
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.
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equmenia Kållered
Heljeredsvägen 2
428 37 Kållered

Ordförande:
Ingemar Evertsson
Tel: 0730-68 00 87

www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan
Bankgiro: 536-8089

Ekenkyrkan
Heljeredsvägen 2
428 37 Kållered
Tel 031-7952845
ekenkyrkan@gmail.com
www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan
Bankgiro 435-9378
Swish: 123 589 61 21

Pastor och församlingsföreståndare
Ulla Brattö
Tel 031-7952845
ulla@bratto.se
Expeditionstid i kyrkan: 
Onsdagar Kl 16.00-18.00
Semester: vecka 43 och 44.

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





Pastorns sida
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Möten - spännande och utmanande!
När jag skriver de här raderna, är det i mitten av augusti. Så där 
mitt emellan sommar och höst.  Fortfarande varmt i solen (i lä
alltså) men löven har börjat gulna och falla av. Utanför mitt fönster 
lyser rönnbären röda. Ja, det bär mot andra tider.

En hel lång höst med många spännande och utmanande möten. I 
kyrkan, på stan, i vänkretsen, hemma och utomlands. Möten med 
olika människor är en del av min vardag och en del som jag gläds 
åt i allra högsta grad. Möten kan vara flyktiga eller livslånga. Möten 
kan vara mörka och svåra. Möten kan vara glädje och ljus.  Möten 
kan innebära konflikter men också vänskap på djupet. Möten kan 
skapa en positiv nyfikenhet. Jag tänker att alla människors liv har 
en dramatik i sig, en dramatik som är spännande att få en inblick i. 
Ett förtroende!

Så tänker jag förstås på alla möten människor emellan som det 
berättas om i Bibeln. Där finns hela dramatiken i de många och 
olika mötena. Gamla Testamentet (GT) berättar om möten som 
innebar våld, krig och lidande. Många gånger svåra att läsa om och 
svåra att förstå. Varför tillät Gud allt detta? Men det berättas också
om goda möten och om vänskap. Esters bok är en sådan 
berättelse som man blir glad av att läsa.

Och så alla berättelserna i Nya Testamentet 
där Jesus ständigt möter människor i deras 
vardag. Jag tänker att det som människor i 
mötet med Jesus greps av, var att han såg.

Han såg människan bakom fasaderna och 
han engagerade sig. I hans blick låg kärlek! 
Därför drog han människor till sig och gör så
än idag. Hösten 2017!

Ulla Brattö
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equmeniascouternas 
JULMARKNAD

Lördag 2 december kl 10-14
Tombola, lotteri, servering…

Välkomna!����������� ��		
������ ��������������������������������

Hej Lena! 
Du var en av scouterna från Kållered som var med på Jamboreen 5-12 
augusti. 
-Ja, vi var nio scouter och två ledare från vår kår. Vi bodde ihop med 
equmeniakåren i Lindome och det fungerade jättebra. 
Vad är en Jamboree? 
-Det är ett internationellt läger som går av stapeln vart fjärde år. Men i år 
var det en extra Jamboree. Nästa riktiga är om två år i USA. 
Hur många scouter var det och var var ni nånstans? 
-Det var 11 000 scouter från en rad olika länder och vi var på ett gammalt 
militärområde Rinkaby utanför Kristianstad. Ganska lyxigt, vi hade 
vattentoaletter! 
Lärde du känna några scouter från andra länder? 
-Ja, några från England och några från Finland. Och jag håller kontakten 
med dom från England. Dom var klart imponerade när kungen kom på
besök sista dagen på lägret. 
Slutomdöme? 
-Jättekul läger som fungerade jättebra! Vore kul att åka på Jamboreen i 
USA men det kostar en massa pengar. 
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Scout:                                                          
Torsdagskvällar kl. 18.30-20.00 med start 7 september. 
Alla barn från första klass och uppåt är välkomna att vara med! 

Vid frågor kontakta någon av ledarna nedanför.

Ledare Telefon E-post
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
Sofia Svensson 0730-97 18 41 sofia.lovisa@hotmail.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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Ekumeniska Gudstjänster

24 september i Centrumkyrkan med tema diakoni

22 oktober i Apelgården

12 november i Ekenkyrkan

17 december i Centrumkyrkan med julspel

Gemensamt med Centrumkyrkan

17 september i Ekenkyrkan, predikan av Tobias Ålöw

26 november i Centrumkyrkan, predikan av Ulla Brattö

Temagudstjänster

1 oktober
Gudstjänst med tema Frälsarkransen.
Lisbeth Fhager och Markus Göranson

15 oktober
Gudstjänst med fokus på Diakonia.

Kören sjunger “Sånger som förändrar”.
Information om, och insamling till Diakonia.
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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

19-21 september: Kaffe, bulle och samtal 
28-30 november: Glögg, pepparkaka och samtal

I trappan vid Kållereds pendelstation kl. 15.30-17.30

Scoutgudstjänst i Ekenkyrkan
torsdag 5 oktober kl. 18.30 

Alla Alla äär vr väälkomna: scouter, ledare, flkomna: scouter, ledare, föörrääldrar, vldrar, väänner.nner.
VVi hoppas att många från församlingen kommer!

Scouter, ledare och Ulla Brattö.

Som ett inslag i Diakonins månad finns också en utställning om Ungas 
ohälsa på Kållereds bibliotek 4-8 september.



9

Ordföranden har ordet
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Efter en sommar i stugan med mycket glädje, men också sorg –
så där som livet är – är jag tillbaka till vardagen igen. I helgen som 
gick flyttade vi och katten Lilleman hem till stan. Från sommaren 
bär jag med mig en del funderingar som handlar om hur Gud 
griper in i våra liv. Gör Gud under? Vågar jag be om det? Å andra 
sidan är det väl just det jag inte klarar av själv som jag behöver 
prata med Herren om? 

Det handlar förstås mycket om att inse vår egen begränsning, att 
våga släppa taget om somligt och lägga det i Guds hand. Där är 
det utanför vår kontroll och detta är inte helt enkelt! Det är inte lätt 
att be över en svår situation utan att samtidigt vilja ge Gud de 
lösningar vi själva kan tänka ut. Jesus kommer dock ofta till oss på
ett sätt som vi inte trodde vara möjligt, han ger oss nya 
infallsvinklar och lösningar.

Den här sommaren har jag börjat följa Equmeniakyrkans 
andaktsbok ”Markus runt på 90 dagar”. På ett par ställen i 
Markusevangeliet står det att det räckte med att människor bara 
rörde vid Jesu kläder så utgick kraft från honom. Jag tänker att det 
är den närheten vi får ha också som församling: Söka Herren för 
det omöjliga och tro på hans förmåga att ge oss en framtid och ett 
hopp, på det sätt han har tänkt ut för oss, ge en lösning vi kanske 
inte trodde var möjlig!

Till sist: Sommarens allra bästa läsupplevelse var de båda 
böckerna om pastor Viveka - Pastor Viveka och tanterna och 
Pastor Viveka och hundraårsjubileet - av Annette Haaland, själv 
pastor i Equmeniakyrkan. Välskrivna, spännande och mycket 
roliga med hög igenkänningsfaktor! 

Marie Berg 
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Daglediga
Vi samlas kring kaffeborden för andakt, 

gemenskap och för att lyssna till ett intressant program
Kontakt: Anne-Marie Karlsson tel. 0708-50 22 17

Tid kl. 12.00 – 14.00 

Tisdag 5 september
”Ett stycke liv”

Jonas Johansson berättar

Tisdag 3 oktober
”Som en bro över mörka vatten”

Ett visprogram om livet med Roland Svensson

Tisdag 7 november
”Till Moldavien med lappteknik”

Maria Kileby berättar on sitt intresse för lappteknik 
och om en resa till Moldavien för att lära ut 

hantverket till utsatta kvinnor

Tisdag 5 december
“Vi hälsar Advent”

Vi sjunger adventssånger med tre damer från Västra Frölunda

Välkommen! ����������� ��		
������ ��������������������������������

Bibelsamtal om Markus evangelium

Torsdagar kl.18.30-20

12 och 19 oktober

9 och 16 november

Enkelt fika serveras. Tag med din bibel!
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Kom och sjung i kör! 
Vi övar onsdagar eller torsdagar kl. 19.30 (enligt schema)
Kontakt: Elisabeth Persson
Tel. 0733-615022

KÖREN

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



Välkommen att fira Gudstjänst!6

OKTOBER

1 Söndag kl. 11.00
Den Helige Mikaels dag

Gudstjänst med tema
Frälsarkransen. Lisbeth Fhager
och Markus Göranson (1)

4 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

5 Torsdag kl. 18.30
Scoutgudstjänst

8 Söndag kl. 11.00
Tacksägelsedagen

Gudstjänst i Apelgården (1)

11 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

15 Söndag kl. 11.00
18:a Söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst, tacksägelse. Ulla Brattö. 
Kören – Sånger som förändrar. Info 
om Diakonia (2)

18 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

22 Söndag kl. 11.00
19:a Söndagen efter Trefaldighet

Ekumenisk Gudstjänst
i Apelgården. Ulla Brattö (2)

29 Söndag kl. 11.00
20:e Söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst. Evert Eggelind (3)

SEPTEMBER

2 Lördag kl. 10.00
Pilgrimsvandring med start vid 
Ekenkyrkan

3 Söndag kl. 11.00
12:e Söndagen efter Trefaldighet

Samlingssöndag med nattvard. 
Ulla Brattö, kören.
Knytlunch och församlingsmöte 
efter Gudstjänsten (3)

10 Söndag kl. 11.00
13:e Söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst i Apelgården (3)

13 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa 

17 Söndag kl. 11.00
14:e Söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst. Ulla Brattö, 
Tobias Ålöw predikar, sång av 
Emma Kihl (4)

20 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

24 Söndag kl. 11.00
15:e Söndagen efter Trefaldighet

Ekumenisk Gudstjänst 
i Centrumkyrkan med tema 
diakoni. Nina Holgersson, 
musik (4)

27 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa
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DECEMBER

3 Söndag kl. 11.00
1:a Söndagen i advent

Gudstjänst. Ulla Brattö, kören (1)

6 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

10 Söndag kl. 11.00
2:a Söndagen i advent

Gudstjänst med nattvard. 
Ulla Brattö (2)

13 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

17 Söndag kl. 11.00
3:e Söndagen i advent

Ekumenisk Gudstjänst i 
Centrumkyrkan. Julspel, Håkan 
Berndtsson predikar (2)

24 Lördag kl. 23.00
Julafton

Julnattsgudstjänst.
Ulla Brattö, (3)

JANUARI

6 Lördag kl 11.00
Trettondagen

Gudstjänst med internationell prägel. 
Insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete.

14 Söndag kl 11.00
2:a Söndagen efter trettondagen

Gudstjänst i Apelgården

NOVEMBER

3 Fredag kl. 18.00
Musik i Allhelgonatid i Livereds
kapell. Ekenkyrkans kör och 
Cantus Novus. 

5 Söndag kl. 11.00
Söndagen efter Alla helgons dag

Gudstjänst i Apelgården (3)

8 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

12 Söndag kl. 11.00
22:e Söndagen efter Trefaldighet

Ekumenisk Gudstjänst med 
nattvard. Ulla Brattö, Tobias Ålöw 
predikar, sång av Irene Myrén, 
barnvälsignelse (4)

15 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

19 Söndag kl. 11.00
Söndagen före Domsöndagen

Gudstjänst i Apelgården (4)

22 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa

26 Söndag kl. 11.00
Domsöndagen

Gudstjänst i Centrumkyrkan. Ulla 
Brattö predikar (1)

29 Onsdag kl. 18.30
Veckomässa


