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det finns en psalm i 
psalmboken som jag 

tror, att alla har någon 
form av relation till. 

Det är psalmen ”Den blomstertid 
nu kommer”, nummer 199 i den 
svenska psalmboken. Psalmen av 
Israel Kolmodin, skriven 1694, 
har för generationer blivit liktydig 
med sommar, lov och ledighet. 
Det ligger något förväntansfullt 
i psalmens ord, men också i det 
faktum att den sjungs på i stort 
sett alla skolors våravslutning; 
åtminstone den första versen. 

ett tilltal
Just här i första versen finns något 
märkligt. Här är ett du-tilltal, men 
den som tilltalas är inte, som man 
kanske förväntar sig i en psalm, 
vare sig Gud eller Jesus utan som-
maren: ”Du nalkas ljuva sommar, 
då gräs och gröda gror”. Kan det 
ändå vara så att det djupast sett är 
ett tilltal till Gud, till Gud som ska-
paren. Gud som skapat det sköna vi 
njuter av på sommaren: färger, dof-
ter, fågelsång osv. I naturen erfar 

många en annan dimension. Man 
känner ett tilltal från någon eller 
något som är större än en själv. 
Man möter Gud. Gud kommer en 
nära. Naturen som världens största 
katedral.

Carl von Linné talade om att i 
naturen se Gud på ryggen. Inför 
naturens skönhet och växlingar 
blir många andäktiga och ödmjuka. 
Kanske Du har någon plats som du 
gärna besöker på sommaren och 
där Du samtidigt känner närheten 
av Någon annan. En plats som bli-
vit ett riktigt s.k. smultronställe för 
dig. Eller kanske Du har ett minne 
av en sådan upplevelse. 

platser för möten
Bibeln säger samtidigt att Gud inte 
är långt borta från någon enda av 
oss. Det betyder att inga platser är
övergivna av Gud, det må gälla 
skogsstigen eller den asfalterade 
trottoaren.

Även denna sommar vill Kållereds 
församling vara en plats för mö-
ten; möten mellan människor och 
möten med det Gudomliga. De 
restriktioner som gäller följer vi, 
men hoppas (detta skrivs i mitten 
av april) på möjlighet till bland an-
nat fysiska gudstjänster i Kållereds 
kyrka, sommarkyrka på söndagar 
i juli, vardagsmöten i eller utanför 
församlingshemmet i Våmmedalen. 
En del av detta kan Du läsa om här 
i Kyrkporten. Men håll Dig alltid 
uppdaterad genom att titta på hem-
sidan eller höra av Dig till någon av 
oss anställda. 

Gud, du som föder liv i universum, 
vi tackar dig för rymdens väldig-
het, för jordens skönhet, för havens 
majestät och bergens ro. 
Amen

Håkan Berndtsson
Församlingsherde, Kållereds församling
0738-520 372 
hakan.berndtsson@svenskakyrkan.se
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sommarkampanj 
2021: tillsammans 

kan vi göra skillnad. din 
gåva gör det möjligt! 

Vi lever alla under samma himmel 
och har samma rättigheter. Men 
beroende på var vi föds, eller vilket 
kön vi har, ser verkligheten olika 
ut. 

akuta behov
Coronapandemin har tvingat 
miljontals människor till ett liv i 
extrem fattigdom och utsatthet. FN 
befarar att 235 miljoner människor 
kommer behöva akut humanitär 
hjälp under 2021. De människor 
som drabbas hårdast av katastrofer 
är de som har minst möjlighet
att skydda sig.

lokala aktörer
Att hålla distans till varandra 
kräver utrymme. 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. 
Tillsammans med systerkyrkor och 
samarbetsorganisationer världen 
över kämpar Act Svenska kyrkan 
för att stötta människor att resa sig 
starkare. De lokala aktörerna är 
nyckeln. De får handledning i kris-
hantering för att ge stöd till familjer 
som drabbats av arbetslöshet och 
plötslig fattigdom. De får kunskap 

om hur smittspridning kan stoppas 
och stöd att sprida viktig informa-
tion i sina närområden. De får även 
utbildningar om hur det ökade 
våldet i hemmen kan förebyggas 
och hanteras.

tillsammans kan vi
Genom Act Svenska kyrkans nät-
verk på plats, blir stödet effektivt 
och leder till en långsiktig för-
ändring för människor i utsatthet. 

Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt!

exempel på vad din gåva 
kan räcka till:
• 100 kr räcker till 17 kg närings-
ersättning till barn.
• 200 kr räcker till en skoltermin 
för ett barn på flykt.
• 305 kr räcker till en veckas lön 
för en mentormamma.
• 330 kr räcker till att starta en 
självhjälpsgrupp.
• 500 kr räcker till en latrin i ett 
flyktingläger.
• 920 kr räcker till två lastbilar 
med vatten för handtvätt.
• 1 445 kr kan stödja en hushåller-
ska som förlorat sitt arbete under
coronapandemin.

Text: Act Svenska kyrkan
Foto:Kat Palasi/Ikon

Under samma himmel

Som kyrka 
har vi särskilt 

ansvar
”

Foto: Kat Palasi /Ikon

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 

900 1223

UNDER SAMMA 
HIMMEL

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



hallå där! staffan 
bjerrhede om sommar 

i kållereds kyrka  

Café Stallet är öppet varje lördag 
och söndag i juli månad kl 11-15.
Servering sker ute under träden! 

Samtidigt är Kållereds kyrka 
öppen och det finns möjlighet till 
visning/guidning. 
Välkomna!

kålleredshistoria
Då kan du till exempel få reda 
på hur Almrothska gravkoret- 
Sagereds gård hänger ihop med 
familjen Paulin i Kållered, direktör 
Almroth på Ostindiska kompaniet 
och en grupp glada konfirmander 
i mitten av 1980-talet. Läs om det-
ta och mycket mer på hemsidan!

Staffan Bjerrhede
Förtroendevald/Ideell medarbetare

Sommar

LÄS MER PÅ 
HEMSIDAN!

tove carlsson & 

alice lagerholm 
− Det är ”Den hemliga bryggan” 
runt Tulebo :) .

mona benzel
− Tulebosjön, där vid bryggan är 
det iordninggjort för barn och 
vuxna.

kristina karlsson
−  Brattåsberget, där finns liljekon-
valjer, men även blåbär och lingon 
när det är dags.

Mitt smultronställe

Konfirmander 1984 på väg till kyrkan. 
Almrothska gravkoret i bakgrunden. 

Foto: Harry Moum  
Kållereds Hembygdsföreningsarkiv 



du som är född 2007 
är särskilt inbjuden 

till konfirmation 21-22.
För några veckor sedan skickade 
vi ut inbjudningar till hushåll 
med ungdomar födda 2007. Om 
du inte har anmält dig redan så 
har du fortfarande chansen!

varför konfirmand? 
Som konfirmand får du, till-
sammans med nya och ”gamla” 
kompisar, oss ledare och dig själv 
ställa och diskutera frågor som du 
har, skapa goda relationer, skratta, 
leka, ”ta livet på allvar” och lära 
känna Gud. 
 
helgkonfa 21-22
Om veckan är fullspäckad med 
aktiviteter och det kan bli svårt 
att få in konfaläsning på schemat, 
då är helgkonfa något för dig!
Vi träffas i regel en lördag i måna-
den, och har ett läger per termin. 
Med lekar, drama, diskussioner 

om allt mel-
lan himmel och 
jord, skapande och läger lär vi 
känna varandra och Gud.

sommarkonfa 21-22
Har du mycket att göra under 
skolterminen? Kan du tänka dig 
att använda de första veckorna av 
ditt sommarlov 2022 till att vara 
konfirmand? Då är sommarkonfa 
något för dig! Där erbjuds trevlig 
gemenskap, lekar, diskussioner 
om allt mellan himmel och jord 
och en vecka på läger någonstans 
i Sverige.
 
just du är välkommen
Vi välkomnar dig till våra konfir-
mationsgrupper, det ska bli kul 
att lära känna dig!

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

harriet lönberg &
lisa hedberg
− Långåker är jättefint, säger Har-
riet, och vägen genom dalen till 
Stretered, fyller Lisa i.

helena & pertti eerikäinen
− Det är ju här, Matildasalen, 
här finns inte bara smultron utan 
mycket annat också!

hallå där! mattias 
henningsson, vad är 

moppegruppen asino?
- Kommer du ihåg känslan 
när cykeln var ny för dig? 
Att det var fantastiskt att 

kunna förflytta sig lite längre 
hemifrån, att tillåta sig se nya 

saker längre bort, träffa andra 
människor, cykla på nya stigar. 

Kommer du ihåg den än mer om-
fattande frihetskänslan när mope-
den var ny för dig? Den friheten 
handlade också om frigörelse och 
en ny vilja att ta eget ansvar! Mitt 
i det positiva kraftfältet som den 
friheten ger finns Asino – en mop-
peklubb för ungdomar, som sam-
lar de som vill åka tillsammans. 

Asino är en del av ungdoms-
gruppen ApelPax och träffas på 
torsdagskvällar. Den som inte 
har egen moped, får skjuts eller 
åker med i följebilen. Läs mer om 
utflykterna och vad namnet Asino 
egentligen står för på hemsidan!

Mattias Henningsson
Vaktmästare/Pedagog
031-761 93 78, 0738-520 378
mattias.henningsson@svenskakyrkan.se

Läs mer om 
 

• Smultronställen
• Konfagrupper
• ApelPax & Asino
• Aktiviteter, gudstjänster 

och mycket, mycket mer 
på hemsidan:

www.svenskakyrkan.se
/molndal/kallered

Information finner du också i 
våra lokaler, på affischer och 
i annonser. Eller ring på tel: 

031-761 93 00

Konfa ANMÄL DIG 
SENAST 
7 JUNI!



skicka in lösningen senast 18 juni
Du deltar i utlottningen av en blomstercheck om 
du skickar in lösningen på korsordet tillsammans 
med ditt namn och adress senast 18 juni 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  



Händer i 
sommar

www.svenskakyrkan.se/molndal/kallered

Info om 
övriga aktiviteter 
och grupper finner 

du också på 
hemsidan!

sön i maj & juni kl 11-13
Kållereds kyrka
öppen kyrka

lör & sön i juli kl 11-15
Kållereds kyrka
öppen kyrka 
Visning/guidning med Staffan 
Bjerrhede. Café Stallet öppen för 
fika utomhus (se sidan 4)
 
tors kl 12-13  (till 10 juni)
Kållereds församlingshem
torsdagssoppa 
Hämta soppa eller få den hemkörd. 
Kostnad 20 kr. Anmäl senast tisdag: 
Helen 031- 761 94 14
Ammi 031-761 93 74
Christine 031-761 93 73

tors kl 11-14  (24 juni-19 aug)
Kållereds församlingshem
öppen lucka 
Enkel fika, utomhus. Info:
Helen 031- 761 94 14
Ammi 031-761 93 74
Christine 031-761 93 73

  

tisdag 24 juni, 3 aug & 10 aug kl 19
Kållereds kyrka
musikkvällar 
Program meddelas senare, se hem-
sidan. Musiker: Stoyan Iliev

tisdag 6 juli kl 19
Kållereds kyrka
kulturkväll 
Kållereds Hembygdsförening

maj & juni
Apelgårdens kyrka
barn- och undomsgrupper 
Vi träffas om det är möjligt. Håll ut-
kik efter förändringar på hemsidan!

 

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!

Församlingens medarbetare 
spelar in en gudstjänst 

i Apelgårdens kyrka.

Foto: Paula Jessen Andrée 



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

gör din röst hörd!
Den 19 september är det kyrkoval,  
och du kan förtidsrösta från den  
6 september. Gör din röst hörd! 
Och du kanske vill ställa upp och 
arbeta på valdagen? Läs 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


