
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 031-7952845
ekenkyrkan@gmail.com
www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan
Bankgiro 435-9378

Pastor och församlingsföreståndare
Ulla Brattö
Tel 072-3880002
ulla.bratto@skutan.eu
Expeditionstid i kyrkan: 
Onsdagar Kl 16.00-18.00

Församlingsordförande:
Marie Berg
Tel: 072 - 395 63 55
berg.marie@gmail.com
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Pastorns sida
2

Guds församling - en hjärtesak 

De många bilderna i Nya Testamentet av församlingen är så tydliga. 
Församlingen är en levande organism där Jesus Kristus är centrum. 
Han är församlingens huvud och hjärta. Detta gäller så klart Guds 
universella församling men det gäller också den lokala församlingen. 
Alltså även den församling som känner sig hemma i Ekenkyrkan och 
möts där, ibland till gudstjänst, ibland till andra samlingar. 

Församlingen är också en mötesplats präglad av människor. Sådana vi 
är med styrkor och svagheter, med möjligheter och 
tillkortakommanden. 

Jag brukar tänka och säga att församlingen finns på två olika plan. 
Dels den mänskliga, den som vi måste ha med organisationen för att 
kunna fungera i vårt samhälle. Stadgar, årsmöte, bokföring, styrelse, 
serverings- och städgrupper…. Ja, du vet. Dels församlingen på
djupet, den som är Guds skapelse och Jesu Kristi kropp. Den som 
möts i gudstjänsten, i bön och lovsång, i nattvardens gåvor. 

Så får jag förmånen och möjligheten att under en period följa 
Ekenkyrkans församling. Jag som heter Ulla Brattö och som varit 
pastor sedan 1991. Nu pastor i Equmeniakyrkan men tidigare i 
Svenska Missionskyrkan. Jag har jobbat i flera olika tjänster och nu 
senast i Equmeniakyrkan Kungälv i ett vikariat under drygt ett och ett 
halvt år. Där börjar nu två ordinarie medarbetare och för min del är det 
dags att gå vidare. 

Jag bor i Göteborg och har alltså pendlat åt norr för att komma till 
Kungälv. Nu blir det åt söder för att komma till Ekenkyrkan och 
Kållered. 

Jag ser fram emot att möta er alla i olika sammanhang! 

Ulla Brattö����������� ��� ��		
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equmeniascouternas 
JULMARKNAD

Lördag 26 november kl 10-14

Tombola, lotteri, servering…

Välkomna!
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Scout:                                                          
Tisdagskvällar kl. 18.30-20.00 med start 6 september. 
Alla barn från första klass och uppåt är välkomna att vara med! 

Vid frågor kontakta någon av ledarna nedanför.

Ledare Telefon E-post
Thorbjörn Berntsson tobbe_bern@hotmail.com Kårchef 
Ingemar Evertsson 0730-68 99 87 ingemarevertsson@hotmail.se
Amanda Forslund 0709-71 11 57 manda.forslund@hotmail.com 
Rickard Haeggman 0723-15 84 74 rickard_haeggman@hotmail.com     
Johannes Hauptmann 0739-02 56 64 johannesh@hotmail.com 
Anna Johannesson 0738-04 04 00 anna.h.johannesson@gmail.com 
Niclas Kjellen 0700-82 17 09 niclas.kjellen@nokas.com
Lina Molin 0703-95 82 38 lina.molin@telia.com 
Kevin Persson
Sofia Svensson 0730-97 18 41 sofia.lovisa@hotmail.com 
Pelle Wising 0707-27 13 97 pelle.wising@telia.com 
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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Kvinnor i Bibeln

Så många spännande och starka kvinnor i Bibeln 
och vi vet så lite om dem.

Nu blir det tillfälle att möta några av dem och 
samtala om vi idag kan känna igen oss.

Torsdagar kl.18.00

29 september

6 oktober

3 november

10 november

Välkommen! 
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Välkommen till Gudstjänst på Brattåsgården 
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 Svenska kyrkan I Kållered
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Kyrkorna i Kållered möter pendlare i Trappan

Kaffeservering och samtal i trappan vid Kållereds pendelstation.
5 -9 september kl. 16-18

Scoutgudstjänst i Ekenkyrkan 
tisdag 11 oktober kl. 18.30 

Vi hoppas att många från församlingen i övrigt också kommer!

Scouter, ledare och Ulla Brattö.

Söndagsskola under 
Gudstjänsttid

För alla barn från 3 år och uppåt, i 
Ekenkyrkan eller Apelgården. Se 
Gudstjänstprogrammet för information 
om Gudstjänstlokal. 

För mer info: 
Anna Johannesson 073-8040400
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Jag är antagligen inte är ensam om det, men jag upplever ofta att det är så
svårt att hålla fast vid regelbundenheten med kyrkobesök och 
gudstjänstfirande under sommaren. Efter en fin sommar i stugan med 
många besök av släkt och vänner, badande och fiske längtar jag nu till 
höstens mera regelbundna liv med gudstjänster och bibelsamtal.
Vi är kallade till gemenskap och vår tro stöds av gudstjänst och 
församlingsliv, men det är också sant att Gud är lika närvarande på
badstranden eller i vilstolen som i kyrkorummet. Jesus bryr sig om våra liv 
och våra behov i vardagen och det kanske är så att vi ska låta honom få en 
större plats där. Jesus är inte anträffbar bara mellan klockan 11 och 12 på
söndag förmiddag, utan Han är ständigt nära i våra liv. 
Den undervisning och den gemenskap vi får i kyrkan är till för att hjälpa oss 
att leva våra liv utanför kyrkan, i vardagen. Och man behöver ställa sig 
frågan: Hur mycket av mitt vardagsliv och mina vardagliga beslut lägger jag 
verkligen i Guds hand?    
Kanske skulle vi påminna oss oftare om det som är kärnan i vår tro och 
som ska bära i alla delar av våra liv. Den kärnan uttrycks kanske allra bäst 
i den apostoliska trosbekännelse som de flesta av oss är bekanta med:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror också på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syundernas förlåtelse, de dödas uppståndelse 
och ett evigt liv.

Detta är vår gemensamma grund, i helg och i vardag. Och det är utifrån 
den här gemensamma bekännelsen vi får träffas igen efter sommar och 
semester och fira gudstjänst tillsammans. 

Välkomna till kyrkan den 21 augusti! 

Hälsningar Marie

Hälsningar Marie

Ordföranden har ordet

����������� ��� ��		
������ ��������������������������������



8

Daglediga

Vi samlas kring kaffeborden för andakt, 
gemenskap och för att lyssna till ett intressant program 

Tid kl. 12.00 – 14.00 

Tisdag 6 september
”Sexuellt utsatta barn”

Besök av Barbro von Krusenstierna

Tisdag 4 oktober
”Bin i byn”

Börje Blomster berättar om bisamhället

Tisdag 8 november
”Vår Svenska Kungliga familj 1818 och framåt”

Peter Burgé berättar

Tisdag 6 december
“Vi hälsar Advent”

En film om Ingeborg Lundegard och hennes adventsdikter 

Välkomna! 

����������� ��� ��		
������ ��������������������������������



5

����������� ��� ��		
������ ��������������������������������

Kom och sjung i kör!
Vi övar onsdagar eller torsdagar kl. 19.30 (enligt schema)
Kontakt: Elisabeth Persson
Tel. 0733-615022

KÖREN

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



Välkommen att fira Gudstjänst!6

25 Söndag kl. 11.00
18:e Söndagen efter Trefaldighet

Ekumenisk Gudstjänst 
i Apelgården (2)

28 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa 

OKTOBER

2 Söndag kl. 11.00
Den Helige Mikaels dag

Gudstjänst. Ulla Brattö (3)

5 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

9 Söndag kl. 11.00
Tacksägelsedagen

Familjegudstjänst i Apelgården, 
scout medverkar (3)

11 Tisdag kl. 18.30
Gudstjänst för alla åldrar.
Scouter, ledare och Ulla Brattö.

12 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

16 Söndag kl. 11.00
21:a Söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst. Ann-Marie Svenninghed 
(4)

23 Söndag kl. 11.00
22:a Söndagen efter Trefaldighet

Ekumenisk Gudstjänst 
i Apelgården. Kören medverkar (4)

AUGUSTI

21 Söndag kl. 11.00
13:e Söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst. Betraktelse av Elisif 
Davéus (5)

28 Söndag kl. 11.00
14:e Söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst. Sture Kuhlin (2)

SEPTEMBER

4 Söndag kl. 11.00
15:e Söndagen efter Trefaldighet

Samlingssöndag med nattvard. 
Ulla Brattö, kören.
Knytkalas som kyrkfika (1)

7 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa 

11 Söndag kl. 11.00
16:e Söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst i Apelgården (1)

14 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa 

18 Söndag kl. 11.00
17:e Söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst. Ulla Brattö (2)

21 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa
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DECEMBER

4 Söndag kl. 11.00
2:a Söndagen i advent

Gudstjänst i Kållereds kyrka 
(3)

7 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

11 Söndag kl. 11.00
3:e Söndagen i advent

Gudstjänst. Ulla Brattö (4)

14 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

18 Söndag kl. 11.00
4:e Söndagen i advent

Ekumenisk Gudstjänst i 
Centrumkyrkan (4)

24 Lördag kl. 23.00
Julafton

Julnattsgudstjänst.
Ulla Brattö, (1)

JANUARI

1 Söndag kl. 17.00
Söndag efter nyår

Musikgudstjänst i Kållereds kyrka (1)

6 Fredag kl. 11.00
Trettondedagen

Gudstjänst. Ulla Brattö (2)

30 Söndag kl. 11.00
23:e Söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst. Ulla Brattö (1)

NOVEMBER

2 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa 

5 Lördag kl. 11.00
Alla helgons dag

Gudstjänst i Kållereds kyrka 
(1)

9 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

13 Söndag kl. 11.00
Söndagen före Domsöndagen

Gudstjänst. Ulla Brattö (2)

16 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

20 Söndag kl. 11.00
Domsöndagen

Ekumenisk Gudstjänst 
i Apelgården (2)

23 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

27 Söndag kl. 11.00
1:a Söndagen i advent

Gudstjänst. Ulla Brattö, kören (3)

30 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa


