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Vi blir mottagna och kan få leva ett 
liv i kärlek och gemenskap. Gud tar 
alltid emot oss och vi kan få förlåtel-
se. Lever vi våra liv tillsammans med 
Kristus, har vi möjlighet att försonas 
med andra männsikor.
Innesluten - Ingenting kan skilja dig 
från Guds kärlek. Gud älskar dig, tror 
på dig och innesluter dig i sin kärlek.
Den korta bönen: ”älskad, förlåten, 
innesluten” är en påminnelse om vem 
Gud är, men också ett sätt att leva i 
mötet med varandra.
När vi lever i Guds kärlek; förlåtna 
och inneslutna, blir det också möjligt 
för oss att sträva efter ett sådant liv 
tillsammans med varandra:
Älska, förlåt och inneslut !

hälsar
pastor

Ingrid

TYDLIG

På kyrkbladets framsida, ser du en hand 
som håller i ett kors. Korset är tillverkat 
för hand av olivträ från Betlehem. (från 
redan beskurna grenar). Det fungerar 
inte så mycket för att det ska se rätt ut, 
utan för att det ska kännas rätt i handen. 
Detta kors kan man bära med sig i väs-
kan eller fickan varje dag. 
Ibland räcker det kanske med att bara 
hålla i korset, för att bli påmind om att 
Gud älskar oss och alltid finns vid vår 
sida.
Man kan också ta upp korset, hålla i det 
och be en enkel bön:  ”Älskad, Förlåten,
Innesluten.”  Tre korta ord som påmin-
ner oss om vem Gud är och ger oss 
trygghet att leva.
Älskad - Gud ville ditt liv, skapade dig, 
tror på dig och älskar dig. Alltid. Oav-
sett hur du mår eller vad du gör.
Förlåten - Gud älskar dig så mycket att 
han blev människa i Jesus Kristus. Jesus  
kom till jorden för att hela allt som var 
trasigt av skuld, skam och synd. Han 
vandrade omkring på jorden och sökte 
upp människor; såg dem som ingen sett, 
upprättade de som var trasiga, förde 
in dem som levde i utanförskap, till 
gemenskap igen. Till sist offrade han 
sitt eget liv och dog på ett kors, för att 
försona människa och Gud. Från den 
dagen är vägen till Gud alltid öppen. 

Pastorn har ordet
Att bevara tron i vardagen
Anslagstavlan
Gudstjänstkalendarium
Equmenia Kållered 
Återkommande mötesplatser
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Älskad, förlåten och innesluten

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.

Anna Johannesson tel. 0738 - 04 04 00

Bibel och Frukost?

 KÖREN

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



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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                                                                                                                     3Att bevara tron i vardagen 
Gud och bara vara tillsammans. 
Bön kan också göras till handling, tex 
att tända ett ljus, eller som på en av 
bilderna här, en flytande blomma.
Nej, det finns inga regler för hur din bön 
måste gå till. Det är ett sätt att vara till-
sammans med Gud, helt enkelt. Du kan 
också använda färdigformulerade böner, 
som Vår Fader och Gud som haver.
Frälsarkransen är också ett sätt att be. 
Du kan även användaTidegärden, som 
är böner som bygger på psaltartexter.
Hoppas du hittat den form av andakt 
som passar dig.
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ÅTERKOMMANDE MÖTESPLATSER

Daglediga - våren 2015
Vi samlas kring kaffeborden för 
gemenskap och för att lyssna till 

något program

Tid: kl.12.00-14.00

3 Februari
” Sång, sång, sång ”

Anne Grudeborn och PG Persson

3 Mars
” En resa från Kina till Ceylon ”

Lennart Björkenfors

7 April
Liberia - ”the Land of the Free” 

Peter Burgé visar bilder och berättar

5 Maj
Vårsånger med Damtrion

Välkomna!

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

MÅLARGLÄDJE

Att finnas med i kyrka och församlingsliv, 
betyder bland annat att vi får hjälp av var-
andra att läsa och tolka Bibeln, att be till-
sammans, fira nattvard tillsammans - helt 
enkelt att hålla tron vid liv och utrusta oss 
för tjänst. Däremellan behöver vi också,
var och en, den dagliga andakten

Daglig andakt
Ordet andakt kommer från tyskans ”an-
denken” och betyder ”att tänka på”. Det 
innebär att vi genom att avsätta en stund 
varje dag för att läsa Bibeln och be och 
vara stilla i ett möte med Gud, avsätter en 
särskild stund i ensamhet med Gud.
Hur ska man då praktiskt gå till väga? 
Ja, hur den dagliga andakten ser ut, 
varierar beroende på vad som känns rätt 
och fungerar för dig.

Bibelläsning
Att läsa ett stycke i Bibeln varje dag kan 
kanske ibland vara svårt, för vad ska 
man läsa och var ska man börja? Om 
du tycker det är svårt att välja, så kan 
du skaffa dig en andaktsbok som består 
av korta dagliga Bibelsverser med en 
liten betraktelse över ordet och en kort 
bön. Du kan också välja att läsa en bok 
i Bibeln, t.ex Markusevangeliet och läsa 
några verser varje dag. Det finns också 
Bibelläsningsplaner, några bibelverser 
angvina för läsning varje dag. I kyrkan 
ligger det en bibelläsningsplan för 2015 
som är gjord av Svenska Bibelsällskapet. 
Ta gärna ett ex om du vill.

Bön
Bön är relation, dvs ett sätt att vara 
tillsammans med Gud, Kanske tänker vi 
oftast på att bön är ord. I din bön i den 
dagliga andakten kan du tacka Gud, be 
för andra, berätta vad du tänker på, är 
rädd för, skäms för- ja, vad som helst som 
är på ditt hjärta just den dagen. Precis 
som i andra relationer, kan bön också 
vara att vara helt tyst tillsammans med 



” Skymmer vi Gud ? ”
En dag om gudstjänstens varför...

14 Mars kl.15.00 - 18.00
Plats: Centrumkyrkan

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: 
Tisdagar kl.18.30 - 20.00

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

                                      

 

FEBRUARI

Städ- och arbetsdagar i kyrkan
25 april
23 maj

kl.10.00 - 14.00
Välkomna !

ÅRSMÖTE
för Ekenkyrkans församling’

Lördagen den 28 februari 
kl.15.00 

i församlingssalen

VÄLKOMMEN!

Equmeniascout är scouting på kristen grund där 
de stora frågorna och det vardagliga livet får plats.
Vi jobbar i små grupper, patruller, och upplever livet 
och naturen tillsammans.
I vår scoutverksamhet får barn och unga också 
möjlighet att upptäcka en tro och uppleva möten 
med Gud. 

 

MARS

Kyrkorna i Kållered trappar upp - 
för möten i Trappan

Kaffeservering och samtal i trappan 
vid Kållereds pendelstation

23 - 27 mars samt 18 - 22 maj

Onsdagen den 25 mars kl.18.00
Kållereds Bibliotek

Det goda samtalet - till ett hållbart liv 
för individ och samhälle.

I samband med Hållbarhets veckan 
i Mölndals stad.

Bibelsamtal
kring

Filipperbrevet
Fyra torsdagskvällar är du välkommen 
att läsa, studera och samtala utifrån 
Filipperbrevet och livet. 
Du kan välja om du vill komme en 
eller alla gångerna. 
Inga förkunskaper krävs.

Torsdagar 
kl.18.30

26 februari
5 Mars

12 mars
19 mars

Välkommen!



26 Söndag kl.11.00
4:e Söndagen i påsktiden
Mässa. Tomas Boström. (4) 

29 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

3 Söndag kl.11.00
5:e Söndagen i påsktiden
Gudstjänst. Arne Rasmusson. (5)

6 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

10 Söndag kl.17.00
Bönsöndagen
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (6)

13 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

17 Söndag kl.11.00
Söndag före pingst
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (1)

20 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

24 Söndag kl.11.00
Pingstdagen
Ekumenisk mässa vid trappan i Kållered 
Ingrid Svensson. 

27 Onsdag kl.18.30
Veckomässa

1 Söndag kl.11.00 
2:a Söndagen i fastan
Årshögtid med Nattvard.
Ingrid Svensson. Kören sjunger. (2) 
Knytkalas.

4 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Centrumkyrkan.

8 Söndag kl.17.00 
3:e Söndagen i fastan
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (1)

11 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Kållereds kyrka.

15 Söndag kl.11.00 
Midfastosöndagen
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (4)

18 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Ekenkyrkan. 

22 Söndag kl.11.00 
Jungfru Marie Bebådelsedag
Gudstjänst. Henrik Fransson. (5)

25 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Centrumkyrkan.

29 Söndag kl.11.00 
Palmsöndag
Gudstjänst. Maria Norrhall. (6)

1 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Kållereds kyrka.

8 Onsdag kl.18.30
Veckomässa 
12 Söndag kl.17.00
2:a Söndagen i påsktiden
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (2)

15 Onsdag kl.18.30
Veckomässa.

19 Söndag kl.11.00
3:e Söndagen i påsktiden
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (3)

21 Tisdag kl.18.30
Gudstjänst. Scouter, ledare mfl.

22 Onsdag kl.18.30
Veckomässa.

25 Lördag kl.18.00
Helgsmål och konsert i 
Centrumkyrkan. Tomas Boström. 
(se sid 5)

1 Söndag kl.11.00
Septuagesima
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (4)

4 Onsdag kl.18.30
Veckomässa.

8 Söndag kl.17.00
Kyndelsmässodagen.
Gudstjänst. Ingrid Svensson. (5)

11 Onsdag kl.18.30
Veckomässa.

15 Söndag kl.11.00
Fastlagssöndagen.
Ekumenisk mässa i Centrumkyrkan. 

18 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Kållereds kyrka.

22 Söndag kl.11.00
1:a Söndagen i fastan.
Gudstjänst
Ingrid Svensson. (3)

25 Onsdag kl.19.00
Passionsandakt i Ekenkyrkan.
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2 Skärtorsdag kl.19.00
Getsemanestund med nattvard. 
Ingrid Svensson. (1)

3 Långfredag kl.11.00
Gudstjänst vid korset. 
Ingrid Svensson. (1)

4 Påskafton kl.23.30
Påsknattsmässa i Kållereds kyrka.

5 Påskdagen kl.11.00
Påskgudstjänst. (1)
Ingrid Svensson.

 
Välkommen 
till kyrkan!

14 - 16 maj
Kyrkokonferens i Göteborg



Valborgsmässofirande
Välkommen att fira våren!

Värm dig vid brasan, känn gemenskap
och fira våren.
Följ Labackavägen ända upp, där bussen 
vänder. Ta sedan grusvägen som leder 
rakt fram. Sen ser du brasan...
Lekar, försäljning av korv, gemenskap...

Välkomna!
Arr: Equmeniascout och kyrkorna i Kållered
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Kyrkokonferens

Kyrkokonferensen är det årsmöte 
som utgör högsta beslutande organ 
i Equmeniakyrkan. 
Till kyrkokonferensen får varje för-
samling sända ombud. 
Konferensen fattar beslut om 
gemensamma projekt, till exempel 
beträffande samarbete med kyrkor 
både i Sverige och i andra länder, 
och verksamhetsplan och budget. 
Den väljer också personer till olika 
styrelser och befattningar i Equme-
niakyrkans ledning.
I kyrkokonferensen samlas vi också 
till gudstjänst, går på seminarier och 
påverkanstorg. 
Kyrkokonferensen 2015
hålls i Göteborg 14-16 maj.
Håll ögon och öron öppna för mer 
information...

Tomas Boström
25 - 26 april 

Lördag 25 april kl.15.00 - 17.30 
i Centrumkyrkan:
Seminarium: Den nya predikstolen 
flyttar in.
kl.18.00: Helgsmålskonsert.

Söndag 26 april kl.11.00 i 
Ekenkykan: 
Mässa Tomas Boström mfl

 

APRIL

 

MAJ

För alla barn 3 år och uppåt. 
Vi träffas under gudstjänsttid.

För mer info: 
Anna Johannesson 

0738 - 040400

Kållered
... för dig som går i klass 1- 6
Vi pysslar, skapar, bakar, leker, pratar - och en 
massa annat...
Vi avslutar med en liten andakt

TID: kl. 15.00 - 18.00
FIKA kl.16.00, du betalar endast en guldpeng!

DAG OCH PLATS:
Måndagar: Centrumkyrkan, Gamla Riksvägen 73-75
Onsdagar: Ekenkyrkan, Heljeredsvägen 2
Fredagar: Centrumkyrkan, Gamla Riksvägen 73-75

Du behöver inte anmäla dig - kom när det passar!

VÄLKOMMEN!
Kontakt: Anna Johannesson: 0738 - 040400
              Ingrid Svensson: 031 - 795 28 45


