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JUL!



den glada julsång-
en kan väcka både 

varma och förväntans-
fulla tankar om gemen-
skap och glädje, men 
också rymma oro inför en 
förväntad jul i ensamhet, 
igen. 

Advent och jul i år blir annorlunda 
än förra året. I år får vi möjlighet 
att mötas i våra kyrkor till guds-
tjänst och sjunga adventstidens 
och julens älskade psalmer. Många 
gånger kommer vi att få göra det 
tillsammans med församlingens 
körer, både barnkören Apeldax 
och vuxenkörerna Karolinakören 
och Cantus Novus. Det ser vi fram 
emot. 

advent och jul i kållered
Det ges också andra tillfällen till 
möten och samvaro, som till ex-
empel ”Grötfest” dagarna före jul i 
Matildasalen (församlingshemmet) 

och i Apelgårdens kyrka, eller ”Jul 
i gemenskap” i Fässbergs försam-
lingshem. Läs mer om det här i 
tidningen eller på hemsidan.

barnet i julens centrum
I centrum för julen ligger ett barn 
i en krubba. Det barnet är som alla 
andra barn, och ändå inte. Barnet i 
krubban är Gud själv. Det framgår 
också av barnets namn. Förutom 
namnet Jesus får barnet namnet 
Emanuel. 

Emanuel betyder ”Gud med oss” 
och signalerar närhet och inte 
avstånd. Det är också det som är 
Guds längtan och löfte, att vara 
med Dig idag, under julen och alla 
dagar. 
Jag önskar dig en fin adventstid och en 
god och välsignad jul!
Håkan Berndtsson

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

Nu är det jul 
igen och nu är 
det jul igen…
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Gud med 
oss!” Och jag går till dom andra,

jag vill känna julens frid,
jag vill tro att han föddes

och finns med oss här i tiden.
Det är jul - 

och det finns ett barn i mig
som vill tro att det hänt,
och som tänder ett ljus
varje söndag i advent.

(Ur Koppången, text Py Bäck-
man, musik Pererik Moraeus)



julinsamling 2021:
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.

Mellan första advent och tretton-
dag jul pågår Act Svenska kyrkans 
julinsamling - för allas rätt till 
ett värdigt liv. Tillsammans kan 
vi bryta skadliga traditioner som 
tvångsäktenskap, könsstympning 
och våld mot flickor.

var tredje flicka utsatt
Traditioner är invanda seder och 
bruk, språk och värderingar som 
förs vidare från generation till 
generation. De skapar ofta en trygg 
ram runt våra liv, vilket blir extra 
tydligt i samband med advent, jul 
och lucia. Men det finns också 
traditioner som är skadliga. Varje 
dag gifts fler än 30 000 flickor bort 
och fler än 10 000 flickor köns-
stympas. Var tredje flicka utsätts för 

våld under sitt liv – bara för att hon 
är flicka. Dessa traditioner måste 
brytas!

traditioner och våld
Könsrelaterat våld är ett struk-
turellt problem vars orsaker är 
mångbottnade, men djupt rotade 
åsikter och normer kring kvinnors 
och flickors roll i samhället är ett av 
grundproblemen. Våldet förkom-
mer i alla länder, inom alla religio-
ner och i alla samhällsklasser. 

Den globala ekonomiska krisen i 
coronapandemins spår har skapat 
allt större påfrestningar på samhäll-
en och individer. Ekonomisk stress 
kopplad till patriarkala strukturer 
är starkt bidragande orsaker till att 
våldet mot kvinnor och flickor ökat 
lavinartat under de det senaste året.

religiösa aktörers ansvar 
I många länder har människor stör-
re förtroende för religiösa ledare 
än för politiker och myndigheter. 
Därför är det avgörande att reli-
giösa företrädare tar avstånd från 
orättvisa normer, värderingar och 
traditioner. Act Svenska kyrkan 
har en unik möjlighet att samarbeta 
med andra religiösa aktörer och 
förändra förtryckande strukturer, 
oavsett om de finns inom kyrkan 
eller i övriga delar av samhället. 

Tillsammans med andra kyrkor, 
organisationer och tusentals frivil-
liga arbetar Act Svenska kyrkan för 
mer rättvisa samhällen, där flickor 
och kvinnor kan göra sina egna 
val i livet. Tillsammans kan vi göra 
skillnad. Din gåva gör det möjligt!

Text: Act Svenska kyrkan
Foto: Jesper Wahlström/IKON

Bryt en tradition!

Som kyrka 
har vi särskilt 

ansvar
”

BRYT EN 
TRADITION

Foto: D
eborah Rossouw

 / Ikon 

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning 
och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel. 
Var med i kampen för alla fl ickors rätt till ett värdigt liv.

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA 
SKADLIGA TRADITIONER.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA 
TILL 900 1223



jul i gemenskap - fira
julafton tillsammans i 
fässbergs församlings-
hem. 
Christine Ahrendt, diakon i 
Kållereds församling, berättar att 
alla är välkomna att anmäla sig till 
Svenska kyrkan Mölndals julfiran-
de i Fässbergs församlingshem.  
   −Det kan vara den som känner 
sig ensam, många saknar ju sin 
familj, om man inte kan vara med 
dem. Det kan också vara den som 
är i främmande land och inte van 
att fira jul. Eller om man känner 
behov av en lite större gemenskap. 
Då är det fint att komma till en 
förberedd liten fest.

kärlekens fest
En annan anledning kan vara att 
vilja vara med för att ge av sitt 
frivilliga engagemang.
  -Vi firar Guds kärlek till oss 
människor och barnet som kom-

mer till världen. Vår uppgift som 
församlingar är att fira jul och ge 
vidare av det goda vi har fått av 
vår Gud, samtidigt som vi inklu-
derar alla som vill vara med, säger 
Christine Ahrendt och avslutar:
  - Du är lika välkommen om du 
vill delta eller vara med och göra 
en insats, något meningsfullt den 
dagen! 

lör 24 dec kl 12-14.15
Fässbergs församlingshem
jul i gemenskap
Fest och gemenskap, både klassiskt 
julbord och olika varianter, kaffe, 
pepparkakor, glögg, sång och lek, 
julpyssel och julklappar för barn.
Anmäl dig senast 17 december till:
031-761 93 oo  
molndals.pastorat@svenskakyrkan.se

välkommen!

Christine Ahrendt
Diakon
031-761 93 73 0738-520 373 
christine.ahrendt@svenskakyrkan.se

God jul!

sonja gustafsson
− Av min dotter och måg fick jag en  
bibel i nyöversättning, med läder-
pärmar och guldkant på bladen! I år 
önskar jag mig en ny dammsugare.

sargool nouri mohamed
− Jag har bytt julklappar med 
min syster och fått fina kläder och 
smycken som örhängen.

kristina karlsson
− En bok som min lillasyster har 
skrivit. Hon skriver bra. I år sa hon 
att jag har skrivit om Dig och mig, 
och Beatles! 

Min julklapp



anne-marie larsson
− Min bästa julklapp är en fin 
yllesjal som jag fick av min far. En 
mockabrun. Den var fin.

Läs mer om... 
 

Alla julens gudstjänster och 
aktiviteter, 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 dag i väntan 
på jul
sön 12 dec kl 16-19
Apelgårdens kyrka
julavslutning med 
luciagudstjänst
Välkommen från kl 16 för julpyssel, 
gemenskap och fika! Kvällen avslu-
tas med Luciagudstjänst kl 18 där 
barnkörer och gästande musiker 
medverkar. Mer info:

www.svenskakyrkan.se/
molndal/kallered

Grötfester x 2
ons 15 dec kl 13-15
Matildasalen - Kållereds förs.hem 
tors 16 dec kl 12-14
Apelgårdens kyrka
grötfest (anmälan 10 dec)
Välkommen till en mysig eftermid-
dag i advent med musik och under-
hållning. Kostnad 40 kr. Anmälan 
senast 10 december till:

Christine Ahrendt
Diakon
031-761 93 73 0738-520 373
christine.ahrendt@svenskakyrkan.se
eller via kansliet: 031-761 93 oo  
molndals.pastorat@svenskakyrkan.se

Mer Jul!
vecka 49 avslutas terminen
för de flesta grupper för barn 
& familj, men några ses även 
veckan därpå.

Dessutom ordnas aktiviteter för 
särskilt inbjudna gäster. Förskolor-
na i Kållered välkomnas till Julspel 
i Matildasalen, Kållereds försam-
lingshem och det planeras också för 
Jul på Sagåsen.

VÄLKOMMEN 
ATT FIRA JUL 
I KYRKAN!
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
"Du barn som låg i krubban
vill aaaa aaaaaaaa aaa .
Vem följer nu din stjärna?
Vem öppnar sina kistor
i ljus av stjärnans glöd?"

senast 17 januari
Du deltar i utlottningen av en blomstercheck om 
du skickar/lämnar in lösningen på korsordet 
senast 17 januari till adress: 
”Korsord”, 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: _________________@_______________  



Advent & Jul

Med reservation för ändringar, aktuell info finns på hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/molndal/kallered

Info om 
övriga aktiviteter 
och grupper finner 

du också på 
hemsidan!

första advent, sön 28 nov kl 11
Kållereds kyrka
gudstjänst 
Församlingens vuxenkörer
Präst: Håkan Berndtsson

första advent, sön 28 nov kl 16
Kållereds kyrka
familjegudstjänst 
Församlingens barnkörer
Präst: Håkan Berndtsson
 
tors 2 dec kl 18 
Kållereds församlingshem
veckomässa

andra advent, sön 5 dec kl 11 
Kållereds kyrka
högmässa 
Präst: Ingegerd Blom
 
tredje advent, sön 12 dec kl 11 
Kållereds kyrka 
gudstjänst 
Präst: Hans-Evert Renérius

tredje advent, sön 12 dec kl 18 
Apelgårdens kyrka 
luciagudstjänst 
Församlingens barnkörer och 
gästande musiker. Drop in från 
kl 16 för julpyssel och fika.
Präst: Håkan Berndtsson
  
fjärde advent, sön 19 dec kl 11
Centrumkyrkan
ekumenisk sånggudstjänst 
Präst: Håkan Berndtsson

julafton, fre 24 dec kl 11 
Apelgårdens kyrka
gudstjänst vid krubban 
Stoyan Iliev, sång
Helena Ha-Young Sul, piano
Präst: Håkan Berndtsson
 
julafton, fre 24 dec kl 14
Kållereds kyrka
julbön 
Stoyan Iliev, sång
Helena Ha-Young Sul, piano 

juldagen, lör 25 dec kl 07
Kållereds kyrka
julotta 
Kören Cantus Novus

söndag 2 jan kl 11
Kållereds kyrka
högmässa 
Präst: Håkan Berndtsson
 
trettondedag jul, tor 6 jan kl 18
Livereds kapell
julens sånger och psalmer 
Församlingens vuxenkörer och 
gästande musiker.
Musiker: Stoyan Iliev

från och med 9 januari 
firas gudstjänst/hög-

mässa i apelgårdens kyrka, 
söndagar kl 11. 
Veckomässa firas varannan torsdag 
kl 18 i Kållereds församlingshem, 
Matildasalen. Start 13 januari. 

välkommen!

November
sön 21 nov kl 11
Ekenkyrkan
ekumenisk gudstjänst 
Präst: Håkan Berndtsson

sön 21 nov kl 18
Apelgårdens kyrka
musikgudstjänst 
Guds härlighet oss styrka ger 
Sakrala arior och sånger samt 
kända melodier ur operans värld
blandas med pärlor ur den klas-
siska pianorepertoaren. Musik av 
Schubert, Donizetti, Rossini m.fl. 
Elisabeth Persson - sopran, Svetla 
Tsvetkova - piano, Stoyan Iliev - 
tenor. Präst: Håkan Berndtsson Julkrubba i Kållereds kyrka.



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!

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

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

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

Kontakt
kållereds kyrka
Norra Kyrkvägen

apelgårdens kyrka
Knäckepilsvägen 32

matildasalen
Kållereds församlingshem
Hagabäcksleden 9

GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR!

VÄLKOMMEN 
ATT FIRA JUL 
I KYRKAN!


