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när jag skriver 
detta, några dag-

ar in på år 2022, har nya 
restriktioner meddelats. 
när du läser detta, ett 
par månader in på år 2022, 
är det kanske helt annor-
lunda... 

Bättre eller sämre, fler eller fär-
re restriktioner? När årets första 
nummer av Kyrkporten kommer 
till Dig så är vi mitt emellan jul 
och påsk, den tid om 40 dagar som 
kallas fastan.

glädjen bär
Det som är bärande i såväl julen 
som påsken är glädjen. Herdarna 
fick veta om en stor glädje, Jesu 
födelse. Stjärntydarna fylldes av 
glädje när de såg stjärnan och för-
stod budskapet om Jesu födelse. 

glada nyheter
På påskdagens morgon sprang 
kvinnorna, som funnit Jesu grav 
tom, uppfyllda av glädje för att 

berätta nyheten för de andra lär-
jungarna. Det var livet som fyllde 
dem alla med glädje. 

gud försvarar
Nyheter som vi tar del av på olika 
sätt handlar ofta om katastrofer, 
krig och olyckor. Bibeln har också 
en nyhet att berätta för oss: Gud 
försvarar hela tiden livet mot an-
grepp. 

På bibelns löpsedel står det: För-
kunna bland folken: Herren är 
konung!

livet segrar
Världen står fast, den kan inte rub-
bas (Psaltaren 96:10). Det normala 
är inte katastroferna. Det normala 
är det liv som för det mesta pågår 
som vanligt.

dag efter dag
Solen går upp och solen går ner. 

Natt följs av dag. Dessa och andra 
självklarheter kommer det inga 
nyhetssändningar om. Nyheten 
vi läser i media, är det i grunden 
avvikande. 

för oss 
Så, när vi tänker på Bibelns nyhet 
kan vi upptäcka att det finns myck-
et att glädja sig åt, för egen del och 
för världen.
 
”Din klara sol går åter opp, jag 
tackar dig min Gud” 
(Sv ps. 176)

Håkan Berndtsson
Församlingsherde, Kållereds församling
0738-520 372 
hakan.berndtsson@svenskakyrkan.se
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fasteaktionen 2022: 
geetanjali mohanty 
är en changemaker. 

hon ser hopp i att agera 
för förändring. 

Hunger och förtvivlad brist på mat 
är en av pandemins effekter. I ett 
av världens mest folkrika länder 
kämpar Geetanjali och Act Svenska 
kyrkan för att människor ska få 
äta sig mätta. Det är en kamp mot 
pandemi, väderlek och destruktivt 
våld. En kamp som vi kan vinna om 
vi gör det tillsammans.

- Det handlar om en kamp för att 
överleva. Jag har sett människor 
tvingas äta blad och ogräs från sko-
gen, okända svampar de hittat och 
mangofrön för att inget ville växa. 
Många människor förgiftades och 
hela områden drabbades av olika 
sjukdomar. Jag såg människor dö.

Så berättar hon om vad som dri-
ver henne att idag arbeta tillsam-
mans med Act Svenska kyrkan för 

människors rätt att äta sig mätta, 
att slippa hunger och att få leva ett 
värdigt liv.

- Mitt namn är Geetanjali Mohan-
ty. Jag arbetar som Områdessam-
ordnare för organisationen Luthe-
ran world service India Trust. Mina 
uppdrag är att skapa kontakt, in-
formera och mobilisera människor 
som lever i extrem utsatthet på 
landsbygden i distriktet Odisha 
och i distriktets huvudstad Bhuba-
neswars många slumområden.

- Jag känner till de hemska effekter-
na av fattigdom från min uppväxt. 
De minnen jag har från barndomen 
driver mig att arbeta för andra 
människors livssituation idag, så att 

de aldrig ska behöva uppleva det 
jag upplevt.

Både klimatförändringar och 
Covid-pandemin har slagit hårt 
mot ett av världens folkrikaste län-
der, Indien. Sedan lång tid tillbaka 
har jordbrukare i stora delar av 
Indien haft en känd, svår situation 
på grund av klimatförändringar 
och orättvisor. Act Svenska kyrkan 
arbetar brett i Indien med flera 
lokala partner för att människors 
rättigheter ska bli tillgodosedda och 
att hungerspiralen ska brytas och 
inte leda till ren svält.

Läs mer på svenskakyrkan.se/act 
om hur vi tillsammans kan göra 
skillnad!

Text: Sanna Bülow/Act Svenska kyrkan

Changemaker!

Som kyrka 
har vi särskilt 

ansvar
 

(Act Svenska kyrkan)

”
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svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 

900 1223

UNDER SAMMA 
HIMMEL

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

FASTEAKTIONEN 2021

Foto: LWSIT/ACT Alliance



konfirmanderna
helgon.cåm, samlades i 
apelgården en helg i janu-
ari och fick lära sig mer 
om påskens huvudperson; 
jesus. 

Genomgående tema för den här 
träffen  var Jesus. Det brainstorma-
des, skapades händelser ur Jesu liv 
med hjälp av spagetti, tändstickor 
och tejp, tittades på bilder om hur 

Jesus har avbildats inom konsten, 
dramatiserades och diskuterades.
  
Konfirmanderna visste att Jesus var 
anledningen till att högtiderna jul 
och påsk firas. Vad som ägde rum 
under påsken kommer konfirman-
derna få ta del av under kommande 
träffar. Men de vet att Jesus red in 
i Jerusalem och blev hyllad som en 
kung. Som Theo sa ”Det kan vi, det 
har vi spelat många gånger, till och 
med rappat”. Nedan kan du läsa 

vad påsken innebär för fyra av årets 
konfirmander.

Tiden går fort när man har roligt. 
I maj månad är helgon.cåm konfir-
merade. I skrivande stund funderas 
det över vilka slags konfirmand-
grupper som ska erbjudas till 
hösten.

Åsa Regnell Hornbrink
Pedagog
031-761 93 75 0738-520 375 
asa.regnellhornbrink@svenskakyrkan.se

I väntan på påsk!

kajsa linnerhag
− Jag äter godis!

alexander henningsson
− Jag påskpyntar, bland annat med 
påskris, och så är jag ledig.

theo bengtsson
− Jag är ledig och äter god mat och 
godis.

Påsk för mig

Konfirmandernas konstverk och dramaövningen 
”Den som är fri från skuld, kastar första stenen”.



tilda thor
− Jag letar påskägg och äter ”jul-
mat”. En del år träffar jag släkten 
och då brukar vi tända påskeld.

Läs mer om... 
 

Alla gudstjänster och aktivi-
teter, hur du anmäler dig till 
grupper eller bokar dop och 
vigsel med mera: 

www.svenskakyrkan.se/
molndal/kallered

Information finner du också 
i våra lokaler, på affischer, i 
annonser och i appen Kyrk-
guiden. Eller ring: 

031-761 93 00 

En musikalisk 
resa genom tiden
sön 13 mars kl 18
Apelgårdens kyrka
musikgudstjänst
En musikalisk resa genom tiden 

Välkommen att lyssna till vacker 
och uttrycksfull musik för flöjt och 
piano framförd av Svetla Tsvetko-
va, piano (bilden) och Rian Utbult, 
flöjt.

Musikgudstjänst 
på Långfredagen
fre 15 april kl 15
Kållereds kyrka
musikgudstjänst
Jesus lidande och död återberättat 
genom text och musik. 

Medverkande:
Ida McGregor, sopran, Henrik Kil-
hamn, piano och Stoyan Iliev, tenor 
(bilden).

Bibeln i Musika-
lernas tolkning
sön 8 maj kl 18
Livereds kapell
musikgudstjänst
Välkommen att lyssna på några av 
de mest kända körerna hämtade 
ur musikaler som bygger på bib-
liska berättelser, bland andra A.L. 
Webbers ”Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat”, Prinsen 
av Egypten, och The Godspell. 

Medverkande: 
Körerna Cantus Novus, Kållereds 
församling och Allhelgonakören, 
Kortedala församling samt gästande 
musiker. Körledare Svetla Tsvetko-
va och Stoyan Iliev

Stoyan Iliev
Musiker
031-761 93 76, 0738-520 376
stoyan.iliev@svenskakyrkan.se

VÄLKOMMEN 
ATT LYSSNA PÅ 

MUSIK
I KYRKAN!

Med reservation för ändringar i programmet. Aktuell info på:
www.svenskakyrkan.se/molndal/kallered
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”Vad ljus över griften!
Han lever, o fröjd!
Fullkomnad är skriften,
a aaaaaaaaa aaaa !”

BBOOKK
1901

senast 24 april
Du deltar i utlottningen av en blomstercheck om 
du skickar/lämnar in lösningen på korsordet 
senast 24 april till adress: 
”Korsord Kyrkporten”, Svenska kyrkan Mölndal,
 Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal

ditt namn och adress
Namn:  ___________________________________
Adress: ___________________________________ 
_________________________________________ 
Om du vill få församlingens nyhetsbrev via epost ange 
din adress: _________________@_______________  



Från 
mörker 
till ljus

www.svenskakyrkan.se/molndal/kallered

FÖR INFO 
OM GRUPPER 
OCH ÖVRIGA 

AKTIVITETER, SE 
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 vandring 
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.”

dymmelonsdagen
Namnet 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 mål-
tid med lärjungarna. Denna måltid 
instiftar Jesus som vår nattvard.
Matildasalen, Kållereds förs.hem:
kl 16 Påsksupé, anm. senast 11/4: 
Christine Ahrendt 031-761 93 73 
Kållereds kyrka:
kl 18 Skärtorsdagsmässa

långfredagen
Dagen då Jesus dör och läggs i en 
grav. Vi möts till gudstjänst, men 
kyrkklockorna är tysta på långfre-
dagen.
Kållereds kyrka:
kl 11 Gudstjänst
kl 15 Musikgudstjänst

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!
Kållereds kyrka:
kl 11 Gudstjänst

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

Gudstjänst
välkommen att fira 

gudstjänst i kållered! 

Gudstjänster firas varje söndag, 
oftast i Apelgårdens kyrka kl 11.

Under påskhelgen firas gudstjäns-
terna i Kållereds kyrka i stället:
14/4 Skärtorsdag kl 18
15/4 Långfredag kl 11 och kl 15
17/4 Påskdagen kl 11

Veckomässor firas varannan tors-
dag kl 18 i Matildasalen, Kållereds 
församlingshem.

tänk på att:
Kalenderuppgifterna publiceras 
med reservation för ändringar! 
Håll gärna koll på hemsidan efter 
aktuell information. Du kan också 
höra av dig via telefon. För kon-
taktuppgifter se sista sidan.

välkommen!



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

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, fråga eller anmäla dig till 
något eller kanske har egna idéer!

Du kan också ta kontakt med för-
samlingsrådet i Kållered som består

av engagerade förtroendevalda. 
Kontaktperson är Margareta 
Eklund Jimar, ordförande:
meklund_jimar@hotmail.com

var med, du med!
Välkommen till gudstjänster och 
aktiviteter i Kållereds församling! 
Du kanske vill engagera dig ideellt? 
Hör av dig till kontaktpersonerna 
för de olika verksamheterna. Du 
kan också läsa mer på hemsidan!

håkan berndtsson
Präst-Församlingsherde
0738-520 372
hakan.berndtsson@svenskakyrkan.se 

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

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

mattias henningsson
Vaktmästare
0738-520 378
mattias.henningsson@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 

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

Kontakt
kållereds kyrka
Norra Kyrkvägen

apelgårdens kyrka
Knäckepilsvägen 32

matildasalen
Kållereds församlingshem
Hagabäcksleden 9

GLAD 
PÅSK!

VÄLKOMMEN 
ATT FIRA PÅSK

I KYRKAN!


