
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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Pastorns sida
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Ett prassligt kuvert…
Jag minns när jag var liten, så kom det varje år, tidigt på våren, ett tunt kuvert i 
brevlådan. Kuvertet var extra tunt och prasslade när man skulle öppna det. 
Jag öppnade det alltid lika ivrigt, fastän jag visste vad det var.
I det tunna prassliga kuvertet låg det en kartongbit.  Kartongbiten kunde sedan 
vikas på ett speciellt sätt så att det blev en sparbössa att ha i fastetiden; från 
Lutherhjälpen. Jag minns hur ivrig jag var, att ställa den på köksbordet. I 
sparbössan lade jag sedan pengar från min veckopeng. Det var inga stora 
summor, utan mest småpengar. På palmsöndagen gick jag högtidligt till 
kyrkan med sparbössan i handen, tillsammans med flera andra. I gudstjänsten 
fick vi gå fram och ställa våra sparbössor på altaret. Jag tyckte det var så fint, 
utan att jag egentligen begrep vad det var jag gjorde, eller var de småpengar 
jag gett skulle kunna vara till nytta. 

Vi går nu in i fastetiden.  En tid på kyrkoåret som är präglad av allvar, 
eftertanke, försakelse och lidande. Fastetiden är viktig, fast precis som vi 
sjunger i julsången ” däremellan kommer fastan” så ser vi den ibland bara som 
en parentes mellan två stora högtider. 

Fastetiden är en viktig tid med ett budskap att åter höra Bibeltexterna om hur 
Jesus Kristus väljer att gå lidandets väg för att rädda en hel mänsklighet från 
död, likgiltighet och mörker till liv, kärlek och ljus. Jesus Kristus avstår sin 
jämlikhet med Gud och tjänar en hel mänsklighet i kärlek; genom att se, föra 
samman, hela och återupprätta människor. Han offrar sig själv och dör istället 
för oss, för att han älskar oss och vill ge oss liv, mening och gemenskap. I 
fastan påminns vi om vad Jesus gjort för oss och påminns om erbjudandet att 
få ta del av det liv som Jesus vill ge oss.

Fastetiden är viktig. Låt den få bli en tid av allvar, eftertanke, bibelläsning och 
bön. Precis som med sparbössan i det prassliga kuvertet, så kan fastetiden 
också få vara en tid då vi avstår något yttre, för människors skull som ofrivilligt 
får avstå livets nödtorft. Att ge något av mig själv och mina pengar och i det 
också se att jag behöver andra människor.

Vad behöver du bli påmind om att kunna ge och att kunna ta emot?
I Jesaja 58 talar Gud om vad det är för fasta han vill se.
Läs gärna Jes 58: 6-9
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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

Valborgsmässofirande 
Välkommen att fira våren!
Lördag 30 april kl. 18.30

Värm dig vid brasan, känn gemenskap och fira 
våren.

Följ Labackavägen ända upp, där bussen vänder. 
Ta sedan grusvägen, som leder rakt fram. Se’n ser 

du brasan…
Lekar, gemenskap, försäljning av korv…

Välkomna!
Arr: Equmeniascout och kyrkorna i Kållered
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Scout:                                                          
Tisdagskvällar kl. 18.30-20.00 med start 26 januari. 
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     
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!����������� ��� ��		
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Livssamtal
Fyra kvällar med Korintierbrevet

Du kan välja om du kommer en eller flera gånger. 
Inga förkunskaper krävs. 

Torsdagar kl.18.30 – 20.00 

3 mars
”Kroppen ett tempel för Guds Ande” –

Hur tar jag hand om mig själv och min kropp?

10 mars 
”Andens gåvor” –

Hur hittar jag min plats i tillvaron?  

17 mars
”Vägen framför andra: kärleken” –

Hur lever jag ett liv präglat av kärlek och omsorg? 

31 mars
”Kristi kropp” –

Att tillhöra en församlingsgemenskap 

Välkommen! 
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Välkommen på Gudstjänst kl 15 varje söndag!

Vi har Gudstjänst varje söndag kl. 15
i restaurangen på Brattåsgården. Till denna Gudstjänst är alla välkomna

oavsett om man bor på äldreboendet eller ej!

Centrumkyrkan, Ekenkyrkan och Svenskakyrkan I Kållered
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Kyrkorna i Kållered möter pendlare i Trappan

Kaffeservering och samtal i trappan vid Kållereds pendelstation.
14 -18 mars kl. 16-18

Ekumenisk nattvardsgudstjänst i Ekenkyrkan 
Pingstdagen 15 maj kl. 11.00

Ingrid Svensson avskedspredikar
Kören medverkar

Scoutgudstjänst tisdag 12 april kl. 18.30 

Vi hoppas att många från församlingen i övrigt också kommer!

Scouter, ledare och Ingrid Svensson.

Söndagsskola under 
gudstjänsttid 

för alla barn från 3 år och uppåt. 

För mer info: 
Anna Johannesson 073-

8040400
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I samband med att jag skrev kallelsen till församlingsmötet i januari 
började jag själv fundera på vad som ger mig glädje i mitt liv just nu. 
Jag tänker mig nog inte glädje som en ständigt närvarande känsla, 
utan mer som små stråk av lycka som sveper förbi. Var man har sin 
glädje ändrar sig nog också över tid. Glädje för mig just nu är att se 
hur snön gör naturen så vacker och jag gläds med barnen i 
pulkabacken. Samtal över en kopp kaffe med en god vän om det 
som är viktigt i livet och den där lugna stunden i soffan med en bra 
bok – vilken glädje! 

Djupast finns nog den alltid närvarande glädjen över det som är av 
evighet. En förtröstan på att jag är värdefull i Guds ögon, att vara 
villkorslöst älskad. Svårt nog att ta till sig i vårt prestationsinriktade 
samhälle, men ibland kommer den där lite hissnande insikten om att 
jag är ok precis som jag är! 

Glädje finns också i gemenskap med syskon i församlingen, 
vetskapen om att vi delar samma tro och förtröstan på Jesus Kristus. 
En gemenskap som tar sig uttryck både i att få dela bröd och vin 
med varandra, att kunna be för varandra och för församlingen och att 
få arbeta praktiskt tillsammans. 

En särskild glädje känner jag när jag tänker på det arbete som sker i 
församlingen genom de personer som troget tjänar Gud o 
församlingen. Det städas och tvättas och repareras och bakas. 
Ogräs rensas, barn får en meningsfull fritid, kyrkoblad ger 
information till oss alla……………
Jag vill passa på att uttrycka hur tacksam jag är för alla er som gör 
det möjligt för oss att ha en fungerande församling!

Och nu kan vi faktiskt tillsammans glädjas åt att dagarna blir längre 
och att vi går mot ljusare tider igen!

Marie

Ordföranden har ordet
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För dig som tycker om att
måla tillsammans med andra.
Onsdagar kl. 13.00 - 16.00
Kontakt: Tor Söderberg
Tel. 031-795 34 97

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 2 februari
”De måste hänga samman…”

Anders Svensson talar om Bibelsyn

Tisdag 1 mars
”På upptäcktsfärd i Peru”

med Ann-Marie och Göran Samuelsson

Tisdag 5 april
”Som en droppe i ett hav”

Annika Pettersson sjunger sånger
om livet med texter av bl a. Britt G. Hallqvist

Tisdag 3 maj
Glädjeskaparna

gästar oss med sång 

Välkomna! 
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ÅRSMÖTE

Lördag 27 februari 2016 kl. 9 i Ekenkyrkan

Vi börjar med att äta frukost tillsammans och 
därefter påbörjas årsmötet!

Ärenden att behandla på årsmötet ska lämnas till 
styrelsens ordförande senast den 6 februari

Kyrkokonferens 5-7 maj i Kista-mässan, Stockholm

Kyrkokonferensen är det årsmöte, 
som utgör högsta beslutande organ i 
Equmeniakyrkan. Församlingarnas 
alla ombud fattar beslut om 
gemensamma projekt, i Sverige och i 
andra länder, verksamhetsplan och 
budget. Den väljer också personer till 

olika styrelser och befattningar i Equmeniakyrkans ledning. 

I kyrkokonferensen samlas vi också till gudstjänst, går på seminarier 
och påverkanstorg.



Välkommen att fira Gudstjänst!
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MARS

2 Onsdag kl. 19.00
Fasteandakt i Kållereds kyrka

6 Söndag kl. 11.00
Midfastosöndagen

Gudstjänst. Ingrid Svensson (1)

9 Onsdag kl. 19.00
Fasteandakt i Kållereds kyrka

13 Söndag kl. 11.00
Jungfru Marie bebådelsedag

Gudstjänst. Arne Rasmusson (2)

16 Onsdag kl. 19.00
Fasteandakt i Ekenkyrkan

20 Söndag kl. 11.00
Palmsöndagen

Gudstjänst. Ingrid Svensson (3)

23 Onsdag kl. 19.00
Fasteandakt i Kållereds kyrka

24 Skärtorsdag kl. 19.00
Getsemanestund med nattvard
Ingrid Svensson (4)

25 Långfredag kl. 11.00
Gudstjänst vid Jesu kors 
Ingrid Svensson. Kören (4)

MARS FEBRUARI

3 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa 

7 Söndag kl. 11.00
Fastlagssöndagen 

Gudstjänst. Ingrid Svensson (3)

10 Onsdag kl. 19.00
Askonsdagsmässa i
Kållereds kyrka

14 Söndag kl. 11.00
1:a Söndagen i fastan

Gudstjänst. Pa Sahlberg (4)

17 Onsdag kl. 19.00
Fasteandakt i Centrumkyrkan

21 Söndag kl. 11.00
2:a Söndagen i fastan

Gudstjänst. Ingrid Svensson (5)

24 Onsdag kl. 19.00
Fasteandakt i Ekenkyrkan

28 Söndag kl. 11.00
3:e Söndagen i fastan

Årshögtid med nattvard. 
Ingrid Svensson. Kören (6) 



24 Söndag kl. 11.00
5:e Söndagen i påsktiden

Gudstjänst. Ingrid Svensson (2)

27 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa 

MAJ

1 Söndag kl. 11.00
Bönsöndagen

Gudstjänst. Ingrid Svensson (3)

4 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

8 Söndag kl. 11.00
Söndag före pingst

Gudstjänst (4)

11 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

15 Söndag kl. 11.00
Pingstdagen

Ekumenisk Nattvardsgudstjänst.
Ingrid Svensson avskedspredikar. 
Kören (5)

22 Söndag kl. 11.00
Heliga Trefaldighet

Gudstjänst. (6)

29 Söndag kl. 11.00
1:a Söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst. Henrik Fransson (1)

26 Påskafton kl. 23.30
Påsknattsmässa i Kållereds kyrka.

27 Påskdagen kl. 11.00
Påskgudstjänst 
Ingrid Svensson (4)

30 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa 

APRIL

3 Söndag kl. 11.00
2:a Söndagen i påsktiden

Gudstjänst. Ingrid Svensson (5)

6 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

10 Söndag kl. 11.00
3:e Söndagen i påsktiden

Gudstjänst. Ingrid Svensson (6)

12 Tisdag kl. 18.30
Scoutgudstjänst
Scouter, ledare och 
Ingrid Svensson

13 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

17 Söndag kl. 11.00
4:e Söndagen i påsktiden

Gudstjänst. Pa Sahlberg (1)

20 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa
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