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det sägs att män-
niskan mår bra av 

högtider och bemärkelse-
dagar. dessa dagar ger en 
indelning åt livet som vi 
behöver. 

Ett liv utan avbrott för högtider 
skulle bli ett trist och enahanda liv. 
Högtiderna ger liv åt det vanliga li-
vet. När detta nummer av Kyrkpor-
ten Kållereds församling kommer 
ut så är vi mitt i fastetiden.

fastetid
Fastan är de fyrtio dagarna som 
kommer mellan jul och påsk. Enligt 
ordboken betyder fasta ”fullstän-
dig avhållsamhet från förtäring av 
föda”. Men här behöver nog ordbo-
ken vidga sin förklaring. För fasta 
begränsas inte enbart till mat och 
dryck.

avstå socialt liv
Fasta kan också vara att avstå något 
för någon annan. Forskning har 
också visat att människan mår bra 
av inte bara högtider och att indela 
livet i perioder, utan vi mår också 

bra av att göra något för någon 
annan. I drygt ett år har de flesta av 
oss avstått från ett vanligt socialt 
liv och en vanlig vardag med skola, 
arbete, resor och handlande.

att skydda livet
Vi har gjort det för att hindra smitt-
spridning av Covid-19, och vi har 
gjort det både för oss själva och för 

andra. Att andra inte ska smittas, 
riskera att bli svårt sjuka och avlida. 
Det har varit påfrestande. Men vi 
har insett allvaret och vi har avstått 
för att något annat har varit vik-
tigare. Att skydda livet har varit 
överordnat den egna viljan.

livet räddas
I bibelns berättelser om Jesus är 
det genomgående så, att han värnar 
livet. Det mänskliga livet är alltid 
värt att skydda, bevara och rädda. I 
liknelser och berättelse visar Jesus 
på att regler och riter få stå tillba-
ka när livet är hotat och behöver 

skyddas och räddas. Det är därför 
inte så konstigt att bibelns största 
berättelse handlar om att döden 
inte kan behålla Jesus i sitt grepp. 
Graven måste släppa fram ljuset 
och livet.

en ny tid
Evangelisten Markus vet berätta 
om den första Påskdagen, att: 
”Tidigt på morgonen efter sabba-
ten kom de till graven när solen 
gick upp” (Mark 16:2)

Det blev början på en ny tid. En tid 
som gav en ny blick på livet. Varje 
morgon och varje ny dag kan du 
möta i ljuset av att den Uppståndne 
Jesus är här och nu, att han finns 
med i ditt liv.

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

Högtider ger 
liv åt livet
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fasteaktion 2021: 
just nu befinner sig 
världen i en unik 

och skrämmande situa-
tion. den kräver globala 
lösningar, men den krä-
ver också att vi hjälper 
varandra. 

Under de månader som coronapan-
demin har pågått har Act Svenska 
kyrkans partners över hela världen 
rapporterat om att åtgärder som 
stängda gränser och utegångsför-
bud gör att människor förlorar 
arbeten, mattransporter inte når 
fram till flyktingläger och att våld i 
hemmen ökar.

hårt drabbade
De människor som drabbas hårdast 
av katastrofer är de som har minst 
möjlighet att skydda sig. Att hålla 

distans till varandra kräver utrym-
me. Utrymme som inte finns när 
åtta personer delar ett rum utan 
kök. Distansarbete är omöjligt när 

överlevnaden beror på tillfälliga 
dagarbeten eller att sälja frukt och 
juice vid en vägkant. Tillgång till 
vatten, tvål och handsprit för att 
hålla en god handhygien är omöj-
ligt för människor som bor i fattiga 
områden eller i flyktingläger.

lindra konsekvenserna
De som är extra sårbara och utsatta 
måste få stöd. Årets fasteaktion ska 
bidra till att lindra konsekvenserna 

av coronapandemin. När samhäll-
en slagits sönder både socialt och 
ekonomiskt fortsätter Act Svenska 
kyrkan tillsammans med partner 
att arbeta långsiktigt och rättig-
hetsbaserat.

tillsammans kan vi
De samhällen vi vill vara en del av 
att bygga upp ska vara mer håll-
bara, demokratiska, inkluderande 
och bättre rustade än tidigare. 
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Låt oss göra det.
Din gåva räddar liv!

Text: Act Svenska kyrkan
Foto: Deborah Russouw/IKON

Tillsammans kan vi!

Som kyrka 
har vi särskilt 

ansvar
”
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UNDER SAMMA 
HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

FASTEAKTIONEN 2021



här är vi, kollektivet 
selah, bestående av kris-
tin, linn, helen och ania. 

Vi bor i en villa i Kållered och har 
valt att bo tillsammans för att dela 
gemenskapen och tron på Jesus i 
vardagen. Vår tanke med namnet 
Selah, som återfinns i bibeln, är 
att skapa utrymme för vila och ef-
tertanke som en motpol till ett allt 
mer stressigt samhälle. Drömmen 
är att ha ett öppet hem där Guds 
kärlek och frid får genomsyra 
vardagslivet. 

vila, sysslor och skratt
Vi hjälps åt med vardagssysslor 
och uppskattar djupa, ärliga sam-
tal med varandra samt de gäster 
som hälsar på. Det finns gott om 
sällskapsutrymmen i vårt hem 
och vi ser det som en självklar-
het att dela med oss till andra av 
det utrymmet vi har. För oss är 

det viktigt att ha kvalitetstid runt 
middagsbordet och där skrattas 
det ofta högt när vi äter tillsam-
mans. Vi upplever att Gud hjälper 
oss konkret med att bygga nära, 
starka vänskapsrelationer och lär 
oss hantera olika situationer som 
uppstår i vardagen. 

bön för kållered
I huset har vi inrett ett bönerum 
där vi samlas för olika kreativa 
uttryck kring bön, bibelläsning 
och för att sjunga tillsammans. Nu 
har vi bott i Kållered i 1,5 år och 
vi känner oss uppmuntrade att 
be om Guds välsignelse för om-
rådet och människorna som bor 
här. Vår längtan är att se Kållered 
blomstra i varje del av samhället!

kärlekens väg
Det här numret av kyrkporten har 
bland annat fokus på fastetiden. 
En del i den handlar om att ta tid 

till att vända blicken mot Jesus. 
Det är inte alltid enkelt att vara 
kristen själv, men tillsammans 
kan vi närma oss Jesus och vandra 
trons och kärlekens väg i varda-
gen. 

ett hopp för livet
I dessa tider när mycket i vår värld 
skakar och många kan känna sig 
ensamma, vill vi uppmuntra dig 
som läser att prova att närma dig 
Jesus, mitt i din vardag, i ditt hem. 
Det är en vänskap som håller 
genom livets alla omständigheter. 
Fastetiden leder så småningom 
fram till påskdagens glädje och det 
är ett hopp vi tror håller att stå på 
genom livet! Guds frid önskar vi 
er!

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

Kollektivet Selah!
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när jag hör våra 
klockor ringa känner jag 
mig hemma! säger staffan 
bjerrhede, som skriver om 
kållereds kyrkklockor 
här i kyrkporten. 

Alla sveriges kyrkklockor låter oli-
ka och det gör att man kan känna 
igen sin hemtrakts klockringning.

stapel istället för torn
Klockstapeln fick sitt nuvarande 
utseende 1827 när den enligt rä-
kenskaperna byggdes om. Men det 
har troligen funnits någon form 
av klockstapel sedan 1200-talet 
när kyrkan byggdes. Både biskop 
Wingård 1797 och arkitekt Olof 
Holmén 1905 försökte övertyga 
församlingsmedlemmarna att byg-
ga ett klocktorn ovanpå vapenhu-
set. Men förgäves – innevånarna 
ville ha det som det var! 

två klockor
I stapeln hänger det en större 
klocka från 1682 och en mindre 
från 1726. Den större klockan om-
göts 1682 av gjutare från Örgryte. 
Men av samma metall som en äld-
re som var defekt – kanske var det 
den medeltida klockan, som enligt 
sägen lär ha sänkts i Tulebosjön 
för att undgå danskarna under kri-
gen på 1500- och 1600-talen. Den 
mindre klockan var ny 1726.

ringning för kållered
Sedan åtminstone 1600-talet har 
de ringts till gudstjänster varje 
söndag. När någon var död i för-
samlingen ringdes det själaring-
ning klockan 11.00 – 20 minuter 

för varje person. Under 1800-talet 
ringdes det vid brandfara enligt ett 
anslag som många hade uppsatt i 
sina hem. På lördagar ringdes det 
helgsmål kl 18.00 för att markera 
att helgen instundade. Detta görs 
fortfarande.

sommarringning
Under sommarhalvåret ringdes 
det måndag till fredag kl 07.00 och 
kl 20.00 när arbetet skulle börja 
och sluta. Jag minns från det jag 
var liten att det var dags att gå 
hem när kyrkklockan hördes på 
kvällen. Det var kyrkvaktmästaren 
som skulle ringa – för hand!  Elek-
trisk ringning infördes inte förrän 
på 1960-talet.

Staffan Bjerrhede
Ideell medarbetare och förtroendevald
Kållereds församlingsråd
Hållbarhetsgruppen

Kållereds kyrkklockor

Bild från Kållereds kyrkogård ca 1905. Märk flickan i klockstapelns lucka! 
Ur Hembygdsföreningens arkiv. Fotograf okänd. 



senast 9 april
Du deltar i utlottningen av en blomstercheck om 
du skickar/lämnar in lösningen på korsordet 
senast 9 april till adress: 
”Korsord”, Svenska kyrkan Mölndal,
 Terrakottagatan 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  



Från 
mörker 
till ljus

www.svenskakyrkan.se/molndal/kallered

Info om 
övriga aktiviteter 
och grupper finner 

du också på 
hemsidan!

stilla veckan eller 
påskveckan kallas tiden 
från palmsöndagen till 
och med annandag påsk. 

Det är en vecka fylld av ett drama-
tiskt händelseförlopp. Påskveckan 
kan sammanfattas som en vand-
ring från mörker till ljus och med 
ett budskap om att livet är starkare 
än döden.

palmsöndagen
En vecka före Påskdagen gör Jesus 
sitt intåg i Jerusalem. Folket hyllar 
honom och sjunger: ”Hosianna, 
Davids son! Välsignad är han som 
kommer i Herrens namn.”

onsdagen
I påskveckan kallas onsdagen 
ibland för Dymmelonsdag. Nam-
net kommer av traditionen att 
denna dag ersätta metallkläpparna 
i kyrkklockorna med trästavar, 
dymblar, för att på det sättet ge en 
dämpad klang som en markering 
av att långfredagen närmar sig.

skärtorsdagen
Denna dag firar Jesus sin sista 
måltid med lärjungarna. Denna 
måltid instiftar Jesus som vår 
nattvard.

långfredagen
Dagen då Jesus dör och läggs i en 
grav. Vi möts till gudstjänst, men 
kyrkklockorna är tysta på långfre-
dagen.

påskaftonen
En dag för stillhet, eftertanke.

påskdagen
Årets ljusaste och mest hopp-
fulla dag! De första lärjungarna 
som kommer till Jesu grav för att 
smycka den möts av en tom grav 
och budskapet: Han är inte här. 
Han har uppstått!

annandag påsk
Måndag. I gudstjänsten lyssnar vi 
till berättelser från bibeln om hur 
Jesus som uppstånden visar sig för 
sina lärjungar och för andra.

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

Delta 
digitalt

välkommen att fira 
gudstjänst tillsammans 
digitalt via hemsidan! 

På grund av rådande restriktioner 
firas gudstjänsterna i Kållereds 
församling digitalt. Du kan delta 
via hemsidan:

www.svenskakyrkan.se/
molndal/kallered
 
Håll gärna koll på hemsidan efter 
aktuell information Du kan också   
höra av dig via telefon. För kon-
taktuppgifter se sista sidan.
 
välkommen!
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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 

som bor i eller vistas 
i kållered.   
Här hittar du kontaktuppgifter till 
anställda i Kållereds församling. 
Hör gärna av dig om du vill bli 
medlem, fråga eller anmäla dig till 
något eller kanske har egna idéer!
    Du kan också ta kontakt med 
församlingsrådet i Kållered som 

består av engagerade förtroende-
valda. Kontaktperson är Margareta 
Eklund Jimar, ordförande:
meklund_jimar@hotmail.com

var med, du med!
Hösten 2021 är det Kyrkoval, du 
kanske vill engagera dig som för-
troendevald? Hör av dig till någon 
av nomineringsgrupperna! 
Du kan läsa mer på hemsidan!

 

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


