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Sommaren- tid för bokläsning 
 
Ja, visst är sommaren en fin tid för att läsa god litteratur. Eller kanske 
tycker du att det är hösten som är den viktigaste tiden för detta. Att krypa 
upp i soffan, svepa om sig en go filt, tända några ljus och fram med boken. 
Det är ju den tid vi går in i nu när jag skriver detta. 
  
Jag läser egentligen alla tider på året men hinner nog mest under 
sommaren, kanske på stranden, kanske med en kopp kaffe bredvid. I 
sommar har jag läst några intressanta och tankeväckande böcker. 
 
Jag började med Den sista flickan av Nadia Murad. Den yazidiska 
kvinnan som fick Nobels fredspris i höstas tillsammans med läkaren 
Dennis Mukwege i Kongo-Kinshasa.  Underrubriken är Berättelsen som 
min fångenskap och kamp mot Islamiska staten. Hon drömmer om att 
bli lärare eller öppna en egen skönhetssalong. Men i augusti 2014 
förändras allt när hon kidnappas och säljs som sexslav till IS-soldater. Till 
sist lyckas hon fly. Läsningen är skrämmande och berättelsen kryper under 
skinnet. 
 
Så har jag läst tre böcker av Mariette Lindsten om sekten på Dimön, en 
påhittad ö någonstans i Bohuslän. Där grundas sekten Via Terra, en sekt 
som blir alltmer sluten och med en diktatorisk och maktfullkomlig ledare. 
Böckerna handlar många olika människor som dras in i sekten men 
framför allt om Sofia som fastnar men också förmår ta sig loss. 
 
Mariette har själv erfarenhet av att leva i en sekt. Hon blev som 20-åring 
medlem i scientologrörelsen och arbetade under 25 år på alla nivåer i 
rörelsen. 2004 rymde hon och arbetar nu som författare och föreläsare.  
 
Önskar dig en höst med mycket tid för god litteratur! 
Ulla Brattö, pastor 
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Bibelsamtal om Apostlagärningarna 
 

Torsdagar kl. 18.00 
 

19 september, 3, 17, 31 oktober, och  14 november  
Enkel fika, vi läser och samtalar. Alla välkomna! 

Läs mer på sid 9  

Daglediga 
 

Vi samlas kring kaffeborden för andakt,  
gemenskap och för att lyssna till ett intressant program  

Andra tisdagen i månaden kl. 12.00 – 14.00  
 

Tisdag 10 september  
Våra två svenska helgon Birgitta och Elisabeth, Ulla 
Brattö 
 

Tisdag 8 oktober  
Sånger på insidan, Carin Åkesson. Läs mer på sidan 4. 
 

Tisdag 12 november 
Att leva i Saudiarabien. Barbro och Rolf Larsson berättar. 
 

Tisdag 10 december 
Vi sjunger advents- och julsånger med tre damer från 
Västra Frölunda. 

Veckomässa i Ekenkyrkan 
 
Varje onsdag kl.18.30 möts vi till en enkel veckmässa i 
Ekenkyrkan från onsdag 11 september till och med 11 december. 
Inställt onsdag 23 oktober. 

Församlingsmöte i Ekenkyrkan 
Söndag 13 oktober möts vi till församlingsmöte efter 
gudstjänsten och kyrkfikat. Läs mera sid.10. 



4 Sånger på insidan 

Tisdag 8 oktober har vi på samlingen för daglediga besök 
av Carin Åkesson. Carin har arbetat många år som 
kyrkomusiker i Betlemskyrkan, Göteborg men har på 
senare år haft flera andra uppdrag bl.a. för 
biståndsorganisationen Diakonia. Då samlade hon på 
sånger från hela världen under temat: Sånger som 
förändrar. Kören i Ekenkyrkan framförde dessa i en 
gudstjänst under hösten 2017.  

Men tisdag 8 oktober handlar det om något hela annat. 

Rubriken är Sånger på insidan!- om sångens kraft bland 
frihetsberövade kvinnor. Carin bedriver sedan 3 år ett 
unikt körprojekt på Sagsjöns kvinnoanstalt i Lindome. I 
programmet som vi kommer att lyssna till varvas sång och 
musik med berättelser ur de intagna kvinnornas värld och 
perspektiv: om trasighet och skam, men också om skratt, 
kraft och hopp. Carin delar också med sig av sin egen resa 
med sång bakom murarna och reflekterar över vad som 
händer med oss på djupet när vi möts i musiken och poesin, 
rytmen och samspelar. Carins arbete har uppmärksammats 
på flera håll bl.a. en artikel i Göteborgs Posten 23 december 
2017. 
 
Vi ser fram emot en spännande och intressant samling! Du 
är varmt välkommen!  
Ulla Brattö 
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Välkommen till 
KÖREN! 
 
Vi övar enligt särskilt schema och sjunger vid några 
gudstjänster under hösten.  
. 
Körledare och kontakt: Elisabeth Persson Tel. 0733-615022 

 

Ekumeniska Gudstjänster 
 

22 sept. En gudstjänst i Centrumkyrkan kring diakoni. 
Roland             Stahre predikar 
20 okt i Apelgården. Håkan Berndtsson, Tobias Ålöw 
predikar. 
24 nov i Ekenkyrkan. Ulla Brattö, Håkan Berndtsson 
predikar.  
22 dec  Julsångsgudstjänst i Centrumkyrkan.Tobias Ålöw. 
Ulla     Brattö predikar 

 

 

Kyrkorna i Kållered möter pendlare i Trappan 
 

Kaffe och samtal i Trappan vid Kållereds pendelstation. 
17-19 sept. kl.15.30-17.30 Glögg och pepparkaka 26-28 nov.  

 

Gudstjänst på Brattåsgården 
 

Det är gudstjänst varje onsdag kl.15 med start onsd 29 augusti 
i restaurangen på Brattåsgården. 

 

Svenska kyrkan ansvarar för två per månad. Centrumkyrkan 
 och Ekenkyrkan för en per månad 

 

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

 



 

Välkommen att fira Gudstjänst! 6 

22 Söndag kl.11 
Ekumenisk gudstjänst om diakoni. 
Centrumkyrkan. Predikan Roland 
Stahre 
  
25 Onsdag kl.18.30 
Veckomässa 
  
29 Söndag kl.11 
Ingen gudstjänst i Ekenkyrkan. 
Välkommen till gudstjänst i 
Apelgården eller Centrumkyrkan  
 
OKTBER 
 
2 Onsdag kl.18.30 
Veckomässa 
  
6 Söndag kl.11 
Gudstjänst med nattvard. Ulla 
Brattö. (4) 
  
9 Onsdag kl.18.30 
Veckomässa 
   
13 Söndag kl.11 
En gudstjänst om Maria 
Magdalena. Irene Myrén, Ulrik 
Larsson, Ulla Brattö (1) 
 
16 Onsdag kl.18.30 
Veckomässa 
 
 

AUGUSTI 
  
25 Söndag kl.11  
Gudstjänst med kören, 
samlingssöndag. Knytkalas Ulla 
Brattö m.fl. 
 
SEPTEMBER 
 
1 Söndag kl.11 
Gudstjänst. Anna Johannesson 
(1) 
 
8 Söndag kl.11 
Gudstjänst med nattvard.  
Ulla Brattö (2) 
   
11 Onsdag kl.18.30 
Veckomässa 
  
15 Söndag kl.11 
Gudstjänst Ulla Brattö. (3) 
 
17 Tisdag kl. 18 
Allt mellan liv och död. 
Ekumenisk kväll med Gillis 
Edman i Matildasalen, 
församlingshemmet. 
 
18 Onsdag kl.18.30 
Veckomässa 
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20 Onsdag kl.18.30 
Veckomässa 
  

24 Söndag kl.11 
Ekumenisk gudstjänst i 
Ekenkyrkan. Håkan Berndtsson 
predikar. Kören medverkar. (1) 
 

27 Onsdag kl.18.30 
 Veckomässa 
 
DECEMBER 
 

1 Söndag kl.11 
Gudstjänst på första advent. Ulla 
Brattö, kören. (2) 
 
4 Onsdag kl.18.30 
Veckomässa 
 
8 Söndag kl.11 
Taizégudstjänst med nattvard. Ulla 
Brattö. (3) 
 
11 Onsdag kl.18.30 
Veckomässa 
 
15 Söndag kl.11 
Ingen gudstjänst i Ekenkyrkan. 
Välkommen till gudstjänst i 
Apelgården eller Centrumkyrkan  
 
22 Söndag kl.11 
Ekumenisk gudstjänst med 
julsånger i Centrumkyrkan. Ulla 
Brattö predikar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKTBER (fortsättning) 
 
20 Söndag kl.11 
Ekumenisk gudstjänst i 
Apelgården. Tobias Ålöw 
predikar. Kören medverkar 
  
23 Onsdag  
Ingen veckomässa 
  
27 Söndag kl.11 
Ingen gudstjänst i Ekenkyrkan. 
Välkommen till gudstjänst i 
Apelgården eller Centrumkyrkan  
  
30 Onsdag kl.18.30 
Veckomässa 
 
NOVEMBER 
 

3 Söndag kl.11 
Gudstjänst i Allhelgonatid. 
Nattvard. Tacksägelse. Ulla 
Brattö, kören (2) 
  

6 Onsdag kl.18.30 
Veckomässa  
 

10 Söndag kl.11 
Gudstjänst. Ulla Brattö, Anders 
Nordanstig. Sång av gbg gothia 
Soul Children (3) 
 
13 Onsdag kl.18.30 
Veckomässa  
 
17 Söndag kl.11 
Gudstjänst. Evert Eggelind. (4) 
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DECEMBER (fortsättning) 
)  
24 Tisdag kl.23 
Julnattsgudstjänst. Ulla Brattö 
(4) 
 
 29 Söndag kl.11 
Julandakt (1) 
 
JANUARI 
  
6 Måndag kl.11  
Gudstjänst med internationell 
prägel. Hans Dahlgren berättar 
om Ecuador. Ulla Brattö. 
Insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete. (2) 
 
12 Söndag kl.11 
Gudstjänst. Ulla Brattö (3) 
 
Efter alla gudstjänster är 
det kyrkfika. Välkomna! 
 

. 
 
 

vArbetsdag 
Lördag 14 september kl.10.00  
är det arbetsdag vid kyrkan. 

Välkomna. 
 All hjälp behövs! 
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Det är temat för Equmeniakyrkan under hösten 2019 och våren 2020. Det handlar 
om Bibelns bok Apostlagärningarna och det är den boken som vi kommer att läsa 
och samtala om under höstens bibelsamtal. Vi gör som vi har gjort tidigare med 
Markusevangeliet: vi börjar med en enkel fika, läser högt ett avsnitt och samtalar 
om det utifrån teologi och våra egna tankar och erfarenheter. Man kan vara med de 
kvällar det passar. 

Det är en studiecirkel hos Studieförbundet Bilda och Tobias Ålöw och jag kommer 
att leda cirkeln. 

Equmeniakyrkan har gett ut ett häfte med en musikgudstjänst kring temat och en 
andaktsbok Till jordens yttersta gräns- Apostlagärningarna runt på 88 dagar. Den 
kommer att finnas till försäljning i kyrkan. 

Kyrkoledare Lasse Svensson skriver i förordet till andaktsboken: 
I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. Nationella, kulturella, 
sociala och inte minst personliga. Inom Equmeniakyrkan har vi utlyst ett temaår 
med fokus på Apostlagärningarna som vi kallar ”Till jordens yttersta gräns” 
(Apg.1:18). Vi vill inspireras av Bibelns berättelser till att pröva våra egna gränser. 

Uppdraget att vitta om Jesus ”till jordens yttersta gräns!” kommer med ett löfte.”Ni 
ska få kraft när den heliga anden kommer över er” står det i början av samma vers. 
Min förhoppning och bön är att din läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt 
att möta den Helige. Att det ska få ge dig kraft, inspiration och mod att våga utmana 
de gränser du möter. 

Välkommen med till våra bibelsamtal! 

Ulla Brattö, pastor 

 

Till jordens yttersta gräns 
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Ekenkyrkans webb-adress är www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 

Ordföranden har ordet augusti 2019 
 
En dag när sommaren var som allra vackrast tog jag färjan ut till 
skärgården. Hönökonferensen pågick som bäst och jag kunde delta i ett 
par möten under dagen och kvällen. Det var en fantastisk känsla att lyssna 
och sjunga tillsammans med kanske 700 trossyskon! På eftermiddagen höll 
Magnus Malm ett bibelstudium som handlade mycket om rädsla. Magnus 
betonade att ju räddare vi är, desto lättare är det att lura oss. Rädsla kan 
leda till handlingsförlamning och polarisering. Motvikten till rädsla är att inte 
upphöra att göra det som Gud har ålagt oss och att vara vaksamma och 
lära oss urskilja vad som är sant eller falskt. För mig blev det uppmaningen 
till församlingen i Efesos (Uppenbarelseboken) om att inte ”överge sin 
första kärlek” som jag tog med mig från bibelstudiet. Magnus betonade att 
den första kärleken inte handlar om känslor, utan om vad vi gör med vårt 
liv, hur vi lever i enlighet med den tro vi en gång fått. 
  
För min egen del handlar det nog om att gå tillbaka till glädjen att bara få 
vara ett Guds barn. Jag är så ofta så tacksam för Guds verk - skog och sjö, 
bad och kantareller, gemenskap med familj, vänner och församling. När jag 
fick chans att än en gång få rida islandshäst i somras kände min 
tacksamhet inga gränser! Och visst, allt det här är verkligen något att vara 
tacksam över och givet av Herrens hand. Ändå är ju detta bara gåvor från 
Gud, inte Gud själv. Det är lätt att glömma skaparen, givaren av gåvorna. 
Jag vill bli mer medveten om Guds egen närvaro i mitt liv och hans 
outtröttliga kärlek till mig som hans barn. Den finns alltid kvar oavsett hur 
mitt liv och min vardag gestaltar sig just nu. Det är något att vara oändligt 
tacksam för. 
 
Jag vill också redan nu flagga för det extra årsmöte vi ska ha den 13 
oktober efter gudstjänsten. Det årsmötet kommer enbart att behandla 
frågan om vi ska bilda ny församling med Centrumkyrkan och att 
Centrumkyrkan då kommer att vara vår gemensamma gudstjänstlokal. 
Viktigt att så många som möjligt kan komma för att vi ska kunna fatta rätt 
beslut om en så viktig fråga! 
 
Marie Berg 
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En nyhet i höst inom Equmenia Kållered. Vi lämnar det traditionella 
scoutarbetet på torsdagar, möjligen kommer den äldsta patrullen att 
fortsätta. Och så börjar vi med något nytt.  
 
Till familjescouting är alla åldrar välkomna, både vuxna och barn. 
Men barn ska komma med någon eller några vuxna. Det kan vara 
föräldrar men också far-och morföräldrar eller någon vuxen vän.  
Familjescouting är en etablerad verksamhet inom Scouterna och det 
finns förslag på program och märken. Mycket är så klart gemensam 
med traditionell scoutverksamhet- friluftsliv och naturkunskap.  
 
Vi inbjuder alla intresserade till en informationsträff torsdag 5 
september kl.18.30. Vi kommer att berätta om våra tankar och grilla 
korv på eldplatsen bakom kyrkan. Sedan startar vi på riktigt söndag 
15 september kl.14-17. Samling vid Ekenkyrkan och sedan ut i 
skogen. Kläder efter väder så klart. Vi tänker alltså att söndagar är en 
bra dag för familjescouting. Vi kommer att träffas 4-5 gånger per 
termin, kanske var tredje söndag.  
 
Vi scoutledare tror att detta blir en spännande och attraktiv 
verksamhet! Så välkommen 5 september och i fortsättningen! 
Eventuella frågor och synpunkter till: 
 
Anna Johannesson tel. 0738-040400, 
anna.h.johannesson@gmail.com 
Ingemar Evertsson tel. 0730-689987, 
ingemarevetrsson@hotmail.com 
 
Med hälsningar  
Scoutledarna 



equmenia Kållered 
Heljeredsvägen 2 
428 37 Kållered 
 
Ordförande: 
Ingemar Evertsson 
Tel: 0730-68 99 87 
ingemarevertsson@hotmail.com 
ingemarevertsson@hotmail.com  
 
www.equmeniakyrkan.se/ekenkyrkan 
Bankgiro: 536-8089 
 
Kultur- och studieverksamhet 
i samarbete med Studieförbundet  
Bilda 
 
 
 
 

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 
Ulla har semester vecka 43. 
 
Församlingsordförande: 
Marie Berg 
Tel: 072 - 395 63 55 
berg.marie@gmail.com 
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