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Varmt  

välkommen till  
Ekenkyrkan, 

Centrumkyrkan, 
Apelgårdens kyrka och  

Kållereds kyrka. 

Max kom till Kyrkis i Apelgården och gav oss en fantastisk 
julängel med riktigt starka gröna vingar.



JULBERÄTTELSEN
Många har på olika sätt, genom tiderna, försökt att 
återskapa vad som egentligen hände den där första 
julen. Berättelser som talar om hur Gud kommer in i 
vårt liv, bär oss, leder oss och ger oss livet tillbaka.
Jag tänker på berättelsen om ”Fotspår i sanden”, 
som beskriver att när vi som mest behöver Gud bär 
han oss, fast den som vandrade i sanden upplevde 
motsatsen, för det var ju bara ett par fotspår i san-
den, när han hade det som värst, inte två par som 
tidigare.
Selma Lagerlöf beskriver i ”Kristuslegender” vad 
som hände den natten då Frälsaren kom till vår jord. 
En vacker och talande berättelse.
Carola sjunger om ”Himlen i min famn” och beskri-
ver julnattens händelse sett ur Maria, Jesu moders 
perspektiv. En fantastisk beskrivning av hur Maria 
fick bära Jesusbarnet, som själv bar hela mänsklig-
heten genom  sin död och uppståndelse.
Många andra har också beskrivit julen i musik och 
konst. Händels Messias är ytterligare ett exempel.
Den allra bästa berättelsen är ändå julevangeliet, 
skildrat av evangelisten Lukas i nya testamentet.  
Den beskriver hur det verkligen var. Maria och Josef 
och Jesusbarnets utsatthet; trötta, utan bostad, enkla 
förhållanden, flyktingar undan Herodes hot.  
Men också hyllningar och glädje över att Gud 
kommit till oss på ett så påtagligt sätt genom att bli 
människa. Guds sätt att visa att han vill komma till 
dig och mig i vår egen situation och inte som någon 
härskare som tvingar sig på med hjälp av rikedom 
och makt.
När vi firar jul och hör alla berättelser och framför 
allt julevangeliet, handlar det dock främst om hur 
du själv uppfattar det, hur du tar in det du hör, vad 
det får för betydelse i ditt liv.  
Låter du Jesus få komma in och uppfylla din jul, 
eller får han bli den som knackar och inte blir in-
släppt, som den sjuke som inte får hjälp, som flyk-
tingen som inte är välkommen. Jesus tvingar ingen, 
men längtar efter en gemenskap med dig och mig.
En allegori, som skildrar det på ett fantastiskt sätt, är 
berättelsen om ”Kungen och blomsterflickan.”  
En kung blev kär i en blomsterflicka på torget.  
Hur skulle han göra för att få hennes kärlek? Han 
kunde imponera med sin makt och sina möjligheter. 
Men att vara imponerad och att älska är inte samma 
sak. Det fungerade dåligt.  
Han kunde ju ge henne allt. Men att vara tacksam 
och att älska var inte samma sak. Han kom till slut 
fram till, att det enda som kunde hjälpa, var att 
komma som en vanlig, fattig man. 
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 SÖNDAG 7/12 18.00  
 LIVEREDS 
 KAPELL
Händels Messias I-III 
 Körerna Corona och 
 Cantores Hilares, solister, 
 orkester.  
                               Entré 100 kr.  
 

Trots att han var kung, hade all makt och rikedom, 
var han nervös och osäker, när han skulle träffa 
flickan. Det var något han inte hade makt över:
Flickans hjärta. Där måste frihet råda. Frihet att 
älska eller hata, att säga ja eller nej.
Berättelsen har inget slut, för den handlar om dig 
och mig och framför allt om hur Gud försöker nå 
dig med sin kärlek. Det är bara du som vet svaret.             
Det är vad julens berättelse handlar om.  
Hur du svarar på Guds kärlek.
Lars Nordh  
-präst i svenska kyrkan i Kållereds församling

HÄNDELS MESSIAS 
I-III



               CENTRUMKYRKAN

Söndag 30 nov Första advent kl 11.00  
Adventsgudstjänst, PA Sahlberg, Treklangen, 
Britt-Marie Ireblad, kaffe gr 1

DECEMBER
Torsdag 4 kl 17.00 Stickcafé

Söndag 7 Andra advent kl 11.00 Gudstjänst, 
Anne Grudeborn, Roger Löfgren, kaffe gr 2

Måndag 8 kl 12.00 Centrumträffen, 
Advents- och julavslutning. 

Söndag 14 Tredje advent kl 11.00 Gudstjänst med 
nattvard, Tobias Ålöw, Ingrid Eismark, kaffe, gr 3

Söndag 21 Fjärde Advent kl 11.00 Gemensam 
Cafégudstjänst: ”Vi sjunger in julen.” 
Ingrid Svensson, PA Sahlberg, stråkmusiker, kör, 
Britt-Marie Ireblad, kaffe gr 1.

25 Juldagen kl 11.00 Juldagsgudstjänst, 
PA Sahlberg, Britt-Marie Ireblad, kaffe.

Söndag 28 kl 11.00 Gemensam gudstjänst i 
Kållereds kyrka, PA Sahlberg.

JANUARI 2015
Torsdag 1 Nyårsdagen kl 11.00 
Förbundsgudstjänst, Tord Ireblad, 
Britt-Marie Ireblad, kyrkvärdar gr 1 

Söndag 4 kl 11.00 Gemensam gudstjänst med 
nattvard i Ekenkyrkan.

Tisdag 6 Trettondedag Jul kl 11.00 
Gudstjänst med Missionstema. PA Sahlberg, 
Ingrid Eismark, kaffe gr 3. 

Söndag 11 kl.11.00  
1:a Söndagen efter Trettondedagen
Gudstjänst PA Sahlberg

Söndag 18 kl.11.00
2:a Söndagen efter Trettondedagen
Gudstjänst.  

Torsdagen 22 jan 18.30 Församlingsmöte

Söndag 25 kl.11.00
3:e Söndagen efter Trettondedagen
Gudstjänst. PA Sahlberg 

Måndag 26 jan 12.00 Centrumträffen



(siffrorna inom parentes står för tjänstgörande om-
sorgsgrupp) 
 

30 Söndag kl.11.00 1:a Söndagen i advent 
Adventsgudstjänst. Ingrid Svensson. Kören. (6) 

DECEMBER
3 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

7 Söndag kl.11.00 2:a Söndagen i advent.
”Tänd ett ljus”. Missions- och nattvardsgudstjänst. 
Ingrid Svensson. (1)

10 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

14 Söndag kl.11.00 3:e Söndagen i advent 
Gudstjänst. Arne Rasmusson. (2)

17 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

21 Söndag kl.11.00 4:e Söndagen i advent 
Cafégudstjänst i Centrumkyrkan.
”Vi sjunger in julen”. Ingrid Svensson, 
PA Sahlberg, stråkmusiker, kör, Britt-Marie Ireblad.

24 Julafton kl.23.00
Julnattsgudstjänst. Ingrid Svensson.  (4)

28 söndag kl.11.00 Söndagen efter jul
Gemensam gudstjänst i Kållereds kyrka. 
PA Sahlberg. 

JANUARI 2015
4 Söndag kl.11.00 Söndag efter nyår
Gemensam mässa i Ekenkyrkan. 
Ingrid Svensson, Annar Aas (6)

11 söndag kl.11.00  
1:a Söndagen efter Trettondedagen
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (1)

18 söndag kl.17.00 OBS! Tiden
2:a Söndagen efter Trettondedagen
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (2)

25 söndag kl.11.00
3:e Söndagen efter Trettondedagen
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (3)

EQUMENIAKYRKAN 
Ekenkyrkan



CENTRUMKYRKAN 
Telefon till Centrumkyrkan 031-795 29 00 
Gamla Riksvägen 73-75, 
www.centrumkyrkankallered.se/

 CENTRUMTRÄFFEN
 börjar ny termin  

måndagen den 12 januari, kl 12      
”KONST, DIKT OCH MUSIK”,  

 Hans Wrenne leder ett samtal om egna målningar    
och dikter. Ingrid Eismark spelar skön musik.

 

NY FÖRSAMLING!
På eftermiddagen, den  första advent kl 17.00 startar 
den nya Equmeniaförsamlingen på Västkustgår-
den, Lerkil. Församlingsplanteringen har haft ett 
visst stöd från Centrumkyrkan i Kållered men står 
från och med nu på egna ben. Anne Grudeborn är 
församlingens pastor och verksamheten sker i nära 
samarbete med lägerverksamheten på Västkustgår-
den som nu varit igång sedan mitten av 1960-talet. 

FJÄRDE ADVENT
Vid Cafégudstjänsten sista söndagen i advent sjung-
er vi in i julen i en gemensam samling i Centrumkyr-
kan, också i år. En stråkensemble och kör förstärker 
vårt möte med de traditionella sångerna som vi 
sjunger tillsammans. 

TRETTONDEDAG JUL
I kyrkan har vi en lång tradition att öppna oss mot 
världen och på Trettondagen samlar vi in vårt mis-
sionsoffer och talar om världen och utmaningarna 
runt omkring oss. Varmt tack för ditt bidrag!  
pg 627331-2
 



EKENKYRKAN 
-öppen och tydlig, en plats där man 
kan vila och växa.
Telefon till Ekenkyrkan 031-795 28 45 
www.kallered.missionskyrkan.se 

MÅLARGLÄDJE
Onsdagar kl.13.00 

BIBELFRUKOST
Torsdagar kl. 09.00

KÖREN
Torsdagar kl.19.30
                 
SCOUT 
Tisdagar kl.18.30 (från årskurs 1) 

SÖNDAGSSKOLA SKATTEN 
Söndagar kl.11.00 
 
CENTRIS 
Onsdagar i Ekenkyrkan,  
Måndagar och fredagar i Centrumkyrkan.  
kl.15.00  (årskurserna 1 – 6)

JULMARKNAD 
LÖRDAG 29 NOVEMBER 10.00-14.00

tombola, lotter, servering med 
sopplunch, kaffe mm  

vÄLKOMNA!

Heljeredsvägen 2 428 37 Kållered
ekenkyrkan@gmail.com  



Ekumenisk= de olika samfunden firar gemensam 
gudstjänst. 
 

30 nov Första advent
Kållereds kyrka 11.00 Adventsgudstjänst L Nordh, 
kören Cantus Novus, Andreas Hamnebo, trumpet, 
Lars Söderlund organist.                                                                                    

7 dec Andra advent
Kållereds kyrka 11.00 Mässa, A Aas 
Livereds kapell kl. 18.00 Händels Messias I-III 
Körerna Corona och Cantores Hilares, solister,  
orkester. Entré 100 kr.  
 

14 dec Tredje advent
Kållereds kyrka 11.00 Mässa,
L Nordh, Kållereds barnkör.
Apelgårdens kyrka 17.00 Musikgudstjänst och 
luciatåg med Karolinakören, Apelgårdens barnkör, 
kyrkis och småbarnssången. Efter gudstjänsten blir 
det julfest för stora och små. 

21 dec Fjärde advent 
Centrumkyrkan 11.00 Ekumenisk cafégudstjänst, 
I 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. 
L Nordh, A Jonsson  
Kållereds kyrka 17.00 Julbön, L Nordh, 
Lars Söderlund, solosång.

25 dec Juldagen
Kållereds kyrka 07.00 Julotta L Nordh, 
Cantus Novus medverkar.

26 dec Annandag jul
Kållereds kyrka 11.00 Mässa L Nordh

På orgelläktaren i Kållereds kyrka hittar du detta Psaltarcitat. 
Alla foton på detta uppslag: Anna Wallin



28 dec Söndagen efter jul
Kållereds kyrka 11.00 Ekumenisk gudstjänst  
PA Sahlberg. 
 

GOTT NYTT 2015!
1 jan Nyårsdagen  
Kållereds kyrka 17.00 Mässa, G Lindskog

4 jan Söndag efter nyår 
Ekenkyrkan 11.00 Ekumenisk gudstjänst, A Aas
 

6 jan Trettondedag jul  
Kållereds kyrka 11.00 Mässa A Aas

11 jan Första söndagen efter Trettondedagen 
Apelgårdens kyrka 11.00 Mässa  L Nordh 

18 jan Andra söndagen efter Trettondedagen 
Apelgårdens kyrka 11.00 Mässa  A Aas  
Livereds kapell kl 18.00 Lerums kammarblåsare

25 jan Tredje söndagen efter Trettondedagen  
Apelgårdens kyrka 11.00 Mässa L Nordh 

*Veckomässan i Apelgården utgår under
 jul- och nyårshelgerna.
*På Brattåsgården firas gudstjänst 15.00 
alla söndagar. Ansvaret för dessa gudstjänster 
alterneras mellan Ekenkyrkan, Centrumkyrkan och 
Svenska kyrkan. Alla hjärtligt och varmt välkomna!



SVENSKA KYRKAN
Telefon till Svenska kyrkan: 031-761 93 00 vxl 
Lars Nordh, präst, 031-761 93 71 

Mer information om verksamheterna på denna sida 
får du av diakon Agneta Zeidan 
031-761 93 73.
 

www.svenskakyrkan.se/kallered/ 

TRIVSELTRÄFF 
tisdag 27 januari 13-14.30  
Kållereds församlingshem.   
”När jag liftade genom Mongoliet.”
Nils Sjöström Globetrotter, världsmedborgare och 
Asienresenär ständigt iförd kamera Fika 25:-

SOPPLUNCH  
torsdag 8 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. 

FÖRFATTARKVÄLL 
i Apelgårdens kyrka onsdagen 21 januari kl.19.00 
Kvällens tema är ”Det händer när du vilar”
och vår gäst är den välkände författaren och pastorn 
Tomas Sjödin. Entré inklusive fika 50:-
 

Välkommen till en god kväll.

Arrangörer är Apelgårdens Bokklubb och Kållereds 
församling i samarbete med  



VÄLKOMMEN TILL   
VÅRTERMINEN I APELGÅRDENS 

KYRKA!
 

Småbarnssången 
startar onsdagen den 14 januari kl 10-12 

Vi ses udda veckor.  
 

Kyrkis 
Församlingens öppna förskoleverksamhet  

för dig som är hemma med egna eller andras barn, 
startar fredag 16 januari kl 9-13 

Vi ses varje vecka. 
 

Gilla oss på facebook:  
”Kyrkis och småbarnssång i Apelgården”

                                  Anna Wallin  031-761 93 75

STORT & VARMT TACK  
för ett lysande basarresultat! 

Ett stort tack till Arbetskretsen och alla som på 
olika sätt bidragit vid Välgörenhetsbasaren i 

Kållereds församlingshem 8 november.  
Basaren inbringade 11 900:- som oavkortat går 

till behövande.

TRIVSELTRÄFF & GRÖTFEST! 
Kållereds församlingshem 

9 december kl.13-14.30
Grötfest med PRO-kören, Lucia

Anmälan senast 5 dec 031-761 93 00
Kostnad: 50:-



GLÖGG OCH PEPPARKAKOR  
PÅ TRAPPAN!  

Vi bjuder på glögg och pepparkakor på  
trappan vid Kållereds station  

1-5 december kl.16-18
-Välkommen att stanna till en stund!  

Kyrkorna i Kållered

 -VI SJUNGER IN ADVENT!
Lördag 29 november 

Apelgårdens kyrka kl 18 
Alla hjärtligt välkomna att sjunga med i  

de härliga advents- och julsångerna! 
Cantus Novus, Bo Glembring solosång,  
A Hamnebo, trumpet, L Söderlund orgel.

”- Hosianna Davids Son!  
Välsignad vare Han som kommer i 

Herrens namn!”

 

Plusgironummer: 90 01 22-3  
Bankgironummer: 900-1223

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

julkampanj i svenska kyrkan. 


