
equmenia Kållered 
Heljeredsvägen 2 

428 37 Kållered 

 

Ordförande: 

Ingemar Evertsson 

Tel: 0730-68 00 87 

 

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 

Swish: 123 589 61 21 

  

Pastor och församlingsföreståndare 

Ulla Brattö 

Tel 031-7952845 

ekenkyrkan@gmail.com 

Expeditionstid i kyrkan:  

Onsdagar Kl 16.00-18.00 

Semester vecka 11 och 12 

 

Församlingsordförande: 

Marie Berg 

Tel: 072 - 395 63 55 

berg.marie@gmail.com 
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Ekenkyrkans webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 



Kyrkbladet 
Januari – Juni 2018 



Pastorns sida 
2 

På väg….. 

  
På nyårsdagen gick jag en promenad vid Sisjön. Och många med mig. 

Trots regn och blåst var vi många som behövde motion och frisk luft. När 

jag gick där, funderade jag kring detta att vandra. Numera gör vi det 

främst för att vi vill och förstår att vi behöver röra på oss. 

  

En typ av vandring som blivit populär de senaste åren, är pilgrims-

vandringen. Många gamla pilgrimsleder har kommit till heders igen t.ex. 

till Santiago de Compostela i Spanien. Man kan pilgrimsvandra i 

Israel/Palestina eller här hemma i närheten. Inte behöver man resa långt 

för att hitta en pilgrimsled. Svenska kyrkan har gjort i ordning många leder 

t.ex. i Skaraborg med Gudhem och Varnhem som mål. Det finns ett 

pilgrimscenter i Masthuggskyrkan i Göteborg. Man kan vandra under 

ledning en timma inne i stan. Så det finns många möjligheter. 

 

Men varför? Ja, det är klart att anledningarna kan vara många och olika. 

Man behöver lugna ner sig, tänka efter, reflektera över livet och dess 

tempo, njuta av naturen osv. Anledningen kan också vara att man vill 

komma Gud närmare och fundera över vad tron betyder i ens liv. Många 

har vittnat om den stora och kanske livsavgörande betydelsen som en 

pilgrimsvandring har fått. 

 

Jag vet inte om man kan säga att Jesus pilgrimsvandrade, men vandrade 

gjorde han i allra högsta grad. För att förflytta sig, för att samtala med sina 

vänner och ibland för att dra sig undan för bön och gemenskap med Gud. 

I Apostlagärningar kallas de kristna för de som hör till Vägen. Ett folk i 

rörelse…. 

 

Ulla Brattö 

 

 

     

 

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

Fotot på framsidan är från 

Santiago de Compostela 
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Ekenkyrkans webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 

http://www.jamboree.se 

Valborgsmässofirande  

Måndag 30 april kl. 18.00 
 

Välkommen att fira våren!  

  Värm dig vid brasan, känn gemenskap och fira våren. 

Körsång (kör sammansatt på plats), lotterier, lekar, gemenskap, 

försäljning av kaffe och dricka, korv och bröd. 
 

Följ Labackavägen längst upp, där bussen vänder. Gå in på 

grusvägen rakt fram. Se’n ser du brasan på vänster sida. 
  

Välkomna, önskar vi i equmeniascout Kållered  

  

 

 

http://www.jamboree.se 

Scoutgudstjänst i Ekenkyrkan  

Torsdag 8 mars kl. 18.30 
 kyrkfika med korv och bröd 

 

Scouter med familjer och släktingar är välkomna. 

Vi hoppas också att många från församlingen kommer! 
 

Välkomna önskar Scouter, ledare och Ulla Brattö. 

 
 

 
 

Livets Gud, som söker alla 

du som ser till var och en, 

till vad än du vill mig kalla 

är jag redo bli din vän. 

 

Tack för staden och naturen 

och för glädje varje dag. 

Tack för människor och djuren, 

hjälp mig följa scouters lag. 
 

Amen 

Sedan några år tillbaka är detta scouternas bön. Vi brukar 

avsluta våra samlingar med att be den högt tillsammans:  
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Scout:                                                                                                    

Torsdagskvällar kl. 18.30-20.00 med start 25 januari.  

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  

 

equmenias Kållered  Årsmöte  3 februari 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 



3 
 

Bibelsamtal om Markus evangelium 
 

Torsdagar kl. 18.00 
 

25 januari, 1 februari, 15 februari, och 22 februari 

 

Det finns även bibelsamtal på tisdagar, se nedan!  
 

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

 

Daglediga 
 

Vi samlas kring kaffeborden för andakt,  

gemenskap och för att lyssna till ett intressant program  

Tisdagar kl. 12.00 – 14.00  
 

Tisdag 6 februari: 

Möte med Vietnam, Margareta Björn berättar och visar bilder.  

 

Tisdag 20 februari:  

Bibelsamtal: Jesu lärjungar enligt Markus. Ulla Brattö 

 

Tisdag 6 mars:  

45 minuter på 45:an. Med dragspel och dikt, sånger och slikt. 

Lasse Svensson, pastor och musikant, gästar oss. 

 

Tisdag 27 mars:  

Bibelsamtal: Påskens budskap enligt Markus. Ulla Brattö 

 

Tisdag 3 april: 12 Vi jordlingar längs Sidenvägen. Om vad det 

egentligen är att vara människa. Pär-Axel Sahlberg är vår gäst. 

 

Tisdag 17 april: Bibelsamtal: Jesu liknelser enligt Markus. Ulla 

Brattö 

 

Tisdag 8 maj: Ett katastrofalt arbete- reflektioner från 15 års 

arbete i katastrofområden, Martin Wahl läkare med världen som 

arbetsfält. 
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Gudstjänst på Brattåsgården 
 

Vi har Gudstjänst söndag kl.15, dock ej sista söndagen i månaden, 

i restaurangen på Brattåsgården. Till denna Gudstjänst är alla välkomna 

oavsett om man bor på äldreboendet eller ej! 
 

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. 

17 - 19 april kl. 15.30 - 17.30 

      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 17 februari kl.9.30 hålls församlingens årsmöte med 

sedvanliga förhandlingar. Frukost serveras.  

Handlingarna finns tillgängliga två veckor före årsmötet. 
 

 

Kyrkokonferens 10-12 maj 
 

Equmeniakyrkans kyrkokonferens är i år i Gävle 10-12 maj. 

Förhandlingar, seminarier och gudstjänster…... 
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”…….och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.” Guds 

ord från Johannesevangeliet som inger hopp och får mig att fundera vidare 

på ljus och vad ljuset verkligen betyder för oss. 

 

När jag skriver detta är vår familj mitt uppe i julfirande här hemma med 

släkt och vänner. På borden står ljusstakar och granen har en 

julgransbelysning som faktiskt hängt med i närmare 40 år!  I trädgården 

står granar med ljusslingor. Utanför dörren står en lykta med ett varmt, 

välkomnande ljus. Det är tydligt att ljus betyder mycket för oss alla!  

 

Orden om ljuset som lyser och övervinner mörkret och också det som 

Johannes skriver i sitt första brev om att ”Gud är ljus och inget mörker finns 

i honom” hjälper oss att se vem Gud är. Ljuset är alltid starkare än mörkret. 

Jag tänker ofta på ett uttryck som jag tror det är Thomas Sjödin som brukar 

använda: Guds allmakt möter vår vanmakt. Ljusen vi tänder under advent 

och i juletid hjälper oss att förstå vilken makt ljus har att fördriva mörkret 

runt omkring oss och skapa trygghet och värme.  

 

Bibeln talar inte bara om Gud och Jesus som världens ljus, utan även 

Guds ord beskrivs i Psaltaren som ”mina fötters lykta och ett ljus på min 

stig”, alltså något som lyser upp så att vi kan se var vi är och vart vi är på 

väg. Vår församling står inför stora beslut som påverkar vår framtid. Den 28 

januari har vi ett viktigt församlingsmöte där vi ska besluta om vilken 

inriktning församlingen ska ha framöver. Vi får tillsammans söka Guds 

ledning i bön och i Ordet som lyser upp vår väg och visar oss vart vi ska 

gå.  

 

Ordföranden 

Marie 

Ordföranden har ordet 

Ekenkyrkans webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 
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APRIL (forts) 

 

15 Söndag kl.11 

 3:e i påsktiden 

 Ulla Brattö (3) 

 

18 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

 

22 Söndag kl.11 

4:e i påsktiden 

Ekumenisk Gudstjänst, 

Centrumkyrkan, Håkan 

Berndtsson (3) 

  

25 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

 

28 Lördag kl. 10 

Gemenskapsdag med 

Centrumkyrkan på 

Västkustgården. Anmälan till 

Ulla Brattö. 

 

29 Söndag kl.11 

5:e i påsktiden 

Gudstjänst i Taizéanda, Ulla 

Brattö, Anna Johannesson (4) 

 

 

MAJ 

 

2 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

 

 

 

6 Söndag kl.11 

Bönsöndagen 

Gudstjänst, Apelgården (4) 

 

13 Söndag kl.11 

Söndagen före pingst 

Gudstjänst med Centrumkyrkan i 

Centrumkyrkan. Ulla Brattö (1)  

 

20 Söndag kl.11 

Pingstdagen 

Sånggudstjänst i Livereds kapell 

(1) 

  

27 Söndag kl.11 

Heliga trefaldighets dag 

Gudstjänst. Ulla Brattö (2) 

  

  

JUNI 

 

3 Söndag kl.11 

1:a efter trefaldighet 

Gudstjänst i Apelgården (2) 

  

10 Söndag kl.11 

2:a efter trefaldighet 

Gudstjänst med nattvard. 

Markusmässa med kören. Ulla 

Brattö (3) 

  

17 Söndag kl.11 

3:e efter trefaldighet 

Gudstjänst i Apelgården. (3) 
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Ekenkyrkans webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 

 

Välkommen till  

KÖREN! 
 

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

Kören nedverkar i gudstjänsten 25 februari, 30 mars och 10 juni. 

Kontakt: Elisabeth Persson Tel. 0733-615022 

 

Städ- och arbetsdag i  

Ekenkyrkan 
 

Arbetslördag kl. 10 - 14:  
 

21/4, 12/5, 18/8, 15/9 

 

Arbetskvällar: kl. 17 - 20: 
 

14/6, 19/7 
 

Städjobb är roligare om vi blir fler.  

Välkommen med i arbets- och  

fika-gemenskapen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekumeniska Gudstjänster 
 

21 januari i Ekenkyrkan 
 

25 februari i Apelgården 

25 mars i Apelgården 
 

24 april i Centrumkyrkan 
 

 

Gemensamt med Centrumkyrkan 
 

4 mars i Ekenkyrkan, Johanna Bjurenstedt talar och sjunger 

28 april Gemenskapsdag med Centrumkyrkan på Västkustgården. 

13 maj i Centrumkyrkan, predikan Ulla Brattö 



 

Välkommen att fira Gudstjänst! 
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FEBRUARI 

  

4 Söndag kl.11 

Kyndelsmässodagen 

Gudstjänst med nattvard. 

Karolinakören. Ulla Brattö (2) 

  

7 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

11 Söndag kl.11 

Fastlagssöndagen 

Gudstjänst, Apelgården (2) 

  

14 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

17 Lördag kl. 9.30 Församlingens 

Årsmöte 

 

18 Söndag kl.11 

1:a i fastan 

Gudstjänst. Ulla Brattö, Källängens 

kapell (3) 

  

21 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

   

25 Söndag kl.11 

2:a i fastan 

Ekumenisk gudstjänst, Apelgårdens 

kyrka, Kören+Cantus Nouvus, Ulla 

Brattö (3) 

 

28 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

 

 

JANUARI 

  

6 Lördag kl.11  

Trettondedagen 

Gudstjänst med internationell 

prägel. Lars Bolminger berättar 

om en resa till Thailand. 

Insamling till Equmeniakyrkans 

internationella arbete. (4) 

 

14 Söndag kl.11 

2:a efter Trettondedagen 

Gudstjänst, Apelgården (4) 

  

17 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

   

21 Söndag kl.11 

Ekumenisk gudstjänst i 

Ekenkyrkan. 

(Bibelns dag) Gudstjänst.  

Håkan Berndtsson (1) 

   

24 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

28 Söndag kl.11 

Septuagesima 

Gudstjänst, Ekenkyrkan, Ulla 

Brattö (1), Församlingsmöte 

 

31 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 
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4 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

8 Söndag kl.11 

2:a i påsktiden 

Gudstjänst, Apelgården (2) 

 

11 Onsdag kl.18.30 

 Veckomässa 

 

 

MARS 

 

3 Lördag kl.11-14 

Kyrkan öppen för bön och stillhet. 

Kort gemensam andakt varje 

jämnt klockslag, för övrigt enskild 

bön och eftertanke. 

 

4 Söndag kl.11 

3:e i fastan. Gudstjänst med 

nattvard. Johanna Bjurenstedt 

talar och sjunger, Ulla Brattö. 

Tillsammans med 

Centrumkyrkans församling. 

Utgångskollekt till diakon- och 

pastorsutbildningen. (4) 

  

7 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

11 Söndag kl.11 

Midfastosöndagen 

Gudstjänst, Apelgården (4) 

  

14 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

18 Söndag kl.11 

Jungru Marie bebådelsedag 

Gudstjänst. Ulla Brattö (1) 

  

22 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa  

 

25 Söndag kl.11 

Palmsöndagen 

Ekumenisk gudstjänst i  

Apelgården, Tobias Ålöw (1) 

Påskveckans gudstjänster: 

 

26 Måndag kl.18.30 

Passionsandakt, Kållereds k:a  

  

27 Tisdag kl.18.30 

Passionsandakt i Centrumkyrkan 

  

28 Onsdag kl.18.30 

Passionsandakt i Ekenkyrkan 

  

29 Skärtorsdag kl.19 

Skärtorsdagsmässa i Kållereds 

kyrka 

  

30 Långfredag kl.11 

Gudstjänst vid Jesu kors.  

Kören, Ulla Brattö (2) 

  

APRIL 

 

1  Påskdagen kl.11 

Påskgudstjänst i glädjens tecken. 

Ulla Brattö (2) 


