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När jag nu skriver de här raderna är det bara ett par dagar kvar 

till julhelgen. Det är den 21 december och årets kortaste dag. Så 

nu vänder det! På flera olika sätt, tänker jag. 

 

Det blir ljusare dag för dag, även om det går sakta. Jag läste i 

tidningen att det är 25 dagar utan solljus i Kiruna men när det väl 

vänder, går det fortare där än här hos oss. Så visst finns det 

hopp. Vi är väl många som börjar spana efter de allra första 

vårtecknen. Tussilagon som med sin livskraft spränger asfalten. 

Koltrastens första drill. Sädesärlan med sin vippande stjärt. Ja, 

det är mycket att se fram emot. 

 

När du läser detta ligger julen bakom oss för den här gången. 

Men julens innersta kärna och budskap att Jesus Kristus kom till 

jorden för vår skull, skapar ljus och hopp. Han kom för din och 

min skull! Han föddes i största möjliga fattigdom och utsatthet. 

Han vet hur utsatt ett människoliv kan vara. Här hemma i Sverige 

men också i flyktinglägren och i krigets kaos. Han är lika nära 

och vill dela våra liv just nu. 

 

Jag tänker att budskapet om hopp och framtidstro, är vad vi 

behöver i denna tid av oro, tragedier och omänsklighet. Låt det få 

vara vår bön inför framtiden att Guds barmhärtighet och 

budskapet om fred och frid ska få överhanden! 

 

 

         Ulla Brattö  

 

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

Samtal om de stora orden i kristen tro 
 

Torsdagar kl. 18.30 
  

Torsdag 23 februari: Tro och tvivel 
  

Torsdag 2 mars:   Frälsning och helgelse 
  

Torsdag 23 mars:  Försoning 
  

Torsdag 30 mars:: Nåd och förlåtelse  
 

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

 

Daglediga 
 

Vi samlas kring kaffeborden för andakt,  

gemenskap och för att lyssna till ett intressant program  

Första Tisdagen i månaden kl. 12.00 – 14.00  
 

Tisdag 7 februari: 

Ulla Brattö: Berättelsen bakom ett par av våra psalmer 

 

Tisdag 7 mars:  

Evert Eggelind: Den allra högsta sången. Om Dan 

Andersson 

 

Tisdag 4 april:  

Sanna Mansouri: Från första kvinnliga polischef i Teheran till 

pastor i Equmeniakyrkan 

 

Tisdag 2 maj:  

Gillis Edman: Sorgen är kärlekens pris. Ett varsamt samtal 

om livets helhet med en glimt i ögat 
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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 

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

Kyrkorna i Kållered möter pendlare i Trappan 
 

Kaffeservering och samtal i trappan vid Kållereds pendelstation. 

3 - 7 april kl. 15.30 - 17.30 

Scoutgudstjänst i Ekenkyrkan  

tisdag 4 april kl. 18.30  
 

Vi hoppas att många från församlingen 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 

Församlingens årsmöte 
 

Lördag 18 februari kl.9.30 hålls församlingens årsmöte med 

sedvanliga förhandlingar. Frukost serveras.  

Handlingarna finns tillgängliga två veckor före årsmötet. 

Kyrkokonferens 25-27 maj 
 

Equmeniakyrkans kyrkokonferens är i år i Vårgårda 25-27 maj. 

Förhandlingar, seminarier och gudstjänster…... 
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Städ- och arbetsdagar i  

Ekenkyrkan 
 

Arbetslördag kl.10 - 14: 22/4, 20/5, 

      12/8, 9/9 

Arbetskvällar kl.17 - 20: 15/6,13/7 
 

Städjobb är roligare om vi blir fler   

Välkommen med i arbets- och 

fika-gemenskapen. 

 

 

 

 

 
 

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

 

Välkommen till  

KÖREN! 
 

Vi övar onsdagar eller torsdagar kl. 19.30 (enligt schema) 

Kontakt: Elisabeth Persson Tel. 0733-615022 

 

 

 
För dig som tycker om att måla tillsammans med andra. 

Onsdagar kl. 13.00 - 16.00. Start 18 januari. 

Kontakt: Tor Söderberg  Tel. 031-795 34 97 

MÅLARGLÄDJE 

 

Ny TaGe  Bokhylla 
 

Ny bokhylla för kristna böcker står i hallen  

utanför församlingssalen.  

Dessa böcker får du ta och behålla eller låna.  

 

Bokhyllan har fått namnet "TaGe", där Ta och Ge står för att 

du får ta kristna böcker här och gärna också ge kristna böcker, som 

andra får ta! 

 

Hyllan rensas vid behov. 



Välkommen att fira Gudstjänst! 6 

FEBRUARI 

 

1 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

5 Söndag kl.11 

Kyndelsmässodagen 

Gudstjänst med nattvard. Ulla Brattö 

(4) 

  

8 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

12 Söndag kl.11 

Septuagesima 

Gudstjänst, Apelgården (4) 

  

15 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

19 Söndag kl.11 

Sexagesima 

Gudstjänst. Kören.  Ulla Brattö (1) 

  

22 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

23 Torsdag kl.18.30 

Bibelsamtal: Tro och tvivel 

  

26 Söndag kl.11 

Fastlagssöndagen 

Ekumenisk gudstjänst, Apelgårdens 

kyrka (1) 

 

 

JANUARI 

 

1 Söndag kl.17 

Nyårsdagen 

Musikgudstjänst i Kållereds kyrka. 

Familjen Pettersson (1) 

  

6 Fredag kl.11  

Trettondedagen 

Gudstjänst med nattvard.  

Ulla Brattö (2) 

 

15 Söndag kl.11 

2:a efter Trettondedagen 

Gudstjänst, Apelgården (2) 

  

18 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

   

22 Söndag kl.11 

3:e efter Trettondedagen  

(Bibelns dag) Gudstjänst.  

Ulla Brattö (3) 

  
Kl.15 Gudstjänst på Brattåsgården 

  

25 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

29 Söndag kl.11 

4:e efter Trettondedagen 

Ekumenisk gudstjänst, 

Centrumkyrkan (3) 
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26 Söndag kl.11 

Jungfru Marie bebådelsedag 

Ekumenisk gudstjänst,  

Mariamusik av ekumenisk kör,   

Apelgårdens kyrka (3) 

  

29 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

30 Torsdag kl.18.30 

Bibelsamtal: Nåd och förlåtelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APRIL 

 

2 Söndag kl.11 

5:e i fastan 

Gudstjänst med nattvard. Ulla Brattö 

(4) 

  

4 Tisdag kl.18.30 

Scoutgudstjänst 

  

5 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

9 Söndag kl.11 

Palmsöndagen 

Gudstjänst, Apelgården (4) 

MARS 

 

1 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

2 Torsdag kl.18.30 

Bibelsamtal: Frälsning och helgelse 

  

4 Lördag 

Retreatdag i Johanneskyrkan, 

Lindome 

  

5 Söndag kl.11 

1:a i fastan. Gudstjänst med 

nattvard. Ulla Brattö (2) 

  
Kl.15 Gudstjänst med nattvard på 

Brattåsgården 

  

8 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

12 Söndag kl.11 

2:a i fastan 

Gudstjänst, Apelgården (2) 

  

15 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

19 Söndag kl.11 

3:e i fastan 

Gudstjänst. Ulla Brattö (3) 

  

22 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

23 Torsdag kl.18.30 

Bibelsamtal: Försoning 
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23 Söndag kl.11 

2:a i påsktiden 

Gudstjänst, Apelgården (1) 

  

30 Söndag kl.11 

3:e i påsktiden 

Gudstjänst. Anne-Marie 

Svenninghed  Insamling till det 

nationella arbetet i Sverige (2) 

  

MAJ 

 

7 Söndag kl.11 

4:e i påsktiden 

Gudstjänst, Apelgården (2) 

  

14 Söndag kl.11 

5:e i påsktiden 

Ekumenisk gudstjänst med nattvard. 

Ulla Brattö (3) 

  

21 Söndag kl.11 

Bönsöndagen 

Gudstjänst, Apelgården (3) 

  

28 Söndag kl.11 

Söndagen före pingst 

Gudstjänst. Ulla Brattö (4) 

  
Kl.15 Gudstjänst med nattvard på 

Brattåsgården 

  

JUNI 

 

4 Söndag kl.11 

Pingstdagen 

Gudstjänst. Ulla Brattö (4) 

  

11 Söndag kl.11 

Heliga trefaldighetsdag 

Gudstjänst. Ulla Brattö (1) 

  

18 Söndag kl.11 

1:a efter trefaldighet 

Gudstjänst. Ulla Brattö (1) 

  

 

 

 

Påskveckans gudstjänster: 

 

10 Måndag kl.18.30 

Passionsandakt, Kållereds k:a  

  

11 Tisdag kl.18.30 

Passionsandakt i 

Centrumkyrkan 

  

12 Onsdag kl.18.30 

Passionsandakt i Ekenkyrkan 

  

13 Skärtorsdag kl.19 

Skärtorsdagsmässa i Kållereds 

kyrka 

  

14 Långfredag kl.11 

Gudstjänst vid Jesu kors.  

Kören, Ulla Brattö (1) 

  

16 Påskdagen kl.11 

Påskgudstjänst i glädjens 

tecken. Ulla Brattö (1) 

  
Kl.15 Gudstjänst på Brattåsgården 
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”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”. De här orden kan vi läsa i 

Galaterbrevets sjätte kapitel. Jag kommer att tänka på uppmaningen att 

bära varandras bördor när jag ser tillbaka på året som gått. Det är flera av 

församlingens medlemmar som har lämnat oss i år för att i stället fortsätta 

sitt liv hos Gud. Var och en har lämnat efter sig anhöriga i sorg. Anhöriga 

som behöver stöd och hjälp. Jag blir varm om hjärtat när jag tänker på de 

goda exempel på omsorg och omtanke som jag sett i församlingen.  Vi kan 

få bära varandras bördor på olika sätt, ibland genom praktisk hjälp, ibland 

genom bön eller kanske en varm kram eller en klapp på axeln. En gest 

som säger: Jag finns här för dig. Du är inte ensam i din sorg.  

 

Jag har ofta upplevt hur vi människor liksom får ”växeldra” med varandra. 

Under en period är det kanske jag som får vara till stöd för någon, under 

andra perioder får jag tacksamt ta emot stöd och omtanke från andra. 

Detta är en av församlingens allra viktigaste uppgifter och därför blir jag så 

glad när jag ser att omtanken finns där. Så uppfyller vi tillsammans Kristi 

lag. 

 

Året som har gått har annars präglats mycket av planförfarandet inför en 

avstyckning av Fridhem inför en eventuell försäljning. Det har varit många 

turer med kommunen, och i skrivande stund är det ännu inte klart om det är 

möjligt för församlingen att göra en avstyckning. Kommunens förslag till ny 

detaljplan är nu utskickat för samråd bland annat till Länsstyrelsen. På 

församlingsmötet i februari kommer vi att ta upp frågan för att gemensamt 

besluta om hur vi går vidare. 

  

I augusti i år fick vi också fått en ny vikarierande pastor, Ulla Brattö. Jag vill 

passa på att informera om att styrelsen förlängt hennes förordnande till den 

sista augusti 2017. Vi är tacksamma för att Ulla kan stå till vårt förfogande 

för att leda församlingens verksamhet! 

 

När jag skriver detta har det nya året ännu inte börjat, men jag vill passa på 

att önska alla i församlingen och dess vänner ett riktigt 

 

Gott Nytt år! 
Ordföranden 

Marie 

Ordföranden har ordet 

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

Tisdagskvällar kl. 18.30-20.00 med start 31 januari.  

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 

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  

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

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

 

equmenias Kållered  Årsmöte  21 januari kl. 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.jamboree.se 

Equmenia scout i Kållered kommer att åka på lägret  

Jamboree17 den 5-12 augusti utanför Kristianstad. 

 

Det är ett läger för alla sorters scouter från hela landet 

och även andra länder. Scoutlägret är öppet även för de 

som inte är scouter. Det kommer att komma ca 20.000 

deltagare på lägret. 

 

Jamboree17 har tre ledord: öppenhet, medskapande och 

stärkt självkänsla, som formar denna upplevelse. 

 

För anmälan eller mer information skicka e-post senast  

20 jan till  lina.molin@telia.com . Även möjlighet för sen 

anmälan senast den 20 mars men till högre avgift.     

                  

http://www.jamboree.se 
  

 



equmenia Kållered 
Heljeredsvägen 2 

428 37 Kållered 

 

 

www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 

Bankgiro: 536-8089 

 

 

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 031-7952845 

ulla@bratto.se 

Expeditionstid i kyrkan:  

Onsdagar Kl 16.00-18.00 

Semester 19 april – 3 maj 

 

Församlingsordförande: 

Marie Berg 

Tel: 072 - 395 63 55 

berg.marie@gmail.com 

 

12 

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


