
equmenia Kållered 
Heljeredsvägen 2 

428 37 Kållered 

 

www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 

Bankgiro: 536-8089 

 

Equmenia Kållereds ordförande 

Helen Åmark 

Tel 073 - 5952804 

E-post: amark.helen@gmail.com 

 

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. 

 

Ekenkyrkan 
Heljeredsvägen 2 

428 37 Kållered 

Tel: 031 - 795 28 45 

ekenkyrkan@gmail.com 

www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 

Bankgiro:435-9378 

 

Pastor och församlingsföreståndare 

Ingrid Svensson 

Tel: 031 - 795 28 45 

ekenkyrkan@gmail.com 

 

Församlingsordförande: 

Marie Berg 

Tel: 072 - 395 63 55 

berg.marie@gmail.com 

 

Vi finns också på Facebook: 

Ekenkyrkan 
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Ekenkyrkans nya webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 



Kyrkbladet 
September – November 2015 



Pastorns sida 

2 

Alla dessa dagar som kom och gick… 

 

Nu är sommaren på väg in i att bli höst. Det betyder att det mesta återgår till 

det vanliga; arbete och en mer inrutad tillvaro. Kanske är det med ett visst 

vemod vi konstaterar att det är vardag igen och allt blir som vanligt. I texten till 

barnvisan ”Vemod”, beskrivs känslan av vemod med orden ”både glad och 

ledsen åt en grej, det är vemod om du frågar mig…”. För, visst finns det också 

mycket i den vanliga vardagen som är fint och som vi kan glädjas åt. 

 

I en andaktsserie som jag brukar lyssna till, talar man alltid om vad det är för 

namn på dagen, dvs om vi är i fastan, juletid m.m. De allra flesta dagarna 

börjar andakten med orden: ”In ordinary time” (”I vanlig tid”). Jag har lärt mig 

att tycka om det där uttrycket ”i vanlig tid”, mycket eftersom livet helt enkelt 

består mest av ”vanlig tid”, vardagar; närmare bestämt ca 250 av årets 365 

dagar är vardagar! Det är det som är livet! Att bara längta bort till semester, 

helger, andra människor, gör att vardagarna ”den vanliga tiden” bara blir 

transportsträckor. Då missar vi livet! 

 

Gud ville ditt liv, skapade dig, älskar dig och utrustar dig med gåvor att 

använda i mötet och gemenskap med andra människor.  

 

Gud säger: Lev! Låt dig bli älskad! Älska! 

 

Att leva mitt i vardagen, nu, är inte alltid så lätt. Helt enkelt därför att livet inte 

bara består av glädje, framgång och lycka. Ibland består livet av motgångar, 

misslyckanden, svårigheter och mörker. Allt det där ingår i livet och det är väl 

när det är svårt som man verkligen vill fly till något annat. Det är därför det är 

så viktigt att söka sig till andra människor. Ekenkyrkan vill vara en sådan plats 

och gemenskap där vi kan öva oss i att våga leva här och nu – vardag som 

helg. Det allra bästa med kyrkans/församlingens gemenskap är att den är 

buren av Gud själv. Han som själv varit människa i Jesus Kristus och varit 

allra längst ner i lidande och slutligen gav sitt liv för att vi skulle få leva i 

gemenskap och kärlek. Jesus Kristus är vår gemenskaps grund. Därför håller 

den. Välkommen att vara en del av den gemenskapen.  

 

Din pastor Ingrid 

Ekenkyrkans nya webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 
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Centris 
...för dig som går i klass 1-6 

  
Vi pysslar, skapar, bakar, leker, busa, 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!  

 

Anna Johannesson 0738-040400 

Julmarknad  

till förmån för equmeniascout 
 

Lördag 28 november kl. 10.00-14.00 
 

  Julmarknaden är ytterst viktig för scouternas ekonomi! 

Vill du hjälpa till? Vi behöver vara fler! 
 

Ring gärna  

Barbro Larson 0709 - 729449 

Eva Åkerblad 031 - 795 23 95  

 

Ekenkyrkans nya webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 
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Scout:                                                                                                                       

Tisdagskvällar kl. 18.30-20.00 med start 1 sept.  

Alla barn från första klass och uppåt är välkomna att delta!  

Vid frågor kontakta någon av ledarna nedanför. 

 
Ledare  Telefon  E-post 

Rickard Haeggman 0723-15 84 74 rickard_haeggman@hotmail.com     

Kårchef 

Anna Johannesson 0738-04 04 00 anna.h.johannesson@gmail.com  

Johannes Hauptmann 0739-02 56 64 johannesh@hotmail.com  

Lina Molin  0703-95 82 38 lina.molin@telia.com  

Pelle Wising  0707-27 13 97 pelle.wising@telia.com  

Amanda Forslund 0709-71 11 57 manda.forslund@hotmail.com  

Sofia Svensson  0730-97 18 41 sofia.lovisa@hotmail.com  

Thorbjörn Berntsson  tobbe_bern@hotmail.com  

Kevin Persson 

Helen Åmark  0735-95 28 04 amark.helen@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equmeniascout är scouting på kristen grund. 

Här möter vi Gud och varandra, litet och stort                                                                               

allvar och lek. Mitt i naturen och en massa skratt…  

Allt på en och samma gång! Det är scout det…. 

För vi är: - Alltid redo!  
 

 

Ekenkyrkans nya webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 



3 

Bibelsamtal 
 Fyra kvällar med Kolosserbrevet  

 
Du är välkommen att läsa, studera och samtala  

utifrån Kolosserbrevet och livet.  

Du kan välja om du kommer en eller flera gånger.  

Inga förkunskaper krävs.  
 

Torsdagar kl.18.30 – 20.00  
 

24 september  

1 oktober  

8 oktober  

15 oktober  
 

Välkommen!  

Utställning på Kållereds bibliotek 1/9 – 3/10 2015 

”Vad gör ditt liv meningsfullt?” 
 

Det är en av de frågor som vi bär med oss från barndom till ålderdom.  

I utställningen får du inspiration till att tänka på mål och mening i ditt liv. 

En positiv utställning där relationen mellan människor står i centrum. 

 

Samtalskväll på Kållereds bibliotek.  

Onsdag 16 september kl. 18.00  

”Vad gör ditt liv meningsfullt? 
 

Om vår livslånga längtan samtalar vi; lyssnar till varandra och 

reflekterar. Samtalsledare är representanter från kyrkorna i Kållered. 

 

Kaffeservering och samtal i trappan (Kållereds station)  

14-18 september kl. 16.00-18.00 
 

Arr Kyrkorna i Kållered 

Ekenkyrkans nya webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 
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Bibel och frukost? 
 

Vill du läsa Bibeln och samtala? 

Vi träffas varje torsdag i kyrkan kl. 9.00 - 11.00, då vi äter frukost och  

delar ordet. Välkommen med, de torsdagar som passar dig! 
 

Anmäl dig gärna dagen före, om du vill ha frukost. 

Anna Johannesson tel. 0738 - 04 04 00 

 
Ekenkyrkans nya webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 

Pilgrimsvandring  

Lördag 7 november 
  

En pilgrimsvandring är en vandring vi gör tillsammans – växelvis i 

tystnad och samtal. Vi stannar några gånger längs vägen för Bibeltext 

och kort meditation samt firar mässa tillsammans.  

Du är välkommen att vara med på vandringen. Tänk på att ta på dig 

bekväma skor och kläder för alla väder. Medtag också matsäck.  

Vi möts kl. 9.00 och vandringen är slut senast kl. 15.30.  

Mötesplats meddelas senare.  
 

                            Anmälan till pastor Ingrid senast 5 november.  

Retreat – “En dag för själen” - lördag 10 oktober 
 

Längtar du efter stillhet, vila och tyst gemenskap?  
 

Välkommen till en retreatdag. 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 pastor Ingrid Svensson.  

Kostnad: 150 kronor och då ingår frukost, fika och lunch.  
 

Anmälan och frågor:  

Pastor Ingrid Svensson.  

ekenkyrkan@gmail.com  

031 – 795 28 45  
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Några ord på vägen…………………… 

 

I samband med semestertider hittar man ofta tips i tidningarna om bra litteratur för  

hängmattan. Nu är semestern åtminstone för min del över, men jag vill ändå dela 

med mig av en läsvärd bok! I stället för i hängmattan kan den kanske läsas under 

en filt i soffhörnet en mörk höstkväll? Jag fick den på Förnya och Fördjupa-

konferensen som Equmeniakyrkan anordnade i våras. Det är Bill Hybels som 

skrivit en lättläst bok om bön, med den utmanande titeln ”För upptagen för att inte 

be”.  

 

Bill Hybels påminner om att Gud har talat till sin församling genom hela historien 

och han är densamme nu som då. Han talar till oss när vi vänder oss till honom i 

bön. Vi behöver träna oss på att lyssna till Guds röst och låta honom leda oss – i 

stort och smått. Både var och en på vår kammare och tillsammans med våra 

bröder och systrar i församlingen får vi lägga vår gemensamma framtid i Herrens 

händer.  

 

Jag vill verkligen uppmuntra till att delta i de möjligheter till gemensam bön som 

finns i söndagens gudstjänster, på veckomässor och Bibelfrukosten mitt i veckan. 

Under hösten kommer vi också att genomföra en pilgrimsvandring och en 

retreatdag. Det är stora beslut som församlingen behöver fatta framöver, med 

utökad samverkan mellan Kållereds tre kyrkor och ett eventuellt samgående med 

Centrumkyrkan. Förändringar kräver alltid tro, uthållighet och mod! För att kunna 

se framåt med hopp om en levande församling även i framtiden behöver vi 

tillsammans söka Guds ledning. 

 

För att vi i styrelsen ska utvecklas i vår tjänst som församlingens ledning kommer 

styrelsen under hösten och nästa vår att delta i en styrelseutbildning som anordnas 

av Equmeniakyrkan. Förhoppningsvis blir detta till glädje för hela församlingen! 

Innehållet i utbildningen är bland annat andligt ledarskap, att vara en god 

arbetsgivare och att leda en kyrka för hela livet i vår tid. Det låter som en verklig 

utmaning och min förhoppning är att den tid vi som styrelse investerar i detta ska 

komma hela församlingen till godo! 

 

Jag vill också slå ett slag för den inbjudan till Alpha-kurs som kommer att gå ut i 

början av hösten. Sprid gärna bland vänner och bekanta!! Är i första hand för 

personer som ännu inte lärt känna Jesus, men också för dig som vill påminna dig 

om grunden för vår tro.  

 

Vi ses på samlingssöndagen den 30 augusti!  

 

Marie 

Ordföranden har ordet 

Ekenkyrkans nya webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 
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För dig som tycker om att 

måla tillsammans med andra. 

Onsdagar kl. 13.00 - 16.00 

Kontakt: Tor Söderberg 

MÅLARGLÄDJE 

Kom och sjung i kör! 

Vi övar torsdagar kl. 19.30 

Kontakt: Elisabeth Persson 

Tel. 0733-615022 

KÖREN 

Daglediga 
 

Vi samlas kring kaffeborden för andakt,  

gemenskap och för att lyssna till ett intressant program  
 

Tid kl. 12.00 – 14.00  
 

Tisdag 1 september  

”Resa med Diakonia till Moçambique”  

Kersti Jakobson berättar och visar bilder  
 

Tisdag 6 oktober  

”Emils, Pippis och Idas mamma”  

Ingrid Svensson  
 

Tisdag 3 november  

”Vad är då en människa?”  

PA Sahlberg  
 

Tisdag 1 december  

”I adventstid”  

Irene och Svante Myrén och Ulric Larson  
 

Välkomna!  

 

Ekenkyrkans nya webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 
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Städ- och arbetsdagar i kyrkan 
 

Lördag 5 september kl.10.00 -14.00 

Lördag19 september kl.10.00 -14.00 

 

Städjobb är roligare om vi blir fler.  

Välkommen med i arbets- och  

fika-gemenskapen. 

 

 
 

 

Ekenkyrkans nya webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 

Gemensam mässa i Ekenkyrkan  

20 september kl. 11.00 
 

Eva Erlandsson predikar i Ekenkyrkan.  

Eva är samordnare för Räddningsmissionens 

gatukyrka i Göteborg.  

Lördag 24 oktober i Centrumkyrkan 
 

kl. 15.00 -17.30 ”Den lyssnande kyrkan –  

                         själens vård i vår tid.” 
Tomas Boström, pastor i Vårdklockans kyrka Visby 

 

Kl. 18.00 Helgmålskonsert 

              Tomas Boström 
 

 

 

Alpha-kurs 
 

Inbjudan till Alpha-kurs kommer att gå ut,  

i samverkan med alla tre församlingarna i Kållered. 
 



SEPTEMBER  

 

6 Söndag kl. 11.00 
14:e Söndagen efter Trefaldighet  

Gudstjänst. Ingrid Svensson. (5)  

 

9 Onsdag kl. 18.30  

Veckomässa  

 

13 Söndag kl. 11.00 
15:e Söndagen efter Trefaldighet  

Gudstjänst. Ingrid Svensson. (6)  

 

16 Onsdag kl. 18.30  

Veckomässa  

 

20 Söndag kl. 11.00  
16:e Söndagen efter Trefaldighet  

Gemensam Mässa i Ekenkyrkan.  

Eva Erlandsson. Räddnings- 

missionen. m.fl. (1)  

 

23 Onsdag kl. 18.30  

Veckomässa  

 

27 Söndag kl. 11.00  
17:e Söndagen efter Trefaldighet  

Gudstjänst. Ingrid Svensson. (2)  

 

30 Onsdag kl. 18.30  

Veckomässa  

 

 

OKTOBER  

 

4 Söndag kl. 11.00 

Den Helige Mikaels dag Gudstjänst. 

Ingrid Svensson. (3) Kören 

 

6 Tisdag kl. 18.30  

Gudstjänst för alla!  

Scouter, ledare, Ingrid Svensson  

 

7 Onsdag kl. 18.30 

Veckomässa  

 

11 Söndag kl. 11.00  
Tacksägelsedagen  

Nattvardsgudstjänst.  

Ingrid Svensson. (4)  

 

14 Onsdag kl. 18.30 

Veckomässa  

 

18 Söndag kl. 11.00  
20:e Söndagen efter Trefaldighet  

Gudstjänst. (5) 

 

21 Onsdag kl. 18.30  

Veckomässa  

 

25 Söndag kl. 11.00  
21:a Söndagen efter Trefaldighet  

Gemensam mässa i Apelgården.  

Tomas Boström m.fl.  

 

28 Onsdag kl. 18.30 

Veckomässa  

Välkommen att fira Gudstjänst! 
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Ekenkyrkans nya webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 



31 Lördag kl. 11.00  
Alla helgons dag 

Nattvardsgudstjänst. Minnesljus.  

Ingrid Svensson. (1) Kören 

 

NOVEMBER  
 

4 Onsdag kl. 18.30 

Veckomässa  

 

8 Söndag kl. 11.00  
23:e Söndagen efter Trefaldighet  

Gudstjänst. Ingrid Svensson. (2) 

 

11 Onsdag kl. 18.30  

Veckomässa  

 

15 Söndag kl. 11.00  
Söndag före domsöndagen  

Gudstjänst. Henrik Fransson. (3) 

  

18 Onsdag kl. 18.30 

Veckomässa  

 

22 Söndag kl. 11.00  

Domsöndagen  

11.00 Gemensam mässa I 

 Centrumkyrkan. 

 

25 Onsdag kl. 18.30  

Veckomässa  

 

29 Söndag kl. 11.00  
1:a Söndagen i advent  

Gudstjänst. Ingrid Svensson. (5)  

Kören 
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För alla barn 3 år och uppåt. 

Vi träffas under 

gudstjänsttid.  

För mer info:  

Anna Johannesson   

073-8040400 

”Gudstjänst för alla” 
 

Tisdag 6 oktober  

kl. 18.30  

 

Scouter, ledare och Ingrid 

Svensson deltar. 

 

Vi hoppas att många från 

församlingen i övrigt också 

deltar! 

 

Välkomna! 

Ekenkyrkans nya webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 


