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Välkommen till  
Apelgårdens kyrka,  

Centrumkyrkan,  
Ekenkyrkan och  
Kållereds kyrka



Sommarbladet 2015
Det du just fått i din hand är årets gemensamma 
sommarblad från de kristna kyrkorna i Kållered.  
Vi har ofta gemensamma gudstjänster under hela 
året och samarbetar även på andra sätt.  
Under jul- och sommartid ger vi ut ett gemensamt 
blad som lämnas till alla hushåll i Kållered samt 
skickas till turistbyråer och informationscentraler i 
närområdet. 
 
Här finner du kultur- och musikkvällar, information 
om vägkyrkan, olika festligheter, gudstjänster förstås 
och mycket mer! 
Ta gärna kontakt med oss. Kom och prata en stund, 
om både det ljusa och det mörka i livet. 
Vi har tystnadsplikt.
 
Vi önskar dig en god och välsignad sommar!
 
Ingrid Svensson  
pastor i Ekenkyrkan, 031-795 28 45 
 
Pär Axel Sahlberg  
pastor i Centrumkyrkan,031-795 29 00
  
Lars Nordh  
arbetsledande komminister i svenska kyrkan  
031-761 93 71 
 
Övriga medarbetare och anställda i  
kyrkorna i Kållered.

Ansvarig utgivare: Lars Nordh.
Sättning: Anna Wallin  
Tryck: PR-offset

Kållereds kyrka och Baggerska gravkoret. 
Foto: Carina Madelaine Karlsson

”Omtanken är 
den bästa  
tanken” 
Idag är fler människor på flykt än någonsin i världs-
historien. Varje dag fylls medierna av frukansvärda 
bilder och rapporteringar om väpnade konflikter, om 
barn som far illa, om ranka båtar på Medelhavet....
Listan kan göras ännu längre och ännu mer förfärlig. 
Varför skriva om sådana otäckheter i ett sommarblad 
från kyrkorna i Kållered?  
Varför inte nöja sig med att berätta om allt fint och 
vackert och alla trevliga evenemang?  
Svaret är det enkla och oundvikliga: ”Allt vad ni vill 
att människorna skall göra för er, det skall ni också 
göra för dem.” Matteusevangeliet 7:12 
Därför påminner vi, mitt i den ljuvliga sommaren, 
om att det finns medmänniskor alldeles i vår närhet 
som behöver hjälp.  
Så, tack för din gåva och Gud välsigne dig! 
 
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. 

Varmt 
tack!



VälKommeN tIll 
VäGKYrKaN! 
En god sommartradition sen många år, är att vi har 
vägkyrka i Kållereds kyrka på N Kyrkvägen. I Alm-
rothska kapellet, som ligger på kyrkogården, har vi 
ett café som serverar så mycket kravmärkt, rättvise-
märkt 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 ”Kålleredsbor under 150 år” 
 
Gudstjänst firas alla söndagar i juli kl.11.00 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kallered  
Facebook: Kållereds församling

mUSIK I SommarKVäll
Kållereds kyrka torsdagar kl.19. Fri entré. 
Fika efteråt i Almrothska kapellet

2 juli argentinsk tango
Den argentinske tonsättaren Astor Piazzolla är fram-
för allt känd för sin nydaning av den tangomusiken, 
sin tango nuevo. Leire Perez och Lars Söderlund 
bjuder på en ett brett urval av Piazzollas olika tango-
kompositioner. 

9 juli Kvartettsång
Helena Alm, sopran, Maria Sjökvist, alt, Bo Glem-
bring, tenor, Niklas Mros, baryton, Lars Söderlund, 
piano Fyra sångare sjunger ett omväxlande program, 
både a cappella och med pianoackompanjemang. 
Förutom kvartettsång blir det även solosånger och 
duetter.

 
16 juli trio Chapman 
Blanca Sans, oboe, Karin Wiberg, violin,  
Sara Carlsson, piano - bilden
Dessa tre unga välutbildade musiker bjuder på ett 
spännande program med musik av engelska och 
franska kvinnliga tonsättare från 1800- och
1900-talet. 

23 juli tidernas musik med tobias rudåker och 
ann rudåker thorell
Den lyriske tenoren Tobias Rudåker är i början av 
sin karriär men har redan hunnit sjunga i London 
och Venedig. Ann Rudåker är både pianist och kyr-
komusiker och ofta anlitad som ackompanjatör. De 
bjuder på en musikalisk resa som innefattar musik 
av Purcell, Mozart, Lloyd-Webber, Ellington m fl.

30 juli Kammarmusik för klarinett och stråk-
kvartett. 
Andrew Yiu, klarinett, Per Löfdahl, violin, Malin 
Bergman, violin, Maria Pallin, viola, Jani Fleivik, 
cello. Vi får lyssna till såväl klarinettkvintetter som 
stråkkvartetter av Bach, Schubert och Yiu.  
En högtidsstund för alla som älskar kammarmusik!

KUltUr I SommarKVäll
Kållereds kyrka tisdagar kl 19. Fri entré. 
Fika efteråt i Almrothska kapellet.
 
7 juli människor och hus i Kållered
Håkan Magnusson och Staffan Bjerrhede från Kål-
lereds hembygdsförening visar bilder och berättar.  

 14 juli  -Vad döljer sig under kyrkgolvet? 
Musikern Lennart Palm, känd från Melodikrysset 
i P4, kåserar humoristiskt om gravallvarliga gravkor.  

21 juli Inte bara Fröding
Solveig Warvås och Margit Hellström  från Kål-
lereds församlings bokklubb, läser lyrik och poesi i 
sommarkvällen.  

28 juli Kållereds kyrkas klenoder 
Gunnar Lindskog, kyrkoherde emeritus, kommer 
och berättar om Kållereds medeltidskyrkas klenoder, 
textilier och utsmyckningar och om varför vi gör 
som vi gör i kyrkan

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 



brattåsgårdens äldreboende:  
Gudstjänst varje söndag kl. 15.00 Kyrkorna delar 
på ansvaret för dessa gudstjänster. Ibland är det en 
präst, ibland en pastor. Välkommen! 

GUdStjäNSter I jUNI  
Fredag 19 juni midsommarafton  
15 Västkustgården, eftermiddagen på Arvet.  
Kontakta Centrumkyrkan för information. 

lördag 20 juni midsommardagen  
11 Gudstjänst i Kållereds kyrka 

Söndag 21 juni johannes döparens dag  
11 Gemensam gudstjänst, Ekenkyrkan (6) 

Söndag 28 juni 4e efter trefaldighet  
11 Gemensam gudstjänst, Ekenkyrkan. (1)

GUdStjäNSter I jUlI
Söndag 5 juli apostladagen  
11 Gemensam gudstjänst med mässa,  
Kållereds kyrka  

Söndag 12 juli 6e efter trefaldighet  
11 Gemensam gudstjänst med mässa,  
Kållereds kyrka  

Söndag 19 juli Kristi förklarings dag  
11 Gemensam gudstjänst med mässa,  
Kållereds kyrka  

Söndag 26 juli 8e efter trefaldighet  
11 Gemensam gudstjänst med mässa,  
Kållereds kyrka

GUdStjäNSter I aUGUStI
Söndag 2 augusti 9e efter trefaldighet  
11 Gemensam mässa i Centrumkyrkan, Lars Nordh 
 
Söndag 9 augusti 10e efter trefaldighet  
11 Gemensam gudstjänst i Centrumkyrkan, Ålöw  

Söndag 16 augusti 11e efter trefaldighet  
Centrumkyrkan  
11 Gudstjänst, Henrik Fransson
Kållereds kyrka  
11 Mässa, Annika Petterssons första gudstjänst i 
församlingen. 
Ekenkyrkan  
11 Gudstjänst, Ingrid Svensson (1)

Söndag 23 augusti 12e efter trefaldighet  
Centrumkyrkan  
11 Utflyktsgudstjänst, kaffe på Arvet. 
Kållereds kyrka  
11 Mässa och avtackning av Lars Nordh
Ekenkyrkan 11 Gudstjänst, Ingrid Svensson (3) 

Söndag 30 augusti 13e efter trefaldighet  
Centrumkyrkan 
11 Gudstjänst, Tobias Ålöw  
Kållereds kyrka  
11 Mässa Annika Pettersson  
Ekenkyrkan  
Samlingssöndag 11 Nattvardsgudstjänst. Ingrid 
Svensson. (4)

Sommarens gudstjänster
Välkommen till Kållereds kyrkor!

Varför ringer det?  
Kyrkklockorna i klocktornet vid Kållereds kyrka 
ringer morgon och kväll 
under sommaren för att enligt gammal tradition 
ringa ut och ringa hem folket från åkrarna.

Equmeniakyrkan i  
Kållered  

består av Centrumkyrkan 
och Ekenkyrkan.



Sommarkyrkis med lunch i apelgården  
kl. 10.00–13.00,  onsdagar till och med  
den 8 juli.

Kyrkis, svenska kyrkans öppna förskoleverk-
samhet i Apelgårdens kyrka, startar höstterminen 
fredag 4 september kl. 9.00–13.00. 
 

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

Följ oss gärna på facebook:  
”Kyrkis och småbarnssång i Apelgården”

I eKeNKYrKaN I HÖSt

är dU FÖdd 2001 eller 2002 
oCH SUGeN på att  
KoNFIrmeraS? 
Start: september 2015 i Ekenkyrkan 
Konfirmation: augusti 2016. 
Under läsåret ses vi en lördag i
månaden. Utöver det har vi tre lägerhelger.
Mer info på: 
www.facebook.com/taggakonfirmation
Eller pastor Ingrid 0709-16 38 24

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.  
Känner du igen dem? Nu har de blivit nåt år äldre.  
Bilden publicerad med tillstånd. Foto: Anna Wallin

* Söndagar kl.11 Gudstjänst
* Onsdagar kl.18.30: Veckomässa.
* Första tisdagen i varje månad kl.12 – 14 
   Dagledigträff med gästföreläsare och  
   kaffegemenskap.
* Onsdagar kl.13 – 15 Målarglädje,  
   för dig som tycker om att måla.             
* Torsdagar kl.9 – 11 Bibelfrukost. 

* Scout Tisdagar kl.18.30 från 7 år
* Centris Onsdag kl.15-18  för 6-12 år
* Söndagsskolan Skatten varje söndag kl.11  
    från 3 år   
* Mer info: tel 031-795 28 45 
 

Ekenkyrkan
vill vara öppen och tydlig,

en plats där man kan vila och växa

www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan



 

Lars Nordh, arbetsledande komminister och Annika Pettersson, 
tillträdande komminister i församlingen vid ett besök hos Vic-
toriaförsamlingen i Berlin i maj. Tror minsann de fått Luther på 
hjärnan! Foto: Anna Wallin. 

Hej då! 
Efter över tretton år i Kållereds församling har jag 
fått möjlighet att gå vidare till nya uppgifter.  
Under några år framöver, innan det är dags för 
pension, ska jag tjänstgöra som kyrkoherde i Södra 
Sotenäs församling och pastorat,  dit bland annat 
Kungshamn och Smögen hör.
Jag vill tacka er alla, som jag fått träffa i olika sam-
manhang i församlingens verksamhet.  
Det har varit  en givande tid med många fina möten 
i samband med gudstjänster och andra högtider, men 
också i vardagen.   
Den ekumeniska gemenskapen, som är rätt unik för 
Kållered, har betytt mycket, och jag önskar er allt 
gott i de fortsätta samtalen om framtida samarbete 
kyrkorna emellan.  

Söndagen den 23 augusti får jag hålla min sista 
gudstjänst i Kållereds kyrka kl. 11, då hoppas jag 
att jag får träffa många församlingsbor för att säga 
tack och hej lite mer ordentligt.

I början av augusti kommer Annika Pettersson att 
börja sin tjänst som komminister i Kållereds försam-
ling. Annika bor tillsammans med man och barn i 
Bollebygd och avslutar nu sitt första år som präst i 
Viskafors, Kinnarumma pastorat. Annika arbetade 
tidigare som sjuksköterska under många år. 

Vi hälsar Annika välkommen till Mölndals pastorat 
och Kållereds församling, med mottagande vid guds-
tjänsten och det efterföljande kyrkkaffet, i Apelgår-
dens kyrka söndagen den 6 september klockan 11.  
 

Susanne Rappmann, kyrkoherde i Mölndals pastorat, 
kommer att vara arbetsledare för Kållereds försam-
lings personal under höstterminen, men sedan är 
tanken att det ska finnas två stationära prästtjänster i 
Kållereds församling. 

SopplUNCH
Kållereds församlingshem på  

Våmmedalsvägen 16
Torsdag 3 september  

kl 12.00-13.30  
Andakt ca 12.45

Välkommen att dela  
måltidsgemenskap!

Kostnad 25:-  

Alla intäkter går till  
svenska kyrkans Ko/kalv/get-

projekt i Tanzania

 
Tack för många goda år i Kållered! 

Lars Nordh 
Arbetsledande komminister
 
PS.  
Information till dig som bor i Kållered, eller är med i 
någon av de kristna församlingarna här:
Under våren 2015 har intensiva samtal förts om  
kyrkorna i Kållereds framtid.   
Vad ska vi göra, vad ska vi göra tillsammans och hur 
ska vi använda våra lokaler? Kanske ska vi arbeta 
under samma tak? Det är några av de frågor vi ställer 
oss inför framtiden. Kanske ska vi sälja någon mer 
av de kyrkliga byggnaderna? Församlingshemmet i 
Våmmedalen är ju redan sålt. Samtalen fortsätter i 
höst och beslut kommer sannolikt att fattas inom det 
närmaste året.  DS.



KoNtaKta oSS GärNa! 

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

centrumkyrkankallered.se/

Ekenkyrkan: 031-795 28 45 
Pastor: 0709-16 38 24

Heljeredsvägen 2 
equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan

Svenska kyrkan i Kållered 
vxl: 031- 761 93 00  

Lars Nordh, präst  031-761 93 71  
Agneta Zeidan, diakon 031-761 93 73 

Apelgårdens kyrka, Knäckepilsvägen 32 
Kållereds kyrka, Norra kyrkvägen.  

Församlingshemmet, Våmmedalsvägen 16 
www.svenskakyrkan.se/kallered

VälKommeN tIll  
KYrKorNa  

I Kållered!

VälKommeN tIll HÖSteNS 
FÖrSta trIVSelträFF 

 
Kållereds församlingshem  
på Våmmedalsvägen 16  

Tisdag 25 augusti 
kl.13.00–14.30 Fika 25:- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LÄR DIG MER OM BIODLING 

AV KÅLLEREDSBON  
GUNNAR FRANZéN

 


