kållereds kyrka 11.00 Mässa
Gunnar Lindskog 
Centrumkyrkan 11.00 Gudstjänst med nattvard
Tobias Ålöw, Ingrid Eismark. 
Missionskyrkan 11.00 Gudstjänst
Terese Finizia (1)

16 juni 
Tredje söndagen efter trefaldighet  
Kållereds kyrka 11.00 Gudstjänst 
Rebecka  Gustafsson  
Missionskyrkan 11.00 Gemensam gudstjänst för 
Gemensam framtid, Ingrid Svensson. (2)

21 juni 
Midsommarafton  
Firande på 15.00 Västkustgården och Arvet (tider 
till dem som anmäler deltagande senast tisdag denna 
vecka 031-795 29 00).

22 juni 
Midsommardagen
Kållereds kyrka 11.00 Gemensam gudstjänst 
Gunnar Lindskog
Greggereds kapell 17.00 Gudstjänst

23 juni 
Missionskyrkan 11.00 Gemensam gudstjänst
Ingrid Svensson. (3)

30 juni 
Missionskyrkan 11.00 Gemensam gudstjänst 
Henrik Fransson, kaffe (4)

Sommarens gudstjänster
Välkommen till Kållereds kyrkor!



GUDSTJÄNSTER I JULI
7 juli
Kållereds kyrka 11.00 Gemensam mässa
Suzanne Måwe

14 juli
Kållereds kyrka 11.00 Gemensam gudstjänst
Gunnar Lindskog

21 juli
Kållereds kyrka 11.00 Gemensam mässa
Gunnar Lindskog

28 juli
Kållereds kyrka 11.00 Gudstjänst
Rebecka  Gustafsson 

GUDSTJÄNSTER I AUGUSTI 
4 augusti
Centrumkyrkan 11.00 Gemensam gudstjänst, 
nattvard, Tord Ireblad, BM Ireblad.

11 augusti
Centrumkyrkan11.00 Gemensam gudstjänst, 
Tobias Ålöw, Ingrid Eismark.

18 augusti
S:t Jakob, Göteborg 11.00 Gudstjänst 
Kållereds kyrka 11.00 Mässa
Rebecka Gustafsson
Missionskyrkan 11.00 Gudstjänst 
Ingrid Svensson. (5)

25 augusti
Arvet 11.00 Gudstjänst, 
Birgitta Thörn, R Löfgren, kyrklunch 
Kållereds kyrka 11.00 Mässa 
Lars Nordh 
Missionskyrkan 11.00 Gudstjänst
Ingrid Svensson. (6)

Sommarens gudstjänster
Välkommen till Kållereds kyrkor!

Varför ringer det? 
Kållereds kyrkklockor ringer morgon och kväll 
under sommaren för att enligt gammal tradition 
ringa ut och ringa hem folket från åkrarna.



OBS!
Sommarkyrkis i Apelgården kl. 10.00–13.00,  
onsdagar 19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7

Kyrkis, svenska kyrkans öppna förskoleverk-
samhet i Apelgårdens kyrka, startar höstterminen 
fredag 6 september kl. 9.00–13.00. 
 

Småbarnssången träffas udda veckor, också i 
Apelgårdens kyrka. Höstterminen startar onsdag 
11 september  kl. 10.00–12.00. 

Följ oss gärna på facebook:  
”Kyrkis, småbarnssång och föräldra/barngympa 
i Apelgården”

TORSDAGAR I APELGÅRDEN 
FÖR DIG SOM ÄR UNG:

SKUnk (Svenska kyrkans unga i Kållered)
 10-12 år kl. 16 - 18

SKUnk Ungdomsgrupp kl. 18 - 21.30 
Veckomässa kl. 19 

Mer info: Ammi Jonsson 031-761 93 74

Småbarnssånggruppen tar sig ett bollpoolsbad.  
Bilden publicerad med tillstånd. Foto: Anna Wallin



SOPPLUNCH
Kållereds församlingshem på  

Våmmedalsvägen 16
Torsdag 22 augusti kl 12.00-13.30  

Andakt ca 12.45
Välkommen att dela måltidsgemenskap!

Kostnad 25:- 
Alla intäkter går till Koprojektet i Tanzania

MISSIONSKYRKAN  
Heljeredsvägen 2  
SCOUTER
Kom med på scout i höst!
Om du gillar att vara ute i naturen, att åka på  
läger och träffa massor av nya kompisar…
Scouterna träffas på tisdagar kl.18.30
Från årskurs 2 och uppåt.
Frågor: kallereds.missionskyrka@telia.com

KONFIRMATIONSLÄSNING
Konfa – Adventure
Genom många olika upplevelser upptäcker  
vi livet, Gud, varandra, oss själva….
Vi kommer att vara mycket ute, åka på
kortare och längre läger.
Vill du veta mer?
Kontakta pastor Ingrid Svensson
kallereds.missionskyrka@telia.com
tel. 0709 – 16 38 24



FETT COOL
Att Jesus skulle vara fet, ja det skulle man ju kunna 
ta som en förolämpning och ett nedvärderande av 
Guds Son. Eller hur? Men det är faktiskt precis 
tvärtom. Att vara fet är en komplimang. Det betyder 
att du är cool, att du är grym, att du helt enkelt är 
ytterligare en synonym för riktigt bra! Själv funderar 
jag på om inte Jesus till och med kan vara fett cool. 
Bättre än så blir det liksom inte.
Letar man runt lite på internet så visar det sig att den 
här Jesus-taggen, signaturen, har funnits sedan 2009 
men ingen vet vem som ligger bakom. Skojigt att 
man lanserar Jesus och påminner om Honom på alla 
möjliga och mindre möjliga ställen, som här ovan på 
en bänk vid färjeläget vid Lilla Bommen i Göteborg. 
 

Apropå fet, så brukar vi ju vanligtvis associera det 
till något negativt, men jag vill lägga ytterligare 
en positiv aspekt till det uttrycket med hjälp av en 
liten dikt. Min kära mormor lärde mig den för länge 
sedan och den lyder som följer: 

”En visa vill jag sjunga för folk med extra hull, 
de mulliga och tunga som lider för den skull, 
bör med sin sorg få bukt, 
vid tanke på att skrotten kan liknas vid en frukt. 
Blott frukter som fyllt måtten av mjäll och god 
 substans, kan anses riktigt lockande och ljuva, 
för vem med vett och sans 
vill ha ett russin om det finns en druva?” 

Hoppas du känner och vet att du är välkommen till 
Gud och till kyrkan nu i sommar och alltid! 
Både till de vackra byggnaderna här i Kållered, men 
njut också av den fantastiska skapelsen som bara 
genom att finnas till, talar om att det där med att allt 
skulle kommit till av en slump… ja, det är nog inte 
en så väl genomtänkt teori. 
Vers fem i J O Wallins psalm ”Var är den Vän som 
överallt jag söker?” anar sanningen:  
 

”Ack, när så mycket skönt i varje åder
Av skapelsen och livet sig förråder,
Hur skön då måste själva källan vara,
Den evigt klara!”
    Ha en god sommar! 
    Anna Wallin



CENTRUMTRÄFFEN 
börjar ny termin  

måndag 2 september kl. 12.00.  

Välkommen 
till Centrumkyrkan i  

Kållereds centrum, Gamla Riksvägen 73-75

Under några år har vi i Centrumkyrkan arbetat 
med Aposteln Paulus brev i nya testamentet och 
dragit paralleller till den postkristna tid vi lever 
i idag.  
Arbetet är nu samlat i ett flertal böcker och kan  
beställas på 031-795 29 00 eller via mail: 
pa.sahlberg@gmail.com.  
Den senaste heter:
”Kyrkan är död – Leve Kyrkan! Paulus och 
postkristendomen”.



KONTAKTA OSS GÄRNA!
Centrumkyrkan och pastor: 031-795 29 00

Gamla Riksvägen 73-75  
www.centrumkyrkankallered.se/

Missionskyrkan: 031-795 28 45 
Pastor: 0709-16 38 24

Heljeredsvägen 2 
www.kallered.missionskyrkan.se

Svenska kyrkan i Kållered 
vxl: 031- 761 93 00  

Kyrkoherde: 031-761 93 71  
Komminister: 031-761 93 72 

Apelgårdens kyrka, Knäckepilsvägen 32 
Kållereds kyrka, Norra kyrkvägen.  

Församlingshemmet, Våmmedalsvägen 16 
www.svenskakyrkan.se/kallered 

Välkommen till kyrkorna  
i Kållered!

TRIVSELTRÄFF 
Kållereds församlingshem 27 /8 kl.13.00–14.30 

Mot ljusare tider med 
Leif Lundberg 

Sånger om förmånen att få leva  
Välkänd musik på piano. Sjung gärna med!

Fika: 25:- 

 


