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Gemensamt kyrkblad för Centrumkyrkan och Ekenkyrkan!

Efter en lång, solig, varm och torr sommar väntar nu, när vi skriver 
detta, en allt mörkare period av året. Härligt, tycker somliga av oss, 
en tid med innekurande och stearinljus. Usch, bara mörkare och 
mörkare, tycker andra. Men det finns ju många ljusglimtar också, 
mycket att se fram emot. Rätt som det är, är vi där med första 
advent, Lucia och jul.
Under hösten kommer vi att fira gemensamma gudstjänster, 
Centrumkyrkans och Ekenkyrkans församlingar. Varannan söndag i 
Centrumkyrkan och varannan i Ekenkyrkan. Vi tar ett steg i taget i 
vår gemensamma process mot en ny och gemensam församling 
inom Equmeniakyrkan i Kållered. Vi i Ekenkyrkan har ju haft ett gott 
samarbete med Svenska kyrkan genom gemensamma gudstjänster 
varannan söndag i Apelgårdens kyrka. Vi tackar för den goda tiden 
och det fina samarbetet. Men nu väntar något nytt för både 
Centrumkyrkan och Ekenkyrkan. 
I höstens gudstjänster kommer vi ha behålla våra respektive 
gudstjänstordningar i Centrumkyrkan och i Ekenkyrkan. Så vi 
kommer alla att känna igen oss!
Självklart kommer vi att fira ekumeniska gudstjänster tillsammans 
med Svenska kyrkan. Det blir fyra sådana under hösten med olika 
inriktningar. Se kalendariet.
Detta kyrkblad är också gemensamt för Centrumkyrkan och 
Ekenkyrkan. Här finner du allt som sker i våra kyrkor under hösten 
2018.

Ulla Brattö och Tobias Ålöw
 

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

 

Min väg till diakon, Anna Johannesson

Hur är processen för att bli diakon i Equmeniakyrkan?
För att bli diakon i Equmeniakyrkan studerar du på Diakonutbildningen 
på Bromma folkhögskola. Diakonutbildningen är en processorienterad 
påbyggnadsutbildning på 75% under två år. För att du ska kunna 
ordineras till diakon i Equmeniakyrkan behöver du också ansöka till 
kyrkan om att bli diakonkandidat. På kyrkokonferensen under sista 
terminen av utbildningen får diakonkandidaterna och 
pastorskandidaterna förbön i gudstjänsten, nu är du diakon eller pastor, 
och när utbildningen är slut går du ut i vägledningsåret. Detta året 
innehåller bl a på hösten ett gemenskapsdygn och på våren en retreat, 
diakon- och pastorskandidater tillsammans. Ett år där du är på väg mot 
att slutligen ordineras på nästkommande gudstjänst på 
kyrkokonferensen. Då du får ditt diakonsmycke som ett tecken på din 
ordination. 
 
Berätta om din nuvarande tjänst. Vad ska du jobba med?
Jag jobbar redan i Centrumkyrkan 40% med Centris, 
eftermiddagsverksamhet för barn- och ungdomar, det kommer jag 
fortsätta med. Förhoppningsvis med något tillägg, vem vet? Den 17 
september ska jag vara med på Centrumträffen kl 12 i Centrumkyrkan 
och berätta om min väg till diakon. Välkomna då!
 
Vad är diakoni för dig?                                                                                              
Teresa av Avila sa på 1500-talet:                                                                                          
“Kristus har ingen annan kropp än din, inga andra händer än dina, inga 
andra fötter   än dina. Genom dina ögon är det som Kristus med 
medkänsla ser ut över världen. Med dina fötter är det som Han går 
omkring och gör väl. Med dina händer är det som Han nu välsignar oss.”
För mig är diakoni precis just detta: Kristen tro omsatt i praktisk 
handling!
Vi ses i Kållered eller i någon av kyrkorna!                                                                                                 
Gud välsigne dig massor! //                                                                                                          
Anna!
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Scout:                                                                                                    
Torsdagskvällar 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 nedan.

Ledare Telefon  E-post
Ingemar Evertsson 0730-68 99 87 ingemarevertsson@hotmail.se
Fritz Molin
Anna Johannesson 0738-04 04 00 anna.h.johannesson@gmail.com 
Toni Lindsten
Sofia Svensson
Anna Johansson

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! 

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

Centris i Centrumkyrkan 

...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.
DAG, TID OCH PLATS: Onsdagar kl. 15.00-18.00 och fredagar 
kl. 15.00-19.00 i Centrumkyrkan, Gamla Riksvägen 75. 
FIKA: kl. 16.00, du betalar endast 10 kr!
Du behöver inte anmäla dig - kom när det passar
VÄLKOMMEN! 
Kontakt: Anna Johannesson: 0738-040400
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Bibelsamtal om Markusevangeliet 
kl 18 i Ekenkyrkan

5 torsdagskvällar: 

27 september, 4 och 18 oktober, 1 och 8 november. 

Enkel fika, vi läser och samtalar. Alla välkomna!

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

Daglediga
Träffar för daglediga

Till Centrumträffen (träffar för daglediga i Centrumkyrkan) 
inbjuds varannan måndag kl.12 med start 17 september. Program 
se kalendariet.

Träffar för Daglediga i Ekenkyrkan en tisdag i månaden kl.12-14

Program
4 september Sedlarna berättar. Om personerna på våra sedlar. 

            Gäst: Henrik Fransson

2 oktober Väckelsens sångskatter. 
                       Gäster: Irene och Svante Myrén, Margareta Swahn

6 november El Camino. Om vandringen till Santiago de 
            Compostella. Marie och Erland Berg

4 december Sånger av Barbro Hörberg och Pelle Karlsson.                    
Besök från Göteborgs Räddningsmission av Eva 
Erlandsson, diakon och Håkan
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Centrumkyrkans webb-adress är www. centrumkyrkankallered.se
Ekenkyrkans webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan

Församlingsmöten i Ekenkyrkan
Söndag 23 september och söndag 28 oktober möts vi i 

Ekenkyrkan till församlingsmöten efter gudstjänsten och kyrkfikat.

    Söndagsskola under gudstjänsttid
För alla barn från 3 år och uppåt, 
i Centrumkyrkan och i Ekenkyrkan.  
Se gudstjänstprogrammet f information
om gudstjänstlokal. För mer info: 
Anna Johannesson 073-8040400

Pilgrimsvandring
Lördag 8 september kl.10. Samling vid Ekenkyrkan. 

Tag med fika och badkläder!

Veckomässa i Ekenkyrkan
Varje onsdag kl.18.30 möts vi till en enkel veckomässa i 

Ekenkyrkan från onsdag 12 september till och med 12 december. 
Inställt onsdag 17 oktober.

Kyrkorna i Kållered möter pendlare i Trappan
Kaffe och samtal i trappan vid Kållereds pendelstation 18-20 

september kl.15.30-17.30, glögg och pepparkaka 27-29 
november.

Gudstjänst på Brattåsgården
Det är gudstjänst varje onsdag kl.15 med start onsdag 5 

september i restaurangen på Brattåsgården . Svenska kyrkan 
ansvarar för tre per månad och Ekenkyrkan en per månad. Till 

denna gudstjänst är alla välkomna oavsett om man bor på 
äldreboendet eller ej.
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MARKUSÅRET 2018

Under 2018 läser vi i Equmeniakyrkan evangelium enligt Markus, det andra 
av de fyra evangelierna i Nya Testamentet. Det är det kortaste av 
evangelierna och skrivet i en stram och kortfattad stil. Förmodligen skrivet 
till sk. hednakristna dvs. alla de som blev kristna men som inte var judar. 
Forskarna tror också att det är det äldsta av evangelierna och skrivet cirka 
år 70 e.Kr. Man tror att Markus kände lärjungen Petrus och fick 
berättelserna om Jesus av honom. Man kan tänka sig att när evangeliet 
skrevs, fanns det fortfarande människor i livet som hade mött Jesus.
Det berättas i Apostlagärningarna om en Johannes Markus. Kanske är det 
han som är författaren.

I många församlingar inom Equmeniakyrkan studerar man 
Markusevangeliet i år. Man kan göra detta på olika sätt t.ex. som 
utgångspunkt för gudstjänster och predikningar. I Ekenkyrkan har vi valt att 
inbjuda till samtalskvällar. Vi hade några sådana under våren och vi 
fortsätter i höst. Vi börjar med en enkel fika. Så läser vi ett avsnitt och 
samtalar. Vi har inte bråttom, alla ska få komma till tals med funderingar, 
frågor och synpunkter. Eftersom vi inte har en speciell plan, kan man vara 
med när det passar. Vi bara fortsätter läsningen. Under hösten blir det fem 
samlingar. Datum och klockslag se sid.3. 

Det har också skrivits en mässa med utgångspunkt i Markusevangliet. 
Kören i Ekenkyrkan övar in den och vi inbjuder till gudstjänst söndag 7 
oktober kl.17. Då får vi alla uppleva Markusmässan tillsammans med kören.

Välkommen med i samtal och mässa!
Ulla Brattö

Centrumkyrkans webb-adress är www. centrumkyrkankallered.se
Ekenkyrkans webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan
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DECEMBER

2 Söndag kl. 11 
Första advent. Gudstjänst i 
Centrumkyrkan, med T. Ålöw 
och I. Eismark . Musik av 
Ekenkyrkans kör. Kyrkkaffe 
(gr.3)

9 Söndag kl. 11 
Andra advent.  Nattvards-
gudstjänst i Ekenkyrkan
med U. Brattö. (3)

10 Måndag kl. 12
Centrumträffens julavslutning. 
Anmälan till Ingela Wirén. 
(Serveringsgrupp ABC).

16 Söndag kl. 11 
Tredje advent. Gudstjänst i 
Centrumkyrkan, med regional 
kyrkoledare Tomas Hammar, U. 
Brattö, T. Ålöw och B-M Ireblad. 
Kyrkkaffe (gr.1)

23 Söndag kl. 11
Fjärde advent. Ekumenisk 
julsångsgudstjänst i 
Centrumkyrkan. 

24 Måndag kl. 23 
Julafton. Julnattsgudstjänst i 
Ekenkyrkan med U. Brattö. (4)

25 Tisdag kl. 11
Juldagen, Gudstjänst i 
Centrumkyrkan med T. Ålöw

JANUARI 2019

1 Tisdag kl. 11
Förnyelsegudstjänst i 
Centrumkyrkan med T. & B-M 
Ireblad.

6 Söndag kl. 11
Trettondagen. 
Missionsgudstjänst/gudstjänst 
med internationell prägel i 
Ekenkyrkan. Kollekt till det 
internationella arbetet i 
Equmeniakyrkan.
Gunilla Ipkonmwosa. U. Brattö och T. 
Ålöw. (1)

13 Söndag kl. 11
Gudstjänst i Centrumkyrkan 
med T. Ålöw

Obs. siffrorna inom parentes efter 
gudstjänsterna gäller 
serveringsgrupperna i 
Centrumkyrkan och 
omsorgsgrupperna i Ekenkyrkan.
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Centrumkyrkans webb-adress är www. centrumkyrkankallered.se
Ekenkyrkans webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan

Välkommen till 
KÖREN i Ekenkyrkan!

Vi övar enligt särskild schema. Ofta lördag eller söndag.
Kören medverkar i gudstjänsten 7 oktober kl.17 med Markusmässan 
i Ekenkyrkan och vid gudstjänsten på första advent i Centrumkyrkan.
Kontakt: Elisabeth Persson Tel. 0733-615022

Städ- och arbetsdag i  Ekenkyrkan
Arbetslördag 15 september kl 10 - 14: 

Välkommen med till arbete, gemenskap och fika!

Ekumeniska gudstjänster

23 september:  En gudstjänst i Ekenkyrkan kring diakoni. Margareta 
Björn m.fl.

21 oktober i Apelgården. Håkan Berndtsson, Tobias Ålöw

25 november i Ekenkyrkan. Ulla Brattö, Tobias Ålöw. Musik av Vasa 
Brass

23 december Julsångsgudstjänst i Centrumkyrkan

equmeniascouternas
JULMARKNAD

Lördag 1 december kl 10 - 14
Välkomna!



Välkommen att fira Gudstjänst!6

17 Måndag kl. 12 
Centrumträffen med Anna 
Johannesson som berättar om sin 
Väg till diakon. (Serveringsgrupp B).

23 Söndag kl. 11 
Ekumenisk diakonigudstjänst i 
Ekenkyrkan, med Margareta Björn, 
U Brattö och T. Ålöw. (2)

28 Fredag kl.15 
Middag i Centrum (Anmälan till 
Marie Löfgren) 

30 Söndag kl. 11 
Gudstjänst i Centrumkyrkan med T. 
Ålöw, B-M Ireblad; Stråkensemble ur 
Partille Kammarorkester. Kyrkkaffe 
(gr.1).

OKTOBER

1 Måndag kl.12
Centrumträffen med Roger Löfgren 
som berättar om: Mina favoriter. 
(Severingsgrupp C)

3 Onsdag kl.18.30 
Centrumkyrkans församlingsmöte. 
Kaffe serveras från 18.00.

7 Söndag kl 17.00 (OBS tiden)
Markusmässa i Ekenkyrkan 
med U. Brattö, kören, Anders 
Beckstrand vid flygeln (3)

AUGUSTI
 
19 Söndag kl. 11 
Gudstjänst i Centrumkyrkan 
med  U. Brattö, T. Ålöw och R. 
Löfgren. Kyrkkaffe (gr.3)

26 Söndag kl. 11 
Gudstjänst i Ekenkyrkan 
med T. Ålöw. (4)

SEPTEMBER
 
2 Söndag kl. 11 
Nattvardsgudstjänst i 
Centrumkyrkan med U. Brattö, T. 
Ålöw och B-M Ireblad 
Samlingshelg med knytkalas. 
Kyrkkaffe (gr.1).

3 Måndag kl.12
Centrumträffen med Gunbritt 
Eklund och Daniel Lindin som 
berättar om Second Hand. 
(Serveringsgrupp A)

9 Söndag kl. 11
Gudstjänst i Ekenkyrkan 
med U. Brattö. (1)

16 Söndag kl. 11 
Gudstjänst i Centrumkyrkan 
med T. Ålöw, R. Löfgren. 
Kyrkkaffe (gr.2).
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 NOVEMBER

3 Lördag kl. 11 
Alla helgons dag, nattvards-
gudstjänst i Centrumkyrkan
med U. Brattö, T. Ålöw och I. 
Eismark. Kyrkkaffe (gr.3).

11 Söndag kl. 11
Gudstjänst i Ekenkyrkan 
med T. Ålöw. (1)

12 Måndag kl.12
Centrumträffen med Karl Gunnar 
Nordanstad: Gunnebo slott, en 
märklig historia. (Serveringsgrupp 
C).

18 Söndag kl. 11
Gudstjänst i Centrumkyrkan med U. 
Brattö och R. Löfgren. Kyrkkaffe 
(gr.2) 

25 Söndag kl. 11 
Ekumenisk gudstjänst Ekenkyrkan. 
H.Berndtsson. Ulla Brattö. Musik av 
Vasa Brass. (2)

26 Måndag kl. 12
Centrumträffen med Walla Carlsson 
som berättar om: Arbetet i Litauen. 
(Serveringsgrupp  A).

30 Fredag kl. 15
Middag i Centrum (Anmälan till 
Marie Löfgren).

OKTOBER (forts.)

11 Torsdag kl 18.30
Scoutgudstjänst i Ekenkyrkan.
Välkomna alla! Efteråt blir det korv 

14  Söndag kl. 11 
Gudstjänst i Centrumkyrkan 
med Pär Axel Sahlberg, R. 
Löfgren. Kyrkkaffe (gr.2).

15 Måndag kl. 12 
Centrumträffen med Inger Norieng 
Berg som berättar om: Vägen 
fram till sjuksköterkske-
utbildning.(Serveringsgrupp A).

21 Söndag kl. 11 
Ekumenisk gudstjänst i 
Apelgården. 
H. Berntdsson, T. Ålöw

26  Fredag kl. 15
Middag i Centrum (Anmälan till 
Marie Löfgren).

28 Söndag kl. 11
Gudstjänst i Ekenkyrkan, med U. 
Brattö och T. Ålöw. Musik av 
Glädjeskaparna (4). 
Centrumkyrkans församlings-
konferens efter gudstjänsten.

29 Måndag kl. 12
Centrumträffen med Hjördis 
Andersson: Från Sumobrottning 
till körsbärsblom. 
(Serveringsgrupp B).


