
equmenia Kållered 
Heljeredsvägen 2 

428 37 Kållered 

 

Ordförande: 

Ingemar Evertsson 

Tel: 0730-68 99 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 9 

 

Församlingsordförande: 

Marie Berg 

Tel: 072 - 395 63 55 

berg.marie@gmail.com 
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Klimatfasta 2019  
 

 

Under fastetiden inför påsken 2019 går Equmeniakyrkan in i en 

klimatfasta. Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett 

fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska 

klimatavtrycken där det är möjligt. Människan är skapad till Guds 

avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett 

unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och 

medskapare. Att fasta för klimatet är en symbolhandling men 

samtidigt ett sätt att tydligggöra en riktning vi vill gå för att minska 

vår negativa belastning av Guds skapelse. Därför är inte 

klimatfastan en tillfällig handling utan en del i en långsiktig process. 

Klimatfastan gäller kyrkans verksamhet och personal (inklusive 

regionerna). Equmeniakyrkans församlingar uppmuntras att delta. 

Även medlemmar i församlingarna uppmuntras att delta i 

klimatfastan utifrån sina situationer och möjligheter. Det gäller resor 

vi företar oss, maten vi äter samt att använda återbruk (2018 års 

julklapp), secondhand och delande. 

Texten är till största delen hämtad från Equmeniakyrkans hemsida. 

Där kan du läsa mer om klimatfastan 2019. Det gäller också oss i 

Kållered. 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Brattö, pastor 
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http://www.jamboree.se 

Valborgsmässofirande  

Tisdag 30 april kl. 18.00 
 

Välkommen att fira våren!  

  Värm dig vid brasan, känn gemenskap och fira vårens 

ankomst. 

Körsång (kör sammansatt på plats), lotterier, 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 till vänster. 
  

Välkomna, önskar vi i equmeniascout Kållered ! 

  

 

 

http://www.jamboree.se 

Scoutgudstjänst i Ekenkyrkan 
 

Torsdag 21 mars kl.18.30 

Efter gudstjänst kyrkfika med korv och bröd 

Scouter med familjer och släktingar är välkomna! Liksom alla 

andra! 

 
 

 
 

http://www.jamboree.se 

Hajk på Blomsholm 
 

4-5 maj kommer vi att ha hajk på Blomsholm, en gammal  

och reparerad skola vid St Härsjön i Lerum.  

Scouter, föräldrar och syskon är välkomna med! Det finns 

möjlighet att sova i vindskydd men också inne på golv. 
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Ekenkyrkans webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 

 

 

 

 

 

 

Scout:                                                                                                    

Torsdagskvällar kl. 18.30-20.00 med start 24 januari.  

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 

Anna Johannesson 0738-04 04 00 anna.h.johannesson@gmail.com  

Fritz Molin  

Toni Lindsten 

Sofia Svensson   

 

 

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!  

 

Equmeniascout 

Kållered 
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Bibelsamtal om Markus evangelium 
 

Torsdagar kl. 18.00 

 

24 och 31 januari,  

14 och 21 februari  

samt  7 mars 
 

 

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 5 februari  

Människor och byggnader i Kållered. Staffan Bjerrhede, 

Håkan Magnusson 

 

Tisdag 5 mars  

Några intryck från en resa till Kuba. Matz Engström 

 

Tisdag 2 april  

Besök av Hönö mandolinorkester 

 

Tisdag 7 maj 

 I skuggan av fredspriset. Birgitta Stenman berättar om 

Panzisjukhuset i Kongo-Kinshasa och doktor Dennis 

Mukwege 
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Gudstjänst på Brattåsgården 
 

Kyrkorna i Kållered ansvarar för gudstjänst på Brattåsgården  

onsdagar kl.15.  

Ekenkyrkan ansvarar en onsdag i månaden.  

Till denna gudstjänst är alla  

välkomna oavsett om man bor på äldreboendet eller ej. 

 

Ekenkyrkan och Svenska kyrkan i Kållered 
 

 

Kyrkorna i Kållered möter pendlare i Trappan 
 

Kaffe, bulle och samtal i trappan vid Kållereds pendelstation. 

9-11 april kl.15.30-17.30 

 

Församlingens årsmöte 
 

Lördag 16 februari kl.9.30 hålls församlingens årmöte med 

sedvanliga förhandlingar. Frukost serveras. Handlingarna finns att 

tillgängliga två veckor före årsmötet. 
 

 

Kyrkokonferens 29 maj- 2 juni 
 

Equmeniakyrkans kyrkokonferens är i år i Jönköping. 

Förhandlingar, seminarier, gudstjänster... 

Bibelutställning på Kållereds Bibliotek 
 

1-5 april kommer Ekenkyrkan och Centrumkyrkan att ansvara för 

en bibelutställning på Kållereds bibliotek. Tisdag 2 april kl.18-

19.30 inbjuder vi till en samtalskväll kring Lukas-evangeliet med 

Lennart Thörn, pastor, lärare och författare. Spännande!  

Alla välkomna! 
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I Jeremia 29:11 säger Herren: ”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, 

nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och 

ett hopp”! Väldigt trösterika tankar om lugn i tider av osäkerhet inför 

vad som ska komma, politiskt i världen och i Sverige, men också i 

vår vardag i församlingen. Det är viktigt att hålla fast vid att vi har en 

framtid och att den framtiden med Guds ledning inger hopp.  

Vi i församlingen har en gemensam önskan om att säkra framtiden 

för vår församling och på den resan finns Herren med. Att säga ja till 

en framtid för församlingen är också samtidigt att säga ja till nuet -  

att fortsätta värna om den fina gemenskap och omsorg om varandra 

som vi har.  

En god vän till oss brukar skriva ett julbrev med olika teman varje år. 

Några dagar innan jul dyker det upp i brevlådan och vi brukar läsa 

det med stor glädje! I år var temat ”Vidgade vyer”. Ett tema som 

utmanar! Det fick mig att fundera på hur vidgade vyer och nya 

perspektiv knyter an till hur vi ser på församlingens framtid.  Kanske 

Herren vill hjälpa oss att se lite längre? Vara lite öppnare för det nya? 

Jag önskar mer av vidgade vyer för min egen del och kanske är det 

fler som tänker så inför nådens år 2019? Då får vi önska varandra en 

God fortsättning! 

  

Marie Berg 
 

 

Ordföranden har ordet 
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APRIL (fortsättning) 

)  

24 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

 

28 Söndag kl.11 

Ekumenisk gudstjänst 

Apelgården. Ulla Brattö 

 

   

 

MAJ 

  

5 Söndag  

Ingen gudstjänst i Ekenkyrkan. 

Välkommen till gudstjänst i 

Apelgården eller Centrumkyrkan. 

 

8 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

 

12 Söndag kl.11 

Gudstjänst med nattvard. Ulla 

Brattö (3) 

 

19 Söndag kl.11 

Gudstjänst. Anna Johannesson 

(4) 

  

26 Söndag kl.18 

Gudstjänst med Vårkonsert  i 

Ekenkyrkan. Cantus Novus 

tillsammans med Ekenkyrkans 

kör. Ulla Brattö (1) 

 

JUNI 

 

2 Söndag 

Ingen gudstjänst i Ekenkyrkan. 

Välkommen till gudstjänst i 

Apelgården eller Centrumkyrkan. 

  

9 Söndag kl.11 

Ekumenisk gudstjänst i Livereds 

kapell. Ulla Brattö, Cantus Novus 

tillsammans med Ekenkyrkans kör. 

  

16 Söndag kl.11 

Gudstjänst  med nattvard. Ulla 

Brattö (2) 

 

23 Söndag Kl.11 

Gudstjänst i Kållereds kyrka. 
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Välkommen till  

KÖREN! 
 

Vi övar tisdagar  kl.19.30 -21.  
 

Inplanerat under våren är: Markusmässan i Bifrostkyrkan 3 febr. 

Gudstjänst i Apelgården 3 mars tillsammans med Cantus Novus.  

Långfredagsgudstjänst i Ekenkyrkan 19 april.  

Vårkonsert tillsammans med Cantus Novus i Ekenkyrkan 26 maj.  

Ekum. gudstjänst med Cantus Novus i Livereds kapell 9 juni.  

Dessutom några traditionsenliga vårsånger vid scouternas  

vårbrasa 30 april. 
 

Körledare och kontakt: Elisabeth Persson Tel. 0733-615022 

 

Städ- och arbetsdag i  Ekenkyrkan 
 

Arbetslördag kl.10 - 14 

27 april, 18 maj och 24 augusti 

 

Arbetskvällar kl.17 - 20 

4 juni, 26 juni och 24 juli 

 
Det är roligt att städa och göra fint runt kyrkan om man är många. 

Välkommen att vara med! Arbete, fika och gemenskap!  

 

Ekumeniska Gudstjänster 
 

20 januari i Apelgården, Tobias Ålöw predikar 

24 februari i Centrumkyrkan. Håkan Berndtsson predikar 

24 mars i Ekenkyrkan. Tobias Ålöw predikar. Sång av 

Alveolerna 

28 april i Apelgården. Ulla Brattö predikar 

9 juni i Livereds kapell. Ulla Brattö predikar 
 



 

Välkommen att fira Gudstjänst! 
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FEBRUARI 

  

3 Söndag kl.11 

Gudstjänst i Bifrostkyrkan. 

Markusmässan med Ekenkyrkans 

kör. Ulla Brattö 

  

6 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

10 Söndag kl.11 

Gudstjänst i Ekenkyrkan. Evert 

Eggelind, Martina Zetterström (2) 

  

13 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

16 Lördag kl. 9.30 Församlingens 

årsmöte med frukost och 

förhandlingar 

 

17 Söndag kl.11 

Septuagesima 

Gudstjänst. Ulla Brattö, sång 

Elisabeth Petersson, Ulric Larson (3) 

  

20 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

   

24 Söndag kl.11 

Ekumenisk gudstjänst i 

Centrumkyrkan. Håkan Berndtsson  

 

27 Onsdag 

Ingen veckomässa 

 

 

 

JANUARI 

  

6 Söndag kl.11  

Trettondedagen 

Gudstjänst med internationell 

prägel, Ekenkyrkan. Gunilla 

Ipkonmwosa, Tobias Ålöw, Ulla 

Brattö. Ulric Larson, Insamling till 

det internationella arbetet i 

Equmeniakyrkan (1) 

 

13 Söndag kl.11 

1:a efter Trettondedagen 

Gudstjänst i Centrumkyrkan.  

Ulla Brattö (1) 

  

16 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

   

20 Söndag kl.11 

Ekumenisk gudstjänst i 

Apelgården.  

Bibelns dag, Tobias Ålöw. 

   

23 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 

  

27 Söndag 

Ingen gudstjänst i Ekenkyrkan. 

Välkommen till gudstjänst i 

Apelgården eller Centrumkyrkan. 

 

30 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 
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APRIL 
 

1-5 april Bibelutställning på 

Kållereds Bibliotek 
 

2  Tisdag kl.18 

Bibelföredrag och samtal på 

biblioteket. Pastor Lennart Thörn 
 

3 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 
  

7 Söndag kl.11 

Gudstjänst med nattvard. Enn 

gudstjänst om Maria Magdalena. 

Ulla Brattö, sång Irene Myrén, Ulric 

Larson (3) 
 

10 Onsdag kl.18.30 

 Veckomässa 
 

14 Söndag kl.11 

Palmsöndagen. Gudstjänst.  

Nina Holgersson, Martina 

Zetterström (4) 
 

Passionsandakter kl. 18.30: 

15  Måndag i Kållereds kyrka 

16  Tisdag   i Centrumkyrkan 

17  Onsdag i Ekenkyrkan 

18  Torsdag Getsemane-     

   gudstjänst i Kållereds kyrka 
 

19 Fredag k.11 

Långfredagen. Gudstjänst vid Jesu 

kors. Ulla Brattö, kören (1) 
 

21 Söndag kl.11 

Påskdagen. Gudstjänst i glädjens 

tecken. Ulla Brattö, Martina 

Zetterström (2) 

 

 

MARS 
 

3 Söndag 

Gudstjänst i Apelgården med 

Cantus Novus och Ekenkyrkans 

kör. 

  

6 Onsdag kl.18.30 

Askonsdagen, Veckomässa 

  

10 Söndag kl.11 

Gudstjänst med nattvard. 

Insamling till utbildning för 

pastorer och diakoner. Ulla Brattö. 

Predikan: Eric Hansson, 

diakonkandidat. Karolinakören (4) 

  

13 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa 
  

17 Söndag kl.11 

Gudstjänst. Evert Eggelind (1) 
  

20 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa  
 

24 Söndag kl.11 

Jungfru Marie bebådelsedag 

Ekumenisk gudstjänst i  

Ekenkyrkan, Tobias Ålöw, sång 

Alveolerna (2) 
 

27 Onsdag kl.18.30 

Veckomässa  
 

31 Söndag 

Ingen gudstjänst i Ekenkyrkan. 

Välkommen till gudstjänst i 

Apelgården eller Centrumkyrkan. 

 

 

 


