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Du ska inte tro det blir 
sommar, i fall...

        Så låter det i                                                                                                                          
inledningen av ”idas 
sommarvisa”. den 
hördes i filmen ”emil och 
griseknoen från 1973.

Den spelades i bakgrunden när 
Emil och Ida är på väg med kaffe 
till skördefolket på åkern. Visan är 
många gånger nästan somrigare än 
sommaren själv.

de fyra årstiderna
På våra breddgrader har vi fyra 
årstider, alla med sin tjusning och 
sina mindre tjusiga sidor. Även om 
vi kanske har en favoritårstid, så 
är de flesta människor ändå rätt 
så tacksamma över årstidernas 
växlingar.

någon måste sätta fart
Astrid Lindgrens text kan liknas 
vid en skapelseberättelse. Inget 
kommer till av sig själv. Det behövs 
någon som sätter fart på allt och 
gör blommor, smultron och roliga 
saker.

allt får nytt liv                            
Ida är fylld av liv och vill ge det 
vidare. 
Men ytterst har ju även Ida fått ta 
emot livet. Hon har ju inte skapat 
det själv. Så har vi alla fått ta emot 
livet av Gud som gett oss det.

”Så har vi alla fått 
ta emot livet av 
Gud som gett oss 
det

gud vill oss alltid väl
Gud som vill oss väl och ger oss 
naturens skönhet och rikedom att 
vårda, förvalta och njuta av. Och 
som ett tecken på Guds omsorg 
om människan placerade Gud 
regnbågen på himlen. Den är en 
löftets båge, att Gud aldrig ska låta 
människan gå under, (1Mosebok 
kap. 9: vers 12ff.) 

lita på löftesbågen
Pandemi, krig, ekonomisk press, 
mycket hotar men när du ser 
regnbågen, låt den då få berätta för 
dig att du trots allt är i goda händer.

Gud, du som föder liv  i   
universum,vi tackar dig för 

rymdens väldighet, för jordens 
skönhet, för havens majestät 

och bergens ro. Låt löftets båge 
påminna oss om Ditt eviga  

förbund med alla varelser på 
jorden. Amen.

Håkan Berndtsson            
församlingsherde, kållereds församling     
0378 - 520 372                                              
hakan.berndtsson@svenskakyrkan.se
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Redaktören har 
ordet... 
    Att uttrycka mig i skrift har länge 

legat mig varmt om hjärtat 
och att använda kameran för att kombinera 
ihop bilder med text går också in under 
kategorin saker jag tycker om att göra. 
Så det var med entuiasm jag sa:

   ”Jag kan fortsätta arbetet med    
Kyrkporten

Jag  tackar min föregångare, Paula Jessen Andrée för 
gott samarbete och delande av kunskap. Självfallet 
kan det vara några skillnader utseendemässigt i 
Kyrkporten från föregående nummer, men min  
förhoppning är att numren ska vara likvärdiga.

Ett nytt inslag som tar sin början i det här numret 
av Kyrkporten är en kort presentation av dem som 
arbetar i Kållereds församling. Det kommer eventuellt 
återkomma lite då och då.

Om du har synpunkter eller önskemål om innehåll i 
Kyrkporten, tveka inte att höra av dig! Trevlig läsning 
önskar Kållereds församling genom
Åsa Regnell Hornbrink
Församlingspedagog, Kållereds församling
0738 - 520 375
asa.regnellhornbrink@svenskakyrkan.se

Kaffe med dopp...
             Sven-Olovf Falkbring 
avtackades för ett tag sedan för 
sina 30 år som kyrkvärd i Kållereds 
församling. Han kom till Apelgården 
för en kopp kaffe och en trevlig 
pratstund. 

det här är jag:
Jag heter Åsa Regnell Hornbrink och jag har hunnit 
fylla 
45 år. Jag bor sedan några år i Järnbrott, Västra 
Frölunda. I lägenheten på 65kvm bor jag och min man 
Peter. 

Jag är född i Thailand. Men jag kom att växa upp i 
en by som heter Torlarp (försök uttala det rätt som 
smålänning!) Nåväl, mina fyra första år bodde jag i 
staden Ljungby.

På min fritid brukar jag idrotta, sjunga i kör, besöka 
olika kulturella föreställningar och konserter. En sång 
som spelas ofta i min stereo är Anthem, från Chess, både 
på svenska och engelska. Texten är oerhört talande 
och jag tror att det är många som känner så som texten 
beskriver just nu.
 Jag brinner för en hel del sociala frågor, att värna de 
minsta är alltid mitt främsta mål.

Min drömsemester skulle jag välja att tillbringa i en 
solig storstad. Just den här tiden som vi befinner oss i 
nu, är min favoritårstid.

Mina favoritfärger är röd och orange, men jag klär mig 
gärna i blått. 

När det kommer till mat är jag allätare. Men glass står 
högt på listan. 

Min största förebild är Jesus. Att varje dag försöka bli 
mer lik honom till sätt och handling, det kan ses som 
en livsuppgift.

 från frälsningsarméen till 
domkyrkan
Sven-Olovf berättar att han alltid gått i kyrkan, 
ända från barndomen. Hans föräldrar var med i 
Frälsningsarméen i Uppsala som Sven-Olovf kommer 
ifrån. Han var med i deras ungdomsgrupp men kände 
sig inte riktigt ”hemma” där utan kom att gå mer och
mer i Svenska kyrkan. Han var till exempel med i en 
grupp som tog upp kollekt på söndagarna i domkyrkan 
i Uppsala.
intervjun fortsätter på sidan 4.



Bengt Bengtsson hette mannen som 
frågade Sven - Olovf om han ville 
bli kyrkvärd. Han hade ansvar för 
kyrkvärdarna i Kållered och
det var inte så många som ville 
ställa upp och vara kyrkvärdar. 

att vara kyrkvärd
Det Sven-Olovf har trivts bäst med 
när det gäller att vara kyrkvärd 
är att hälsa människor välkomna 
till kyrkan. (Fast han har blivit 
tillsagd att det ska minsann prästen 
göra!) Som kyrkvärd kan man 
medverka vid de olika momenten i 
gudstjänsten. Han berättar att han 
ibland fick hålla i avslutningarna av 
musikgudstjänster för att prästen 
bad honom om det. I början när 
Sven-Olovf var kyrkvärd fick 
han även vara vaktmästare under 
gudstjänsten, då inte vaktmästaren 
var i tjänst under gudstjänster.

engagerad
Sven-Olovf fick höra av en av sina 
söner, ”pappa, du måste verkligen 
tycka om att gå på sammanträden!” 
Det var då Sven-Olovf var 
engagerad i kyrkoråd, 
kyrkonämnden och 
kyrkofullmäktige. Han berättar 
vidare att han skrämde en
kyrkoherde, det var/är oftast de 
som är ordförande i kyrkorådet
genom att fråga om det inte var 
dags att kyrkorådet la fram 
budgeten. Nej, nej svarade
kyrkoherden skrämt, DET har vi 
aldrig gjort! 

sommar, drömresor och 
smultronställen
Det här numret av Kyrkporten 
handlar ju om sommaren och
Sven - Olovf säger att det han helst 
gör under sommaren är att hålla på 
i trädgården. Han älskar att gräva, 
så och plantera. På Öland har de 
en stor tomt, ett ”boningshus” och 
tre andra hus på tomten. Där odlar 
Sven-Olovf rosor, många olika

 sorters rosor. De ska skötas och 
husen underhållas. Det är väldigt 
många fönster som ska målas nu i 
sommar berättar han. 

Ett land som Sven-Olovf gärna
 reser till är Australien. Där bor 
en av sönerna med familj sedan 
femton år tillbaka. Det är lite långt 
att flyga dit tycker han, men det går 
bra, man mellanlandar ju oftast. 
Annars åker han ju helst och gärna 
till Öland.

När jag frågar om han har något 
smultronställe i Kållered svarar 
han först nej. Sedan svarar han 
den egna tomten, där de bott sedan 
1978. Där kan  han gå ut och gräva 
och pyssla i landen. Apelgårdens 
kyrka har Sven-Olovf alltid trivts 
mycket bra i. Det har varit som ett 
andra hem. 
Sven-Olovf går iväg för att vara 
med och gympa med Träffpunkten. 
Men han kommer tillbaka och säger 
att Bergsjön i Kållered är ett 
smultronställe. Det är lite 
besvärligt att ta sig dit, men när 
man väl kommit dit så är det
 väldigt avslappnande.

Kållereds församling tackar för 
de 30 åren som Sven- Olovf varit 
kyrkvärd och engagerad i kyrkan 
och önskar honom och familjen en 
trevlig sommar.

Det blir en 
sommar i 
Sverige...                                                                                                                                       

             Så sjöng 
Sven- ingvars. De senaste                           
åren har det väl i mångt 
och mycket varit så, då 
Covid har ”hindrat” oss 
från att resa utomlands.

Svensk sommar, vad tänker du 
på när du hör de orden? Vad är 
sommar för dig. För egen del 
tycker jag att svensk sommar är 
jordgubbar med tillbehör, havsbad 
och glass i stora lass. 

Sommar innebär även ledighet
för de flesta, ett avbrott från 
vardagen. Det blir kanske lata 
dagar i hängmattan eller i solstolen 
med en god bok, ett korsord eller 
andra kravlösa sysselsättningar. I 
bakgrunden kanske Sommar i P1 
sorlar. 

Just det där med hängmatta, solstol 
och havsbad kräver ju mer eller 
mindre att solen skiner för att 
det ska upplevas trivsamt. Därför 
väljer kanske många av oss att 
lägga en del av vår semester, vårt 
sommarlov, vår ledighet utomlands, 
där chansen till sol är något större 
än i Sverige. Eller?

Jag frågade några mammor 
på Babyöppet vart deras 
drömsemestrar gick, på sidan 5 kan 
du läsa vad de svarade.



Matilda och Freja
Vår drömsemster är att åka till 
Koh Lipp, Thailand. Vi var där 
innan Freja föddes. Nu åker 
vi till Spanien snart. Min 
pappa(Matildas) har hus där.

Amanda och Nora
Vår drömsemester var när vi 
åkte till Kanarieöarna med 
Nellie(Noras storasyster) och 
Nora och hälsade på Lollo och 
Bernie.

Ida och Otto
Vi åker snart på vår 
drömsemester när vi åker till 
Spanien och hälsar på Ottos 
kompis Freja. (Se bild 1).

Sommar i 
Kållereds
församling 
2022
Babyöppet och 
Kyrkans öppna 
förskola
Välkomna med era barn i åldrarna 
0-6 år. 
Vi slår ihop de här två grupperna 
i sommar och vi ses på onsdagar 
och fredagar kl. 10:00 - 13:00. Är 
det bra väder är vi ute. Vi är då på 
lekplatsen på Pilvägen. Tag gärna 
med eget fika.Jag har kaffe, te och 
vatten med mig.
När: från den 1 juni - 1 juli 2022.
Vid frågor och kontakt, hör 
av er till Ammi Jonsson, 
församlingspedagog, 
ammi.jonsson@svenskakyrkan.se
0738 - 520 374

Vart åker ni på er  
drömsemester?

Våffelcafé
Även i sommar öppnar vi upp det 
populära våffelcaféet i Matildasalen. 
Torsdagar kl. 14:30 - 16:00 är du 
välkommen att äta nybakta våfflor 
med tillbehör. 
Kostnad: 20 kronor
När: från den 30 juni - 4 augusti 
2022.
Obs! INGET våffelcafé vecka 28.
Vid frågor och kontakt, hör av er 
till Christine Ahrendt, diakon, 
christine.ahrendt@svenskakyrkan.se
0738 - 520 373

ekumenisk gudstjänst
Den 5 juni firas ekumenisk 
gudstjänst i Livereds kapell, 
Kållered. Varmt välkommen 

kl.11:00.

Somarkyrkan och 
Café Stallet
Varje lördag och söndag i juli 
kl. 12:00-15:00 är kyrkan öppen för 
visning.
Även Almrotska gravkoret med de 
gamla 1600-tals gravstenarna är 
öppet för visning.
Norra Kyrkvägen 23, Kållered.
När: från den 2 juli - 31 juli
Vid frågor, kontakt hör av er till
Staffan Bjerrhede, 
staffan.bjerrhede@telia.com
 070-855 30 02

gudstjänster i sommar
Gudstjänster firas från och med 
den 12 juni till den 28 augusti i 
Kållereds kyrka, Norra kyrkvägen 
23, Kållered. Varmt välkommen att 
fira gudstjänst. Söndagar kl. 11:00. 



Kultur och 
sommarmusikkvällar 
i Kållereds kyrka 
2022

På tisdagar i Kållereds 
kyrka kl. 19:00 om 
inget annat anges.

Sommarmusik 28/6
Sånger och musik från 
världens alla hörn.
Kållereds församlings första
sommarmusikkväll  bjuder på ett 
varierande och inspirerande
program med färgstark musik från 
olika länder framfört av studenter 
från The Music Colege Angered , 
Göteborg
Medverkar:

                                                                                                                                   
         
    Angelica - musiker

   Aseman Mostafai – sångerska och                                                                                                                                              

   låtskrivare                                                                                                        

  
   
  Ludvig Nordholm – låtskrivare

   och estradpoet

Tisdag 5 juli 
Visning av kantor- och 
folkskollärare Gunnar Alanders 
foton.                          

Ett försvunnet Kållered 
Medverkande: Staff an Bjerrhede och 
Inge Börjesson  

Tisdag 12 juli  

 En Kyrkogårdsvandring
med Staff an Bjerrhede.

Staff an berättar om gamla
 kålleredsbor.

Sommarmusik 19/7

”Längtans dröm” -  Musik och 
lyrik i skön harmoni.
 ”Längtans dröm” fångar ögonblick, 
drömmar och verklighet. Sånger 
varvas med dikter och texter. 
Medverkande:
Susanne Pettersson- sång och piano
Ingmari Dalin- sång och gitarr

Sommarmusik 2/8       
Från polska till koral - 

folkliga sommartoner med Trinning” 
De har spelat folkmusik i över 
30 år och framför gungande 
valser, glädjefyllda polskor, 
taktfasta engelskor och drömska 
sommarkoraler på fi ol, gitarr, 
kontrabas och sång. 
Medverkande:
Åsa Björkman, fi ol, sång och gitarr. 
Anna Dahlgren, fi ol, sång och
kontrabas.
Karin Sjöberg, fi ol och sång. 

Sommarmusik 9/8

”1900-talet x3”
Göta pianotrio framför ett program 
med musik av tre helt skilda tonsätta-
re som alla verkade under 1900
-talet, Stenhammar, Shostakovich 
och Piazzolla.
Medverkande:
Clara Lindström - violin
Elisabeth Nilsson - cello
Ruxanda Efros - piano

Vid frågor om kvällarna, 
kontakta Stoyan Iliev,
 musiker i 
Kållereds församling.
0738 - 520 376
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Senast den 22 juni
Du tävlar om en blomstercheck
om du skickar/lämnar in din lösning på korsordet 
senast den 22 juni till adress:”Korsord Kyrkporten”,
Svenska kyrkan Mölndal, 
Terrakottagatan 3B
431 42 Mölndal

 

Ditt namn och din adress
Namn:____________________________________
Adress:____________________________________
_________________________________________
Om du vill ha Kyrkporten och Kållereds församlings 
nyhetsbrev  via epost, anmäl din emailadress här: 
_____________________@__________________



Hör av 
dig!
             

           kållereds församling finns för 

dig.

Här hittar du kontaktuppgifter till anställda i Kållereds 
församling. Hör gärna av dig om du vill bli medlem, 
fråga något eller anmäla dig till något.Du kanske har 
många nya, roliga idéer som du vill att församlingen 
ska starta upp? Du kan ta kontakt med 
församlingsrådet i Kållered. Församlingsrådet består 
av människor som är engagerade och vill 
församlingens bästa. Kontaktperson för 
församlingsrådet är Margareta Eklund Jimar, hon är 
ordförande för församlingsrådet. Hon nås på 
meklund_jimar@hotmail.com

var med, du med!
Varmt välkommen att vara med på gudstjänster och 
aktiviteter i Kållereds församling! Du kanske vill 
engagera dig ideellt? Hör av dig till kontaktpersoner-
na för de olika verksamheterna. I nästa nummer av 
Kyrkporten kommer mer information om aktiviteter 
och verksamheter som startar/fortsätter under hösten 
2022. Du hittar även mer information på hemsidan.

Kontakt
Präster i Kållereds församling
Håkan Berndtsson
församlingsherde
0738 - 520 372
hakan.berndtsson@svenskakyrkan.se

Cecilia Lidner
0738 - 520 379
cecilia.lidner@svenskakyrkan.se

Diakon i Kållereds församling
Christine Ahrendt
0738 - 520 373
christine.ahrendt@svenskakyrkan.se

Församlingspedagoger i Kållereds 
församling
Ammi Jonsson
0738 - 520 374
ammi.jonsson@svenskakyrkan.se

Åsa Regnell Hornbrink
0738 - 520 375
asa.regnellhornbrink@svenskakyrkan.se

Musiker i Kållereds församling
Stoyan Iliev
0738 - 520 376
stoyan.iliev@svenskakyrkan.se

Vaktmästare/pedagog i Kållereds 
församling
Mattias Henningsson
0738 - 520 378
mattias.henningsson@svenskakyrkan.se

Samordnare flyktingverksamhet
i Kållereds församling
Jetmir Salihi
0738 - 520 318
jetmir.salihi@svenskakyrkan.se

            
www.svenskakyrkan.se/molndal/kallered
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