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START!



det här har san-
nolikt varit en av 

de vanligaste frågorna 
hittills i år: hur kommer 
det att bli? 
Det började i mars: ”Hur kommer 
det att bli med studenten? Hur 
kommer det att bli med konfirma-
tionen?”

Det fortsatte under våren: ”Hur 
kommer det att bli med midsom-
marfirandet? Hur kommer det att 
bli med vårt bröllop? Hur kommer 
det att bli med semestern?”
Det är en fråga som inte bara vi 
som enskilda människor ställt oss 
utan också både organisationer och 
arrangörer.

inte som vanligt
Nu vet vi hur det blev. Det blev inte 
som det var tänkt, när drömmarna 
och planerna gjordes. Det blev i de 
flesta fall annorlunda, mycket an-
norlunda. För några blev det inget 
alls av planerna.
 
När vi nu kommit så här långt på 
året och hösten är på ingång så 

finns frågan fortfarande kvar: hur 
kommer det att bli i höst, ja, resten 
av året? Svaret är precis som före 
sommaren: vi vet inte. Inte mer än 
att det troligen inte kommer att bli 
”som vanligt”. Ännu ett tag får vi 
leva med avstånd, distans och be-
gränsningar av hur många som får 
mötas på en och samma gång.

ny tidning 
I dessa tider kommer här första 
numret av Kyrkporten. Det är en 
tidning från Kållereds församling 
(Svenska kyrkan) som är planerad 
att komma ut fyra gånger om året.
 
Med tanke på att vi inte vet hur det 
kommer att bli, så kan det ju vara 
i högsta grad vanskligt att i tryck 
presentera kommande arrang-
emang och verksamheter, men 
Kållereds församling har liksom 
Svenska kyrkan i övrigt övat sig 
i att ställa om och inte ställa in. 

omställt - inte inställt 
De flesta verksamheter i vår för-
samling finns kvar, oförändrat eller 
på annat, nytt sätt. 

Saknar du något eller undrar över 
något, tveka inte att ta kontakt med 
någon av oss som är anställda i Kål-
lereds församling. Och håll koll på 
hemsidan, där är informationen om 
verksamheter, grupper och arrang-
emang i Kållereds församling alltid 
uppdaterad och aktuell. 

löftet 
En gång frågade lärjungarna Jesus: 
”Hur kommer det att bli för oss?”. 
Innan Jesus lämnade dem och allt 
blev nytt och oprövat för lärjung-
arna sa Jesus: ”Jag är med er alla 
dagar”.

På den grunden och med det löftet 
möts vi i Kållereds församling till 
bön, arbete och gemenskap. 
Välkommen!

Håkan Berndtsson
Församlingsherde, Kållereds församling
0738-520 372 
hakan.berndtsson@svenskakyrkan.se
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fira gudstjänst i 
kållereds kyrka, 

med anor från medeltiden 
eller i apelgårdens kyrka, 
en modern kyrka med rum 
för gemenskap. 
Varje söndag firas gudstjänst i 
någon av kyrkorna i Kållereds för-
samling. Ibland firas mässa, som 
är en gudstjänst med nattvard.
   Oftast ses vi i Apelgårdens kyrka, 
men under sommar och storhelger 
är vi i Kållereds kyrka, Mölndals 
äldsta byggnad. Våra kyrkor är ock-
så uppskattade för dop och vigslar. 
   Gudstjänster firas också på andra 
platser, för aktuell info se kalender.

musik
Musiken är ett viktigt inslag i guds-
tjänsten, där vi sjunger tillsammans 
varje gång. Ofta  medverkar också 

någon av församlingens körer eller 
gästande medverkande i gudstjäns-
terna. Någon gång i månaden är det 
musikgudstjänst.  Det är också ofta 
musikprogram vid elvakaffet och 
soppluncherna!

   

Kanske vill du vara med i någon 
av församlingens körer som övar i 
Apelgårdens kyrka? Vuxenkörerna 
Cantus Novus (kyrkokör) och 
Karolinakören (damkör) övar tisda-
gar kl 19 och barnkörerna onsdagar 
kl 15. För mer info kontakta: 

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

Gudstjänst
& Musik

Allsång 
varje gång!”

GUDSTJÄNSTER
Apelgårdens kyrka
Söndagar kl 11 (ej 25/10, då 
är vi i Ekenkyrkan istället)

Brattåsgården
Onsdagar kl 15

Kållereds kyrka
Söndagar kl 11/kl 18 under 
sommaren och storhelgerna

Se kalendern på hemsidan 
för aktuellt program.

www.svenskakyrkan.se/
molndal/kallered

APELGÅRDENS KYRKA 

Knäckepilsvägen 32 
Lördag 12/9 kl 17 Musik-
gudstjänst. Beethoven 250 

år. Daina Mateikaite, violin, 
Svetla Tsvetkova, piano

Söndag 25/10 kl 17 Musik-
quiz. Sofie Rosvall 

LIVEREDS KAPELL
Högenvägen 1

Lördag 17/10 och 14/11 kl 17 
Musikgudstjänster, för 
program se kalendern

KÅLLEREDS KYRKA 
Norra Kyrkvägen 16

GULDKORNET:
Dopfunt 
Kållereds 
kyrka



jag vill bara se 
filmer med lyckligt 

slut!  
Det där kan inte hända i verklighe-
ten, det är bara på film! Vad ska vi 
se? Ja, så kan det låta när du pratar 
om film med andra människor.  

Jag, Åsa, har ett stort filmintresse, 
kommer du hem till mig hittar du 
hylla efter hylla med filmer i  bok-
hyllorna. 

viktiga frågor
Det kan vara viktigt att ibland ställa 
frågorna till det man ser : Varför, 
Hur, Men om, Hur tänker/tycker 
du, Vad, Vem? 

Nu får du chansen, att tillsammans 
med andra vuxna se och prata om 
det vi ser. 

Den 13 september startar vi 
”Filmosofi” i Apelgårdens kyrka, 
Knäckepilsvägen 32.

Vi har valt ut 12 filmer, så du slip-
per välja vad vi ska se, det är så att 
säga redan klart!

Ingen kostnad, ingen anmälan. Du 
som har fyllt 16 år är välkommen. 
Filmerna innehåller starka scener 
och det är inte enbart filmer med 
lyckligt slut som visas!
    

kom när du kan
De sju första filmerna ingår i en 
filmsvit, men de går att se friståen-
de.

Har du frågor? Kontakta mig, Åsa 
Regnell Hornbrink eller Cecilia 
Lidner, präst på 0738-520 379 eller 
cecilia.lidner@svenskakyrkan.se 

Hjärtligt välkommen att se bra film, 
träffa andra och umgås i Apelgår-
den en söndag i månaden!

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

vi planerar också 
för andra gemen-

samma aktiviteter på 
söndagar i apelgården.  
Håll utkik i kalendern, och hör av 
dig om du har önskemål och idéer! 

Filmosofi i
Apelgården

FILMOSOFI
Apelgårdens kyrka
Söndagar kl 14.30 - ca 18.00
13/9, 11/10, 8/11 och 13/12

www.svenskakyrkan.se/
molndal/kallered

SÖNDAGAR 
I APEL-
GÅRDEN



vi ses vid matilda-
salen, församlings-

hemmet mitt i centrum!
För dig som har möjlighet att ses 
dagtid finns det mycket att välja på.
   Under denna speciella vår och 
sommar har vi haft hämtsoppa och 
öppen lucka/utefika vid Matilda-
salen, församlingshemmet mitt i 
centrum, granne med biblioteket. 

Vi planerar för en hösttermin där vi 
kan ses inne i våra nya fina lokaler 
och i möjligaste mån erbjuda pro-
gram/aktiviteter. 
   Så länge vädret tillåter har vi 
verksamhet utanför Matildasalen. 
OBS! Enligt rekommendationerna 
har vi minskat antalet platser. 
   Håll utkik i kalendrar på hemsi-
dan eller i Mölndals-Posten efter 
uppdaterat program.

kållereds församlingshem
Tor 27/8-3/12 kl 11-12:30
Elvakaffe 
Gemenskap med fika, samtal och 
ibland program.

kållereds församlingshem 
Ons 26/8-9/12 kl 12-13:30 
Sopplunch med andakt. 

kållereds församlingshem 
Tor 27/8-10/12 kl 13-16
Öppet hus för alla skostorlekar. 
Välkommen att tillsammans med 
både små och stora skostorlekar ses 
över en fika, lek, sång, pyssel mm. 
Ammi Jonsson och Helen Björknert

SAMTAL OM LIVET
Varannan fredag 4/9-11/12 
kl 09:30 - 10:30
Samtal om livet – samtalsgrupp i 
samverkan med Träffpunkten där 
vi pratar om allt mellan himmel 
och jord. Pga Covid 19 kommer vi 
eventuellt att behöva ändra plats. 
Information via Träffpunkten och 
Matildasalens anslagstavla. Cecilia 
Lidner och Christine Ahrendt.

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

Mötesplatser 
för vuxna

 Matilda-
salen, en oas 

mitt i centrum!
” Övriga lokaler 

 

Kållereds församling har ock-
så verksamhet i Apelgårdens 
kyrka och i Kållereds kyrka. 
Dessutom samarbetar vi med 
andra kyrkor och organisa-
tioner. Aktuell information 
om aktiviteter och gudstjäns-
ter finns på anslagstavlor, 
i Mölndals-Posten och på 
hemsidan.
 

APELGÅRDENS KYRKA
Knäckepilsvägen 32

KÅLLEREDS KYRKA
Norra Kyrkvägen 16

TRÄFFPUNKTEN/BRATTÅSGÅRDEN
Streteredsvägen 5 
 

CENTRUMKYRKAN 
Gamla Riksvägen 75

EKENKYRKAN
Heljeredsvägen 2

AKTIVITETSHUSET
Sagåsen

www.svenskakyrkan.se/
molndal/kalender-kallered

KÅLLEREDS 
FÖRSAMLINGSHEM
Hagabäcksleden 9



barn i alla åldrar 
med familjer sätts 

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

apelgårdens kyrka
Babyöppet 
Ons 2/9-16/12 kl 10-12 
Välkommen att tillsammans med 
ditt barn sjunga och träffa andra 
föräldrar som är hemma med barn
0-1 år. Drop-in kl 10-10:30, sång-
stund kl 10:30. Fika.

apelgårdens kyrka
Kyrkans Öppna förskola 
Fre 4/9-18/12 kl 10-13 
Välkommen att tillsammans med 
ditt barn sjunga och träffa andra 
föräldrar som är hemma med barn  
0-5 år. Drop-in kl 10-11. Sångstund 
kl 11. Fika.

apelgårdens kyrka
Klubb Apeldax och Apelgårdens 
barnkör
Ons 26/8-16/12 kl 14-17 
Klubb Apeldax är för dig i årskurs 
F-2. Vi vill tillsammans hjälpa 
varandra att bli en bra kompis och 
få nya kompisar. Hos oss är ensam 
inte stark.

   

Vi hämtar på fritids och när vi 
kommer till kyrkan äter vi mellis 
innan det är dags att sjunga tillsam-
mans i vår kör. 
   Det som är bra med att sjunga 
i kör är att du lär dig att göra din 
röst hörd, lär dig att lyssna och röra 
dig till musik. 
   Varje gång har vi en samling där 
vi får lyssna till berättelser om 
människor ur Bibeln och andra 

böcker. Vi funderar tillsam-
mans vad vi kan lära oss av 
dem. 
    Vi avslutar samlingen med 
en andakt. Sedan går vi ut 
eller pysslar, leker mm. An-
mälan/info: Ammi Jonsson, 
pedagog eller Stoyan Iliev, 
musiker, 0738-520 376 

stoyan.iliev@svenskakyrkan.se

kållereds församlingshem
Öppet hus för alla skostorlekar
Tor 27/8-10/12 kl 13-16
Välkommen att tillsammans med 
både små och stora skostorlekar ses 
över en fika, lek, sång, pyssel mm!

apelgårdens kyrka
Klubb Max
Ons 26/8-16/12 kl 15-18
Klubb Max är för dig som går i års-
kurs 3-5 och som tycker om att
sjunga, pyssla, spela lite teater och 
vara ute.  Vi startar med att sjunga 
i kören, fika och ha samling tillsam-
mans med Klubb Apeldax och när 
de gått hem fortsätter vi i Klubb 
Max med t ex drama, pyssel, ute-
aktivitet mm. Anmälan/info: Ammi 
Jonsson, pedagog eller Stoyan Iliev, 
musiker, 0738-520 376 
stoyan.iliev@svenskakyrkan.se

nyhet:
kållereds församlingshem
Minipax
Tors kl 16:30-18 (varannan 
vecka med start 10/9)
MiniPax är för dig som är 12-13 år 
och gillar att spela teater. Vi använ-
der dramalekar och färdigskrivna 
drama för att prata om vår själv-
känsla, att vara schysst mot varan-
dra och oss själva. 
   Det finns många sätt och berättel-
ser att dramatisera och vi kommer 
att skriva eget också. 
   Ledare: Ammi Jonsson och Åsa 
Regnell Hornbrink. Anmälan.

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

Barn & Familj

  lär dig lyssna 
- och höras”

FÖR ALLA 
SKOSTORLEKAR

TERMINS-
START!

APELGÅRDENS KYRKA 
Knäckepilsvägen 32 



bli sedd, hörd, 
bekräftad och del-

aktig! kom och var med på 
ungdomshäng - apelpax 
med mopedklubben asino!  
Kanske är du född 2006 och det 
är din tur i år att vara med på ett 
spännande konfa-år! 

I Kållered har vi två grupper som 
börjar sin konfirmationstid denna 
terminen. Läs mer om konfirma-
tion på hemsidan:

www.svenskakyrkan.se/
molndal/konfirmation

Är du redan konfirmerad eller lite 
äldre, finns det något för dig som är 
ca 14-19 år också! Läs mer i brevet 
från Åsa och Mattias här:

halloj!
Vi (Åsa och Mattias) vill med dessa 
rader hälsa er varmt och hjärtligt 
välkomna att joina vår ungdoms-
grupp ApelPax. 

Vi ses varje torsdag den 3/9-10/12 
och sen vidare under våren 2021. 
Vi träffas i Apelgården kl 19–22 om 
inget annat anges. 

Många gånger trivs ni ungdomar 
med att bara vara i våra lokaler och 
lyssna på musik och spela pingis. 

Andra gånger har vi planerade 
aktiviteter utanför huset, det kan 

vara att köra go-kart eller äta på 
något trevligt ställe, typ O’Learys, 
då spelar vi även bowling. I somras 
startade vi mopedklubben Asino. 
Detta för att ni som grupp och 
ungdomar ska ha möjligheten att 
köra moped ihop på ett ansvarsfullt 
sätt. Vi åker inte så långt och bjuder 
på bensinen.

Både ApelPax och Asino är öppna 
verksamheter/ grupper. Så antalet 
ungdomar som rör sig i våra lokaler 
skiftar. Till vissa aktiviteter måste 
du anmäla dig, men vi påminner via 
mail eller sms.

Så väl mött till en ny termin med 
nya och ”gamla” ApelPaxare.

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

Ungdom 
& Konfa

Jesus är 
svaret, men 

vilken är frågan?
”



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! Finns det någon 
av kyrkans olika aktiviteter som du 
är intresserad av att delta i? Kanske 

vår nya grupp Filmosofi eller fika 
vid Matildasalen, mitt i centrum? 
Finns det något du behöver hjälp 
med eller önskar? Hör av dig om 
du vill fråga något, anmäla dig eller 
har egna idéer och synpunkter.
vi är nyfikna på vad du tycker! 

 
Håkan Berndtsson

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


