
KYRKPORTEN

TERMINSSTART
OCH

KYRKOVAL!



”vår bästa tid är 
nu” heter en sång 

ur musikalen la cage aux 
folles. många minns den 
med jan malmsjö. 

När är din bästa tid? Någon tycker 
att sommaren är den bästa tiden 
medan någon annan ser fram emot 
hösten med sina vackra färger och 
sitt lugn. 

Kanske har du en stund på dagen 
som är din bästa tid. Kanske minns 
du något från ditt liv som var den 
bästa tiden. Eller kanske vaccina-
tionerna mot Covid-19 har gjort 
att du ser fram emot tiden som nu 
kommer, som den bästa?

upplevelser och möten
Kållereds församling inbjuder i 
höst till en rik och varierad verk-
samhet och hoppas att du här ska 
finna givande och goda möten och 
upplevelser. 

Här i Kyrkporten får du några 
korta glimtar, men gå in på hemsi-
dan för mer information. Och tveka 

aldrig att kontakta oss om du har 
frågor eller vill veta mer. Kontakt-
uppgifter hittar du på sista sidan.

en gemensam värld 
Runt om i världen lever människor 
med hoppet om att få uppleva den 
bästa tiden. Genom det arbete som 
Act Svenska kyrkan bedriver, kan 
vi göra det möjligt för människor 
på andra platser i vår gemensamma 
värld att nå sin dröm om den bästa 
tiden.  Mer om detta kan du läsa 
i faktarutan här och på hemsidan 
för ACT, som betyder Action by 
Churches Together.

välkommen
Väl mött till sång, glädje, gudstjänst, 
gemenskap, samtal, soppa, bibelstu-
dium…

Gud har gjort under och rikligt välsig-
nat vår möda.
Växten han givit, och jorden har burit 
sin gröda.
Än mera gott, rikare gåvor jag fått,
själen till glädje och föda. 
(Sv psalm 168:3).

Håkan Berndtsson
Församlingsherde, Kållereds församling
0738-520 372 
hakan.berndtsson@svenskakyrkan.se

Vår bästa tid 
är nu
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svenskakyrkan.se/act

AGERA NU FÖR 
KLIMATRÄTTVISA!
Skriv under namninsamlingen 
svenskakyrkan.se/act/act4climate
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I höst deltar Act Svenska kyrkan i insamlingen för 
Världens barn. Dessutom förbereds klimattoppmötet 
i Glasgow, med kampanjen Act now for climate 
justice och pilgrimsvandringen Walk for future. 
Läs mer på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/act

svenskakyrkan.se/act

AGERA NU FÖR 
KLIMATRÄTTVISA!
Skriv under namninsamlingen 
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Om Act Svenska kyrkan
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Vad vill du att  
Svenska kyrkan ska göra?

Kållereds församlingshem
onsdag 8/9 och 15/9 kl 17-20
söndag 19/9 kl 09-20 (vallokal)

Apelgårdens kyrka
söndag 19/9 kl 12-18

Läs mer på hemsidan

Mer info finns också på ditt röstkort 
och i Mölndals-Posten 26/8.

Vad ska jag rösta på?
Fundera på vad du vill att Svenska 
kyrkan ska göra, ta reda på vilka du 
vill rösta på, ta med legitimation plus 
röstkort och kom in och rösta! 
   Öppettider i Kållered och Mölndal 
finner du här bredvid.

Fässbergs församlingshem
måndag-lördag 6/9-18/9 kl 10-15
onsdag 8/9 och 15/9 kl 17-20
söndag 19/9 kl 09-20

Välkommen att göra 
din röst hörd!



barn i alla åldrar 
med familjer sätts 

i centrum i församling-
en. vi ses vid apelgårdens 
kyrka och i kållereds  
församlingshem!

apelgårdens kyrka
Babyöppet, barn 0-1 år 
Ons kl 10-12, start 1/9
Drop in 

apelgårdens kyrka
Kyrkans Öppna förskola, 0-6 år
Fre kl 10-13, start 3/9
Drop in 

apelgårdens kyrka
Klubb Apeldax, årskurs F-2 
Ons kl 14-17, start 1/9 
Anmälan: Ammi Jonsson, pedagog 
eller Stoyan Iliev, musiker

apelgårdens kyrka
Barnkören Apeldax, årskurs F-5
Ons kl 14.50, start 1/9 
Anmälan: Ammi Jonsson, pedagog 
eller Stoyan Iliev, musiker

apelgårdens kyrka
Klubb Max, Årskurs 3-5
Ons kl 14-17, start 1/9
Anmälan: Ammi Jonsson, pedagog 
eller Stoyan Iliev, musiker

Ammi Jonsson
Församlingspedagog
0738-520 374
ammi.jonsson@svenskakyrkan.se

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

Barn & Familj

FÖR ALLA 
SKOSTORLEKAR

TERMINS-
START!

APELGÅRDENS KYRKA 
Knäckepilsvägen 32 

kållereds församlingshem
Öppet hus för alla skostorlekar
Tors kl 14.30-16.30, start 2/9
Välkommen att ses över en fika, lek, 
sång, pyssel/handarbete med mera, 
tillsammans med både små och 
stora skostorlekar!

Öppet 
hus

Unga
välkommen till 
ungdomsgrupper!

apelgårdens kyrka
ApelPax, ungdomar från 14 år 
Ons kl 18-21, start 1/9
Drop in 

apelgårdens kyrka
Asino (ApelPax moppeklubb), 
ungdomar från 14 år 
Ons kl 18-21 start 1/9
Drop in 

apelgårdens kyrka
Konfirmandgrupper. För mer info:
www.svenskakyrkan.se/molndal/
konfirmationkallered

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

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

Mattias Henningsson
Vaktmästare-Pedagog
0738-520 378
mattias.henningsson@svenskakyrkan.se

Med reservation för ändringar. Du 
kan hitta aktuella uppgifter i kalen-
dern på hemsidan.



välkommen till 
vuxengrupper!

kållereds församlingshem
Elvakaffe 
Ons kl 11-12:30, start 25/8

kållereds församlingshem 
Sopplunch
Tors kl 12-13:30, start 26/8

kållereds församlingshem 
Öppet hus för alla skostorlekar. 
Tor 14.30-16.30, start 2/9

kållereds församlingshem 
Filmosofi, från 15 år 
Sön 5/9, 10/10, 7/11 kl 13.30-17

brattåsgården
Samtal om livet (även digital) 
Fre kl 09.30-10.30, start 3/9.
Mer info: Christine Ahrendt

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

Helen Björknert
Församlingsvärd
0738-520 414
helen.bjorknert@svenskakyrkan.se

Vuxna
KÅLLEREDS FÖRSAMLINGSHEM

Hagabäcksliden 9

kållereds försam-
ling firar guds-

tjänst året om, oftast i 
apelgårdens kyrka, kål-
lereds kyrka och i kålle-
reds församlingshem!

kållereds församlingshem
Veckomässa
Tors kl 18, varannan vecka, med 
start 23/9, fika

kållereds kyrka
Gudstjänst/Mässa
Sön kl 11, till och med 28/8. Kyrkan 
är öppen under sommaren och vid 
allhelgona, advent, jul och påsk.

apelgårdens kyrka
Gudstjänst/Högmässa
Sön kl 11, från och med 5/9
Vissa söndagar är det gudstjänst 
på annan plats eller annan tid. Håll 
utkik i kalendern!

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

Håkan Berndtsson
Präst/Församlingsherde
0738-520 372
hakan.berndtsson@svenskakyrkan.se

Gudstjänst
& Musik

musiken är cen-
tral både i helgens 

gudstjänster och i varda-
gens församlingsliv. 

apelgårdens kyrka
Barnkören Apeldax, årskurs F-5
Ons kl 14.50, start 1/9
Ledare: Stoyan Iliev och Ammi 
Jonsson 

apelgårdens kyrka
Kyrkokören Cantus Novus 
Tis kl 19, start 7/9
Ledare: Stoyan Iliev 

apelgårdens kyrka
Karolinakören 
Tis kl 19, start 7/9
Ledare: Sofie Rosvall 

apelgårdens kyrka
Musikgudstjänster
Söndag 26/9, 24/10, 21/11 kl 18
Håll utkik i kalendern för program!

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

www.svenskakyrkan.se/molndal/kalender-kallered

Programmet publiceras med reservation för ändringar. Du kan hitta aktuella 
uppgifter i kalendern på hemsidan.



under 1900-talet 
har kållereds för-

samling fått tre gårdar 
i arv från tre kvinnor.   

Matilda Karlsson och Karolina 
Börjesson har blivit omskrivna 
och ihågkomna men den tredje 
kvinnan, Anna Larsson, har näs-
tan fallit i glömska.

en bortglömd donator
Anna Larsson föddes 1899 i går-
den ”Hagen” Vommedal Öster-
gård. Gårdshusen finns kvar och 
har idag adress Gamla Riksvägen 
56. Gården hade brukats av Annas 
föräldrar, åkrarna låg mitt för 
gårdshusen och sträckte sig från 
järnvägen ner till Ävaån. Ungefär 
där nu stora Coop breder ut sig.

västsömmerska
Anna utbildade sig till en skicklig 
västsömmerska och anlitades av 

många välkända klädfirmor i 
Göteborg.  Hon sydde västar till 
herrkostymer. 

gård till församlingen
Tillsammans med sin bror, Hen-
ry, ärvde Anna gården. Då inga 
av syskonen hade arvingar och 
Henry dog redan 1961, kunde 
Anna testamentera hela gården till 
Kållereds församling som betydde 

mycket för henne. Anna Larsson 
dog 1978 och är begravd på den 
del av kyrkogården som anlades 
1924. Märkligt att tänka att dessa 
tre kvinnor under 1900-talet gav 
församlingen så stora inkomster! 
Blev de inspirerade av varandra?

Staffan Bjerrhede
Kållereds hembygdsförening

Annas gåva

du är välkommen 
Delta i gudstjänst och aktivitet!
Läs mer på:
svenskakyrkan.se/molndal/kallered

anmäl dig till konfa 21-22
Det finns fortfarande platser kvar!
Läs mer på:
svenskakyrkan.se/molndal/
konfirmationkallered

nomineringsmöte 24 oktober
Var en röst för församlingsborna!
Läs mer på:
svenskakyrkan.se/molndal

Vill du också engagera dig?
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Ställ upp i
församlings-
rådet!

Konfirmera 
dig!

Var med!



skicka in lösningen senast 12 september
Du deltar i utlottningen av en blomstercheck om 
du skickar in lösningen på korsordet tillsammans 
med ditt namn och adress senast 12 september till: 
”Korsord”, Svenska kyrkan Mölndal, Terrakotta-
gatan 3B, 431 42 Mölndal

nyhetsbrev via epost
Kållereds församling håller dig uppdaterad på det sätt 
som passar dig bäst. Förutom tidning, affischer, foldrar 
och annonser, finns också ett digitalt nyhetsbrev. Det 
prenumererar du på genom att skicka en epost till: 
hakan.berndtsson@svenskakyrkan.se  



stoyan iliev
Musiker
0738-520 376
stoyan.iliev@svenskakyrkan.se

mattias 
henningsson
Vaktmästare
0738-520 378
mattias.henningsson@
svenskakyrkan.se

helen björknert
Församlingsvärd
0738-520 414
helen.bjorknert@
svenskakyrkan.se

jetmir salihi
Samordnare flyktingverksamhet
0738-520 318
jetmir.salihi@svenskakyrkan.se

cecilia lidner
Präst
0738-520 379
cecilia.lidner@svenskakyrkan.se

christine ahrendt
Diakon
0738-520 373
christine.ahrendt@
svenskakyrkan.se

ammi jonsson
Pedagog
0738-520 374
ammi.jonsson@svenskakyrkan.se

åsa regnell 
hornbrink
Pedagog
0738-520 375
asa.regnellhornbrink@
svenskakyrkan.se

Hör av dig!
kållereds försam-
ling finns för dig. 

Här hittar du kontaktuppgifter till 
anställda i Kållereds församling. 
Hör gärna av dig om du vill bli 
medlem, anmäla dig till något eller 
har en fråga! 

församlingsråd
Du kanske vill engagera dig i för-
samlingsrådet i Kållered? 

Nomineringsmöte till nytt försam-
lingsråd  är den 24 oktober i sam-
band med gudstjänsten. Kontakt: 
Margareta Eklund Jimar, ordf.
meklund_jimar@hotmail.com

gör din röst hörd!
Den 19 september är det kyrkoval,  
och du kan förtidsrösta från den  
6 september. Läs mer på:
www.svenskakyrkan.se/
molndal/kyrkoval

 

Håkan Berndtsson
Församlingsherde

0738-520 372 
hakan.berndtsson@svenskakyrkan.se

kållereds församling
Svenska kyrkan Mölndal 
Terrakottagatan 3b
431 42 Mölndal 

031-761 93 00  
molndals.pastorat@svenskakyrkan.se
facebook.com/kalleredsforsamling

www.svenskakyrkan.se/molndal/kallered


