
2 11idag som Han ville då. Gud längtar 
efter gemenskap med oss männis-
kor och att vi ska leva tillsammans 
i gemenskap med varandra. Det var 
därför Gud sände Jesus till jorden; för 
att föra samman till gemenskap. När 
Jesus vandrade omkring på jorden, 
sökte han upp människor som inte 
fick vara med och förde dem in i 
gemenskap igen. Ja, Jesus gav sitt liv 
för att vi skulle få vara och leva i ge-
menskap med Gud och varandra. Den 
gemenskapen Gud erbjuder dig och 
mig är inte beroende av hur vi mår 
eller vad vi lyckas prestera, utan den 
erbjuds oss pga att vi alla är skapade 
och älskade av Gud. Gud har gett 
oss åt varandra. Gud har också gett 
oss församlingen. Nu har startskottet 
gått för ett nytt år. Ingen av oss kan 
vara församling själv, utan det är vi 
tillsammans som utgör församlingen. 
Där alla är lika viktiga. Vi är kallade 
till gemenskap i Kållered. Där Gud är 
mitt ibland oss med sin kärlek!
Vill du vara med? Vi behöver varan-
dra: Tillsammans!

hälsar
pastor

Ingrid

TYDLIG

Jag satt och tittade på DN- galan på TV.
Det är en stor fridrottstävling. Inför ett 
medeldistanslopp stod alla de tävlande 
uppställda på startlinjen, beredda på 
startskottet. Det var bara det att när 
startskottet gick, så hördes ingenting. 
Lite förvirrat sneglade de på varandra. 
En enda av de tävlande började lite 
tveksamt springa, men vände sig om 
och såg att de andra var ännu mer tvek-
samma och sprang inte alls. Startman-
nen såg på dem, men de tittade bara på 
varandra och kom inte iväg. Proceduren 
fick göras om, startskottet hördes och 
alla började springa.
Två saker kan man lära sig av detta: det 
är bra om man är överens om när man 
ska börja, samt att det är totalt menings-
löst att springa ensam -  om inte de 
andra hänger på, så blir det ingenting.
I Ekenkyrkans församling ska vi inte 
springa medeldistanslopp, men vi börjar 
ett nytt arbetsår tillsammans. Startskot-
tet för det nya året gick på samlings-
söndagen och vi gör det tillsammans. 
Det spelar ingen roll vem du är, hur 
du ser ut, hur gammal du är, medlem 
eller inte medlem: Vill du vara en del 
av vår kyrka så ingår du i ”vi” och 
”tillsammans”. Redan när Gud skapade 
de första människorna, så skapade han 
ett ”vi”: människa med människa och 
Gud. Alla tillsammans. Mycket har hänt 
sedan Gud skapade de första männis-
korna, men Gud vill samma sak 
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equmenia Kållered
Heljeredsvägen 2
428 37 Kållered

Ekenkyrkan
Heljeredsvägen 2
428 37 Kållered

Välkommen till Ekenkyrkan 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
Bankgiro: 536-8089

equmenia Kållereds ordförande 
Helen Åmark
Tel 073 - 5952804
E-post: amark.helen@gmail.com

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

Pastor och församlingsföreståndare
Ingrid Svensson
Tel: 031 - 795 28 45
ekenkyrkan@gmail.com

Församlingsordföranden:
Marie Berg
Tel: 072 - 395 63 55
berg.marie@gmail.com

Vi finns också på Facebook:
Ekenkyrkan  Kyrkbladet
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Inne i församlingsvåningen, 
vid bokhyllorna, kommer det att stå en 
låda med rubriken ”Vår vision”. 
Där kan du lägga ner tankar kring 
vår vision, ideer och förslag.

Välkommen med 
och skapa 

församlingens framtid!

10

Vårens körkonsert...

3

Under församlingens Framtidsarbete 
för flera år sedan, arbetades det fram en 
vision för församlingen, som antogs  år 
2005. 
Under församlingsdagen på Överås 
2009 samlade vi oss kring en förkortad 
vision, med 4 visionsord: 
öppen- tydlig samt vila- växa.
I några gudstjänster för två år sedan 
samlades vi till temagudstjänster kring 
våra visionsord.
I  Verksamhetsplanen som antogs på 
årsmötet 2014 finns beskrivet hur vi 
tillsammans vill arbeta i vår församling 
för att uppnå denna vision; mål för 
att vara öppen - tydlig; beskrivet bla i 
evangelisation och diakoni, samt mål 
för att kunna vila - växa finns beskrivet 
i andlig utveckling och själavård.
En verksamhetsplan bör vara så kon-
kret som möjligt, och även om vi redan 
har en verksamhetsplan, så behöver vi 
fundera tillsammans: Vad betyder detta 
för mig enskilt? Vad betyder det för oss 
tillsammans? Vad betyder det för män-
niskor i Kållered? 
Det är lätt att en vision bara blir ord på 
ett papper, fast den är tänkt att vara al-
las, och levas ut. Under hösten kommer 
vi därför att ha två temagudstjänster 
där vi på nytt samlas kring våra fyra 
visionsord.
Vi samlas också en kväll i kyrkan ons-
dagen den 15 oktober kl.19.00, för att 
samtala och fundera kring vår vision. 

FÖRSAMLINGENS VISION

 Beatles

Kristina från Duvemåla

Vårsånger

Ted Gärdestad

opera

pop och rock



ANSLAGSTAVLAN

ÄVENTYRARSCOUT 12 - 15 år.
UTMANARSCOUT 15-18 år. 
Ledare: 
Pelle Wising 0707-271397 
Helen Åmark 073 - 595 28 04                        
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SPÅRARE 7-10 år. Ledare:
Anna Johannesson 0738 - 040400
Lina Molin 0703 - 95 82 38
Torbjörn Berntsson
Kevin Persson

Scout och spårare
Tisdagar kl.18.30 - 20.00

För alla barn 3 år och 
uppåt. 
Vi träffas under guds-
tjänsttid.
För mer info: 
Anna Johannesson 
0738 - 040400

UPPTÄCKARSCOUT 10-12 år.Ledare: 
Sofia Svensson 0730 - 971841
Johannes Hauptmann 0739 - 02 56 64
Amanda Forslund 0709 - 71 11 57
Rickard Haeggman 0723 - 15 84 74

                                      

Kållered

  AQUAMENIALÄGRET  - sommaren 2014

-Längtar du efter stillhet, 
vila och tyst gemenskap?

Välkommen till en retreatdag med 
temat ”I Guds tystnad får jag vara”.

Lördagen den 27 september
 Retreaten ger oss möjlighet att dra 
oss tillbaka från vardagens brus och 
i tystnad bara vara, med Gud, oss 
själva och varandra. Dagen inbjuder 
till stillhet, vila och växt. 
Retreaten börjar kl.7.30 och slutar 
kl.17.00. 
Vi kommer att vara i tystnad mellan 
kl. 9.00 - 16.00

 
Dagen leds av retreatledare 

Sophia-Stina Wesley och
 pastor Ingrid Svensson.

Kostnad: 
150 kronor och då ingår frukost, 

fika och lunch.

Anmälan och frågor:
sophiastina@gmail.com eller

 telefon: 0763-206790

 

SEPTEMBER

DIAKONINS MÅNAD

September är diakonins månad. Temat 
i år är är ”Medmänskliga möten vid 
diakonins sju bord”
En uttställning på temat finns på Kål-
lereds bibliotek 1 - 27 september, 
Kaffeservering på Trappan vid pendel-
stationen  8 - 12 september, kl.16.00 
– 18.00.
Mässa i Centrumkyrkan söndag den 
14 september, se kalendariet.
Samtalskväll på Kållereds bibliotek 
onsdag 17 september kl. 18.00 - 
20.00.

Välkommen att vara med!
 

 ”Att höra Gud tala”
Två måndagar i höst är du välkom-
men till kyrkan för att lyssna, sam-
tala, be och lovsjunga. Vi lär oss 
mer om hur vi kan höra Gud tala 
och höra Guds vilja i våra liv och för 
församlingen. 
Simon Wesley håller i kvällarna.

15 september  och 3 november 
kl.18.30 

Välkommen!



30 Söndag kl.11.00
1:a Söndagen i Advent
Sak 9:9-10, Rom 13:11-14, Matt 21:1-9
Gudstjänst. Ingrid Svensson.Kören. (6)

3 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

7 Söndag kl.11.00
2:a Söndagen i Advent
Mika 4:1-4, Rom 15:4-7, Luk 21:25-36
Nattvardsgudstjänst. Ingrid Svensson. 
(1)

1 Onsdag kl.18.30
Veckomässa 

5 Söndag kl.11.00 
Tema: VILA - VÄXA
Matt 11: 28-30, 1 Kor 12, Ef 3:16-19
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (4)

8 Onsdag kl.18.30
Veckomässa 

12 Söndag kl.11.00 
Tacksägelsedagen
 ”Himlajorden”. 
Cafegudstjänst i Centrumkyrkan. 
Se info sid 5

15 Onsdag kl.18.30
Veckomässa 

19 Söndag kl.11.00 
18:e Söndagen efter Trefaldighet
Ords 8:32-36, Apg 5:27-29, Matt 13:44-46
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (6)

22 Onsdag kl.18.30
Veckomässa 

26 Söndag kl.11.00 
19:e Söndagen efter Trefaldighet
Jos 2:1-15, Heb 11:29-33, Mark 2:1-12 
Ekumenisk mässa. Ingrid Svensson.(1)

29 Onsdag kl.18.30
Veckomässa. 

1 Alla Helgons Dag kl.11.00
5 Mos 34:1-5, Heb 12:22-24, Luk 6:20-26
Nattvardsgudstjänst. Minnesljus
Ingrid Svensson. (2)

5 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

9 Söndag kl.11.00 
Dikter Tranströmer och Sahlberg
Cafegudstjänst i Centrumkyrkan. 
Se info sid 5

12 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

16 Söndag kl.11.00
Söndagen före domssöndagen
Am 8:9-12, Fil 3:20-4:1, Luk 17:20-30
Gudstjänst. Edgar Ericson. (4)

19 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

23 Söndag kl.11.00
Domssöndagen 
Hes 47:6-12, 1 Kor 15:22-28, Matt 13:47-50
Ekumenisk mässa i Apelgårdens kyrka. 

26 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

3 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

7 Söndag kl.11.00
Tema: ÖPPEN - TYDLIG
Joh 6:37, Apg 2:41-42, Joh 3:16
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (6)

10 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

14 Söndag kl.11.00
13:e Söndagen efter Trefaldighet
Jer 38:7-13, Rom 12:16-21, Matt 7:12
Ekumenisk mässa i Centrumkyrkan. 
Markus Olsson mfl.

17 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

21 Söndag kl.11.00
14:e Söndagen efter trefaldighet
Am 9:11-15, 1 Kor 1:10-13, Joh 17:18-23
Gudstjänst. Ingrid Svensson. 
Barnvälsignelse. (2)

24 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

28 Söndag kl.17.00
15:e Söndagen efter trefaldighet
5 Mos 4:29-31, Fil 4:10-13, Luk 10:38-42
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (3)

6

Välkommen till Gudstjänst !

SEPTEMBER

7

NOVEMBEROKTOBER

DECEMBER 

Bild från Temagudstjänst för alla åldrar: 
Eld, vatten, luft och jord



ÅTERKOMMANDE MÖTESPLATSER

Vill du läsa Bibeln och samtala 
tillsammans?
Vi träffas varje torsdag i kyrkan 
kl.9.00 - 11.00, då vi äter frukost 
och delar ordet tillsammans.
Välkommen med, 
de torsdagar som passar dig!
Anmäl dig gärna dagen före, om 
du vill ha frukost.

Sophia-Stina  tel. 0768 - 54 26 21
Anna  tel. 0738 - 04 04 00
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Daglediga - hösten 2014
Vi samlas kring kaffeborden för 
gemenskap och för att lyssna till 

något program
Tid: kl.12.00-14.00

2 September
”Smått och gott” 

med Allan Sagstrand från Lindome
7 oktober

”Naturens skönhet”
en mötesplats mellan Gud och 

människan. Stefan Risenfors berättar 
och visar bilder.

4 November
”Gud förde mig till stillhet och tystnad” 
Sophia-Stina Wesley berättar om att 

leva tre år på retreatgård.
2 December

Glädjeskaparna sjunger advents- och 
julsånger.

För dig som tycker om att måla 
tillsammans med andra.
Onsdagar kl.13.00-15.30
Kontakt:Tor Söderberg

MÅLARGLÄDJE

KÖREN

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

Bibel och Frukost?
Andlig vägledning 
under adventstid

Under fastetiden inbjöds alla till 
enskild andlig vägledning enligt Igna-
tiansk vägledning. Detta erbjudande 
finns nu också under adventstiden. 
Vi provar andlig vägledning enligt den 
Ignatianska modellen.
Ignatius av Loyola (1491-1556) är 
Jesuitordens grundare och en 
förnyare av den kristna andligheten.  
En viktig grundtanke är att Gud stän-
digt skapar och att vi kan söka och 
finna Gud i allt, mitt i verkligheten. 
De andliga övningarna sker i dialog 
både med vårt eget inre, vår omvärld, 
Bibeln och kyrkans tradition, och syftar 
till fördjupning och breddning av vårt 
andliga liv i bön, tystnad och andlig 
vägledning.
Det behövs inga speciella förkun-
skaper att göra dessa övningar. 
Till dessa övningar kommer du att få 
korta Bibeltexter, som du arbetar med 
genom att läsa flera gånger. 
Därefter mediterar man över texten, 
går in i den och frambringar en bild av 
bibelscenen i sitt inre. Sen kliver man 
själv in i bilden och skapar liksom ett 
minidrama inom sig själv. 
En hjälp att känna Guds närvaro mitt 
i vardagen. ett särskilt injudníngsbrev 
finns i kyrkan från 
Söndagen den 9 november.

JULMARKNAD
30 November 

kl.10.00 - 14.00
Tombola, lotter,

Servering:
soppa, fika, tårta...

Välkommen!

 

OKTOBER

 

NOVEMBER

Cafégudstjänst i Centrumkyrkan
Söndagen den 12 oktober kl.11.00:
”Himlajord”. Cafégudstjänst.

Söndagen den 9 november kl.17.00:
Dikter Tranströmer och Sahlberg.

VÄLKOMNA!

Samarr: Ekenkyrkan och Centrumkyrkan

 

DECEMBER


