
SOMMAR I  
KÅLLERED

Juni - augusti 2014

Välkommen till 
 Ekenkyrkan, 

 Centrumkyrkan, 
 Apelgårdens kyrka  

och  
Kållereds kyrka.



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

Ansvarig utgivare: Lars Nordh. Sättning: Anna Wallin  
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 för din omtanke! 

Tecken på paus
Sommaren är ofta en paus från det vanliga. 
I musikstycken och sånger finns det ibland inlagt ett 
paustecken. Det är ett tecken som visar på att här ska 
man göra ett uppehåll med sitt instrument eller sin 
sång. Pausen är alltså tänkt från början och ingår i 
sången eller musikstycket. Den kan vara olika lång, 
beroende på hur tecknet ser ut.  
Jag tänker på paustecknet ibland, när jag tänker på 
sommaren. Vi behöver pauser, vila och återhämt-
ning också i våra liv. Precis som pausen är en del i 
ett musikstycke så är dessa pauser en del av livet och 
behöver återkomma med en viss regelbundenhet. 
Att ta en paus behöver inte betyda att vi ingenting 
gör och bara vilar. Nej, en paus, är helt enkelt att vi 
gör något annat än det vi brukar göra. Ett sätt att ta 
en paus kan också vara att komma till några av våra 
kyrkor i Kållered.  
Här kan du få lyssna till musik i sommarkväll, möta 
människor, fira nattvard, sjunga, be eller bara vara 
stilla och tyst. 
Det är viktigt med pauser.  
Till och med Gud själv gjorde en paus, när han 
skapat himmel och jord och alla människor. I Bibeln 
kan vi läsa om hur Gud vilade den sjunde dagen. 
Gjorde en paus. Däremot tar Gud inte en paus från 
dig och mig. Han är alltid med dig och hos dig. Gud 
tror på dig och älskar dig. Kanske är det just den 
pausen vi behöver i sommar? Att fundera över och ta 
till oss att Gud tror på oss och älskar oss och vill ge 
oss ett gott liv! 

Glöm inte att ta en paus i sommar- det är en del av 
livet och ingår i livets komposition.  
Precis som paustecknet i ett musikstycke.

God sommar!



VälkoMMen TIll 
VäGkYRkan! 
En god sommartradition sen många år, är vägkyrkan 
i Kållereds kyrka på N Kyrkvägen. I Almrothska 
kapellet, som ligger på kyrkogården, har vi ett café 
som serverar så mycket kravmärkt, rättvisemärkt 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 missionsförsamling genom hundra år” 
Gudstjänst firas alla söndagar i juli kl.11.00 

Vägkyrkomobil: 0721-59 33 46 (endast juli)
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kallered 

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 

nyhet!  
”De almrothska kistplåtarna”  
I över 200 år låg de på kistorna  

i Almrothska gravkapellet. 
Dessa plåtar är ett unikt fynd.  

De är restaurerade och sitter uppe längst bak 
i Kållereds kyrka.  

Passa på att ta dig en titt!



kulTuR I soMMaRkVäll
Kållereds kyrka, tisdagar kl 19. Fri entré. 
Fika efteråt i Almrothska kapellet.
 

  
1 juli  kYRkskeppen VID VäsTeRHaVeT  
Håkan Tollesson, uppvuxen på Smögen, har skrivit 
böcker om kyrkskeppens brokiga historia. Kom 
och hör om den fängslande bakgrunden till dessa 
svävande farkoster. Boken utgiven i samarbete med 
Gbg stift.
8 juli  Hus MeD HIsToRIa I kålleReD  
Bildspel och berättelse. Staffan Bjerrhede och Hå-
kan Magnusson från Kållereds hembygdsförening.  

14 juli MeloDIkRYss MeD lokalanknYTnInG 
Anna Wallin bjuder på musikaliska sommarutma-
ningar i korsordsform. Priser till alla! 
21 juli sIlVeRplåTaRna 
I över 200 år låg det plåtar på kistorna i Almrothska 
gravkapellet utan att någon sett dem. Dessa plåtar är 
ett unikt fynd. De är nu uppsatta längst bak i Kål-
lereds kyrka. Manne Ekman, fd journalist på Göte-
borgsposten, såg till att de kom upp och restaurera-
des. Ikväll berättar han deras historia. Välkomna på 
en intressant tids- och kulturresa. 
29 juli Tulebo HeRRGåRD ocH Dess fRaMTIDa 
sloTT  
Fil.dr antikvarie Lars Gahrn tar oss med på en spän-
nande historisk resa till en svunnen tid och till en 
ännu inte sedd framtid i en historiskt intressant del 
av Kållered.



MusIk I soMMaRkVäll
Kållereds kyrka, torsdagar kl.19. Fri entré. 
Fika efteråt i Almrothska kapellet
3 juli flÖjTfYRVeRkeRIeR 
Bach, Fauré och Carmenfantasi! 
Hanna Brander, flöjt  
Lars Söderlund, piano
10 juli sVensk ocH noRDIsk RoManssånG 
av bl a Alfvén, Sibelius och Grieg.  
Martin Thörnqvist, tenor  
Lars Söderlund, piano

17 juli fRån bacH TIll IDaG 
orgelverk av Bach, Vivaldi och Lundback m fl 
Samuel Lundback, orgel
 

24 juli noRDIsk soMMaRTon   
kompletterat med Bach och Chopin. 
Felix Bäckström, violin  
Karin Birgersson, piano
 

31 juli fRanska klanGeR 
musik av Milhaud, Poulenc, Massenet m fl 
Andrew Yiu, klarinett, 
Malin Bergman, violin         
Lars Söderlund, piano

Fri entré till vägkyrkans kultur- och musikkvällar 
som är ett samarrangemang med studieförbundet 

-Hör Andrew Yiu, Lars Söderlund och Malin Bergman  
den 31 juli kl 19 i Kållereds kyrka!



brattåsgården: Gudstjänst varje söndag kl. 15.00  
siffror inom parentes: Gudstjänstgrupper i Eken-
kyrkan.  
ekumenisk: Alla tre församlingarna tillsammans 

GuDsTjänsTeR I junI  
1 juni  
söndagen före pingst
kållereds kyrka 11.00 Mässa Rebecka Gustafsson
centrumkyrkan 11.00 Gudstjänst Tord Ireblad
ekenkyrkan kl.11.00 Gudstjänst
Claes Sunesson (4)

8 juni  
pingstdagen 
kållereds kyrka 11.00 Ekumenisk mässa Rebecka 
Gustafsson 
 

15 juni  
Heliga Trefaldighets dag 
centrumkyrkan 11.00 Gudstjänst, Tobias Ålöw 
kållereds kyrka 11.00 Gudstjänst Susanne Rapp-
mann 
ekenkyrkan 11.00 Gudstjänst. Anders Svensson (6) 
 

20 juni  
Midsommarafton  
Firande på 15.00 Västkustgården och Arvet -Anmäl 
deltagande senast tisdag denna vecka till Centrum-
kyrkan: 031-795 29 00. 

21 juni  
Midsommardagen
kållereds kyrka 11.00 Mässa Rebecka Gustafsson 
 

22 juni  
johannes Döparens dag
ekenkyrkan 11.00 Ekumenisk mässa 
Ingrid Svensson. (1) 

29 juni 
2:a söndagen efter Trefaldighet
ekenkyrkan 11.00 Ekumenisk gudstjänst Ingrid 
Svensson (2)

sommarens gudstjänster
Välkommen till Kållereds kyrkor!

Varför ringer det?  
Kyrkklockorna i Kållereds kyrka ringer morgon och 
kväll under sommaren för att enligt gammal tradi-
tion ringa ut och ringa in arbetsdagen på åkrarna.



GuDsTjänsTeR I julI 
6 juli
3:e söndagen efter Trefaldighet
kållereds kyrka 11.00 Ekumenisk gudstjänst Gun-
nar Lindskog 
 

13 juli
4:e söndagen efter Trefaldighet  
kållereds kyrka 11.00 Ekumenisk mässa Gunnar 
Lindskog 
 

20 juli  
apostladagen 
kållereds kyrka 11.00 Ekumenisk gudstjänst Lars 
Nordh 
 

27 juli 6:e söndagen efter Trefaldighet  
kållereds kyrka 11.00 Ekumenisk mässa Lars 
Nordh 

GuDsTjänsTeR I auGusTI 
3 augusti 
kristi förklarings Dag 
centrumkyrkan 11.00 Ekumenisk mässa Tord 
Ireblad 

10 augusti 
8:e söndagen efter Trefaldighet  
centrumkyrkan11.00 Ekumenisk gudstjänst, Lars 
Nordh  
 

17 augusti 
9:e söndagen efter Trefaldighet 
centrumkyrkan11.00 Gudstjänst 
kållereds kyrka 11.00 Mässa Lars Nordh
ekenkyrkan 11.00 Gudstjänst. (3) 
 

24 augusti 
10:e söndagen efter Trefaldighet 
centrumkyrkan 11.00 Gudstjänst,  
kållereds kyrka 11.00 Mässa, Rebecca Gustafsson 
ekenkyrkan 11.00 Gudstjänst, Ingrid Svensson (4) 
 

31 augusti 
11:e söndagen efter Trefaldighet 
centrumkyrkan 11.00 Gudstjänst  
kållereds kyrka 11.00 Gudstjänst, Lars Nordh 
ekenkyrkan 11.00 Gudstjänst. Ingrid Svensson. (5)

sommarens gudstjänster
Välkommen till Kållereds kyrkor!



 
sommarkyrkis i apelgården kl. 10.00–13.00,  
onsdagar 28/5, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6, 2/7, 9/7, 
16/7. lunch varje gång!  
- Föranmäl gärna om ni kommer många.

kyrkis, svenska kyrkans öppna förskoleverk-
samhet i Apelgårdens kyrka, startar höstterminen 
fredag 5 september kl. 9.00–13.00. 
 

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

följ oss gärna på facebook:  
”Kyrkis och småbarnssång i Apelgården, Kål-
lered”

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 23 augusti kl 12.00-13.30  

Andakt ca 12.45
Välkommen att dela måltidsgemenskap!

30:- 
Alla intäkter går till Koprojektet i Tanzania

 
blI

Ljus, bli till.
I mörkret dånar längtan 
tyst för att inte röja sig, 
obeveklig som en flod 

av tårar.

Och Ordet tog sitt tält
och slog upp det

i vår mittersta mitt
när solen sjönk mot 

skogens avkortade horisont.

Bli så till sinnes
som den var, som var 

och blev, och led
och ledde till en sjö 
där alla kunde bada.

Ur ”Med sikte på horisonten” 2013, PA Sahlberg



 

soMMaRfesT
TIsDaG 10 junI, kl 13–15

sIll, 
joRDGubbaR, 
allsånG ocH  

MusIkunDeRHållnInG! 
Plats: aPelgårdens kyrka 

kostnad: 50 kr/Person

anmälan: senast 8/6 
till vår växel, vardagar före kl 14.30, 

 031- 761 93 00
 

VARMt VäLKOMNA tILL  
SOMMARENS StORA 

tRAdItIONELLA FEStLIGHEt!

Det har blivit en härlig sommartradition i 
Kållered att samlas i Apelgårdens kyrka 

för att tillsammans få vara med om det som i 
var mans mun går under beteckningen 

”Sillfesten”.  
Vi har ganska gott om plats,  

men ett tips är att anmäla sig i god tid!



cenTRuMkYRkan 
On 4 juni 18.30 Församlingsmöte

konferenseko
To 5 juni 17.00 Stickcafé, CK 

Välkommen till Centrumkyrkan i  
Kållereds centrum, Gamla Riksvägen 73-75

ReTReaT
Längtar du efter tyst gemenskap och tid för vila?
Retreaten ger oss möjlighet att dra oss tillbaka 
från vardagens brus och i tystnad vara i gemen-
skap med Gud, oss själva och varandra.
I höst är du välkommen med på en helgretreat.
För mer info och frågor, kontakta Ekenkyrkan
Tel: 031 – 795 28 45
E-post: ekenkyrkan@gmail.com

equMenIa  
är Ekenkyrkans verksamhet för barn och  
ungdomar. Equmenia Scout finns för dig som är 
från 7 år och uppåt. 
SPÅRARE: 7-10 år. 
UPPTÄCKARSCOUT: 10-12 år.
ÄVENTYRARSCOUT: 12 - 15 år 
UTMANARSCOUT: 15-18 år. 
Vi träffas TISDAGAR kl 18.30 - 20.00.
Välkommen med i höst!
Terminsstart: 9 september
Frågor: Rickard Haeggman  0723-158474

EQUMENIAKYRKAN 
Ekenkyrkan



konTakTa oss GäRna! 

Centrumkyrkan och pastor: 031-795 29 00
Gamla Riksvägen 73-75  

www.centrumkyrkankallered.se/

Ekenkyrkan: 031-795 28 45 
Heljeredsvägen 2 

www.kallered.missionskyrkan.se

Svenska kyrkan i Kållered, Stensjön och  
Fässberg vxl: 031- 761 93 00 

Kållered:  
Arbetsledande komminister: 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 kl.13.00 

26 augusti med Ewa Simmons  
”Visor i sensommartid”  

Fika: 25:- 


