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Vad betyder Jesus för mig i det här skedet av livet?
Vilken eller vilka sidor hos Gud betyder mest för mig just nu?
Eftersom livet ständigt förändras behöver också Gudsbilder förändras
och Gudsrelationen förnyas. Att vara kristen är inget statiskt beslut där
jag blir färdig. Att vara kristen är dynamiskt, ett ständigt sökande och
finnande. Det är att vara på väg och att ha en riktning mot Jesus och
den Gud han visar, KÄRLEKEN. Vi vet allt detta och söker därför att
hitta ett språk för vår tro, ett namn på Gud som är relevant för mitt liv
som det ser ut i nuet. Språket kan vi finna i samtal, i gudstjänst och det
egna reflekterandet, men också i Bibeln.
Bibeln är vår goda källa, här kan vi finna många ord och uttryck för
vem Gud är. Genom vår läsning kan vi finna mönster, igenkänning,
utmaning och språk. I år läser vi i Johannebergs missionskyrka Bibeln
och ber, med hela kyrkan ”Gemensam Framtid”. Vi gör det för finna
en riktning för vår kyrka och våra liv.
Jesus både visar och berättar vem Gud är i evangelierna. Bibeln
rymmer också andra böcker där vi kan hitta språk och finna Gudsbilder. Kanske kan Bibelläsandet leda oss till Gud så som vi behöver
uppfatta honom/henne just nu? Jag vill inbjuda dig till Bibelläsning
under 2012 där du kanske finner ett språk för vem Gud är för dig.
Här vill jag dela med mig av några av de Gudsbilder Bibeln ger:

”Hagar gav Herren, som hade talat till henne ett namn:
”Du är seendets Gud!” 1 Mos 16:13a
”Herre, min klippa, min borg och min räddare, min
Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och mitt
starka värn, min fristad och mitt skydd, du som räddar
mig undan våldet.” 2 Sam 22:2-3
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”Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till
vrede och rik på kärlek och trofasthet.” PS 86:15
”Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden
som aldrig svikit.” Ps 46:2
”Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er.” Jes
66:13

”Herren, din Gud bor hos dig, hjälten och räddaren.
Han jublar av glädje över dig i sin översvallande
kärlek.” Sef 3:17
”Du är de förtrycktas Gud, du är de svagas hjälpare, de
kraftlösas försvarare, de uppgivnas beskyddare, en räddare
för den som är utan hopp.” Judit 9:11b
”Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga
efter Kristi Jesu vilja.” Rom 15:5
”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader,
barmhärtighetens fader och all trösts Gud.
Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den
tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har
det svårt.” 2 Kor 1:3-4
”…Då skall fridens Gud vara med er.” Fil 4:9b
Jag önskar dig frid och allt gott på din väg med Gud, Jesus och
Bibeln! Camilla Malm, pastor
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F r å n

s t y r e l s e n s

b o r d

Halva verksamhetsåret har snart gått och det har varit både intensivt och
spännande för oss i styrelsen. Inte minst för de två ovana ordförandena!
Mycket är på gång i vår kyrka, både i det mindre formatet i församlingen
och i det rikstäckande arbetet med Gemensam Framtid. Vad bildandet av
den nya kyrkan kommer att innebära för oss som församling är än så länge
svårt att sia om. Vi var i januari på en samling för församlingsordförande
som anordnades i Gemensam Framtids nya lokaler i Alvik. Där informerades bland annat om det nya kansliets organisation och förslaget till stadgar.
Allt finns nu lättillgängligt på Gemensam Framtids hemsida. Karin gjorde
en presentation av detta på senaste församlingsmötet.
I samband med församlingsmötet sjösattes också vår nya hemsida! Kommunikationsgruppen har nu påbörjat arbetet med hur den ska användas och
utvecklas. De arbetar med frågor kring vad vår kyrka vill kommunicera och
på vilka sätt det kan göras. Kunde tillexempel en sms-påminnelse om temat
för söndagens gudstjänst vara något? Även detta arbete påverkas av hur
Gemensam Framtid kommer att ”formas och förpackas”.
En av de större ekonomiska och praktiska satsningarna under året innebär
en välbehövlig renovering av villans båda badrum. Arbetet planeras att ske
under sommaren. Beslut om finansiering fattas på styrelsemötet i mars.
När det är mycket på gång, och vi ibland kanske undrar hur vi ska få ihop
det, kan fastan vara en tid att fundera över yttre och inre behov. Att göra
avkall på något som kanske upptar mer av ens tillvaro än man egentligen
vill. Eller för att visa solidaritet med den som inte har tillräckligt av livets
nödtorft.
I styrelsearbetet utmanas vi av detta och hur vi ska kunna vara en trovärdig
kyrka som står för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Följ med i vad som händer i vår kyrka, i stort och smått, och låt oss inspireras av varandra!
Karin Kåberger och Patrik Lind
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BIBEL
OCH BÖN
PÅ NÄTET
www.bibelsällskapet.se

Spännande läsning om Bibeln.
43 tips för bibelanvändning, bibelläsningsplan,
bibeln i mobilen mm.

www.bibeln.se

Mycket som är intressant att läsa om Bibeln.

www.voxbiblia.se

Här kan du lyssna på hela Bibel2000 gratis.

www.pray-as-you-go.org

Lyssna på Bibeln via dator, ipod, mp3 eller app.
Dagliga andakter att ladda ner, bibeltext, musik, reflektionsfrågor, bön.

www.heligtrum.se

Andakt vid datorskärmen. Inre samling, bibelord, reflektionsfrågor, bön.

www.gemensamframtid.se

Mer information om temat: Bibel och bön. Fastehäftet,
Böner och Blad finns här samt utförligare reflektioner än
vad som ryms i häftet.
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Februari
26 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard Tema:
Prövningens stund. Camilla Malm.
Anne-Marie Skarrie. Musik: Mimmi
och Jakob Skarrie.
27 Måndag
19:00
Temakväll: Var ska kyrkan finnas.
Om kyrka, samhälle och moral i en
individualiserad tid. Marie Demker,
professor statsvetenskap. Enkel fika
serveras.(Samarrangemang med
Förbundet Kristen Humanism)
28 Tisdag 12:00
Symöte
Mars
4 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Den kämpande
tron. Camilla Malm. Madelene Sandqvist. Brukssånger. Söndagsskola,
RUG.
6 Tisdag 12:00
Symöte
6 Tisdag 18:30
Samtalsgrupp i fastan.
(Se notis sid 8)
11 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Diakoni - kampen
mot ondskan. Annika Andreasson
(diakonstuderande). Bön och
offerdag till pastors och diakonutbildningen. Musik: Elever från
Donnergymnasiet Louise Lennartsson sång, Gustav Hyllstam trummor,
Albin Westerlind piano och Arvid
Jullander bas. Söndagsskola
5

13 Tisdag 12:00
Symöte
14 Onsdag
Matlagning för herrar. Vi bestämmer
meny, handlar, lagar mat och äter
tillsammans. Eive Bilén leder samlingen. Anmälan till pastor Camilla
Malm. Begränsat antal deltagare.
18 Söndag 11:00
Gudstjänst för barn och vuxna.
Tema: Livets bröd. Nattvard. Camilla
Malm. Kasper Skarrie. Barn i RUG.
21 Onsdag 12:00
Onsdagsträffen. Pilgrimsvandring
på Santiago de Compostella. Gerd
Bryntesson ger en reseberättelse.
Gemenskap, servering, andakt, åror.
21 Onsdag 18:20
Samtalskväll i fastan.
(Se notis sid 8)
25 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Tema:
Guds mäktiga verk. Åke Jonsson.
Camilla Malm. Musik: Anders Fors
och Hanna Haglund Söndagsskola
26 Måndag
19:00
Temakväll: Skapelseteologi. Åke
Jonsson, teol. dr. Enkel fika serveras.
(Samarrangemang med Förbundet
Kristen Humanism)
27 Tisdag 12:00
Symöte

April
1 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Vägen till korset.
Camilla Malm. Emma Carlsson.
Musik: Birgitta Abrahmsson.
Söndagsskola, RUG.
3 Tisdag 18:30
Samtalsgrupp i fastan.
(Se notis sid 8)
6 Fredag 11:00
Långfredagsgudstjänst Tema: Korset.
Camilla Malm. Stellan Nilsson.
Musik: Susanna Berger.
6 Fredag Korsvandring. Ekumenisk
korsvandring från Götaplatsen till
Domkyrkan.
8 Söndag 11:00
Påskdagsgudstjänst. Tema: Kristus
är uppstånden. Nattvard. Camilla
Malm. Musik: Mathilda Wahnström.
10 Tisdag 12:00
Symöte
15 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Påskens vittnen.
Internationella gruppen.
Musik: Lotta Carlsson
18 Onsdag 12:00
Onsdagsträffen. Emil, Idas och
Pippis mamma. - Ingrid Svensson
berättar om Astrid Lindgren. Gemenskap, Servering, Andakt, Åror.
18 Onsdag 18:30
Samtalsgrupp i fastan.
(Se notis sid 8)

22 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Den gode herden.
Nina Holgersson. Camilla Malm.
Bön och offerdag till nationellt arbete. Musik: Daniel och Sara Jonåker. Söndagsskola
		
18:00
Konsert. Musikteatergruppen
KorsÅtvärs ger den sceniska konserten En stund på jorden.
23 Måndag
19:00
Temakväll: Kvinnoliv då och nu ...
i Bibeln och i Jerusalem idag. Ulla
Brattö berättar om möten med kvinnor från en studieresa. Enkel fika
serveras. (Samarrangemang med
Förbundet Kristen Humanism)
24 Tisdag 12:00
Symöte
29 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Tema:
Vägen till livet. Staffan Skarrie.
Söndagsskola
Maj
5 Lördag 11:00
SMU:s VÅRFEST. Lotterier, manskör, vernissage, fikaservering,
hamburgare, RUGs filmvisning mm.
Intäkterna går till församlingens barn
och ungdomsverksamheter.
6 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Att växa i tro.
Rytm, riktning, resesällskap. Åke
Andreasson. Camilla Malm.
Söndagsskola
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8 Tisdag 12:00
Symöte
10 Torsdag 18:00
Grillkväll - församlingsmöte
13 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Bönens olika
ansikten. Camilla Malm. Styrelsen.
Musik: Ola Westlin. Söndagsskola
15 Tisdag 12:00
Symöte
20 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Hjälparen kommer. Jan Wennergren.
23 Onsdag 11:00
Onsdagsträffen VÅRFEST
(datum och tid kan ändras)

FUNDERA

27 Söndag 11:00
Gudstjänst för barn och vuxna. Tema:
Den heliga Anden. Nattvard. Camilla
Malm. Lotta Carlsson. Söndagsskolan.
Organist: Per Björkman.
Söndagsskolans avslutning
Juni
3 Söndag 10:00
Gudstjänst.
Tema: Heliga flerfaldighet - en regnbågsgudstjänst. Agneta Wallenstam.
Bosse Parbring med gudstjänstgrupp.
10 Söndag 10:00
Gudstjänst med nattvard. Tema: Vårt
dop. Camilla Malm. Bettina Sörstedt.
Sista gudstjänsten innan
sommaruppehållet.
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FASTAN

Kyrkan har sen lång tid tillbaka haft särskilda fasteperioder. Det finns flera
skäl att fasta och flera sätt att göra det på. I grund och botten handlar det
om att tillfälligt avstå något yttre, dels för de människors skull som ofrivilligt får avstå livets nödtorft och dels för att få mer utrymme att se inåt. I
anknytning till denna tradition vill vi tillsammans med andra församlingar i
vår läsa Bibeln och be med hjälp av häftet Böner & Blad., som tagits fram
av vårt kyrkosamfund Gemensam Framtid. Vi kommer att använda det här
materialet som utgångspunkt och inspiration för enskilda, gruppsamtal och
gudstjänster. Häftet Böner & Blad finns i kyrkan.
I Häftet Böner & Blad finns ett uppslag för varje vecka, från 19 februari
till 22 april. Där finns ett bibelord, en reflektion, förslag på en andlig övning (med andlig övning menar vi en handling eller ett förhållningssätt
som man kan tillämpa utifrån temat och texten), samtalsfrågor, illustration,
gudstjänstinslag och en skriven bön. Det blir 12 sådana veckouppslag i
häftet samt en introduktion om fasta och hur man kan använda materialet.
Välkommen att delta på ett sätt som passar dig!
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FASTAN MED BÖNER & BLAD
I JOHANNEBERGS MISSIONSKYRKA
Personlig vägledning/medvandring.
I den enskilda livsprocessen behöver vi ibland någon som kan vandra
med oss ett stycke. Därför erbjuds du tre individuella reflektionssamtal
i fasteperioden. Anmäl ditt intresse till pastor Camilla Malm, så bokar
ni in dessa träffar. Delandet kan utgå från häftet, din bibelläsning eller
något annat tema/livsutmaning som du vill fokusera på under fastan.
Vägledning/medvandring i grupp.
Den första träffen blir en introduktion till fastan och läsningen, den sista
träffen en summering. Under alla samlingarna kommer vi att samtala
kring bibeltexter ur häftet, de andliga övningarna och samtalsfrågor som
berör häftets tema. Boka in: Torsdag 23 februari, tisdag 6 mars, onsdag
21 mars, tisdag 3 april, onsdag 18 april.Tid 18.30-20.30. Enkel fika
ingår. Anmäl dig till Camilla Malm.
Bibel, bön och barn.
Under fastan kan ni i familjen bestämma er för att läsa eller berätta
bibelberättelser och be i hemmet. Välj en rytm och form som passar er,
exempelvis en gång i veckan eller istället för den vanliga godnattsagan under en period i fastan. Det kan bli en fin stund för både barn och
vuxna.
Använd häftet i en grupp där du redan är med.
Beställ några häften och använd i arbetsgruppen, familjen, ledargruppen, syjuntan, bokcirkeln, samtalsgruppen, kompisgänget, du och din
partner, matlaget osv...
Använd häftet enskilt
och delta i gudstjänsterna på söndagar i fasteperioden. Din process och
gudstjänsterna kan berika varandra.
Kom på gudstjänst i fastan.
Du kanske inte vill använda häftet, eller läsa bibeln. Men kanske din
fasteperiod kan berikas genom regelbundet gudstjänstdeltagande.
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H B T Q - f e s t i va l

2 0 1 2

Konst- och kulturfestival I Göteborg 30maj - 3 juni.
Några församlingar i Svenska kyrkan och Missionskyrkan
kommer att erbjuda program under festivalen.
Johannebergs missionskyrka kommer att erbjuda en
gudstjänst den 3 juni kl. 10 ”Heliga flerfaldighet - en
regnbågsgudstjänst”. Bosse Parbring ansvar för denna
gudstjänst tillsammans med en gudstjänstgrupp. Eventuellt blir det en samtalskväll i kyrkan den 30 eller 31 maj.
Håll utkik efter mer information om intressanta samlingar
i kyrkorna under festivalen.

TA EN BILD
VI vill uppmuntra så många som möjligt i alla åldrar att delta i vår
Bibel- och fotoutställning i maj och juni.
Gör så här:
Leta fram ett foto du tagit och gillar, leta sedan upp ett bibelord
som du tycker hör ihop med fotot.
Eller så här:
Välj ett bibelord och ta ett foto som på något sätt belyser ordet.
Senaste inlämning onsdag 2 maj 18.30

VERNISSAGE

i samband med SMUs vårfest lördag 5 maj.
Utställningen hänger fram till terminens sista gudstjänst 10 juni.

Medlem
Vi välkomnar alla som vill uttrycka sin tillhörighet i Johannebergs missionsförsamling genom medlemskap. Det innebär att du skriver in ditt
namn i församlingsboken och samtalar med Camilla Malm. Hör av dig
för frågor och funderingar kring medlemskapet.
Samtal
Vi behöver alla någon att dela det innersta med. Johannebergs missionskyrka erbjuder enskilt samtal i själavård, andlig vägledning och stödsamtal. Pastorn har tystnadsplikt. Välkommen att boka tid för samtal
hos pastor Camilla Malm, tel. 0707-8817098
Förrättningar

SMU:sVÅRFEST.
Lördag 5 maj kl 11.

Församlingen erbjuder dop, barnvälsignelse, konfirmation,
vigsel oavsett sexuell läggning och begravning.

Lekar , tävlingar, lotterier, fika, vernissage,
hamburgare, vårtal,

manskör, RUG:s filmpremiär.
Omslagsbilden är hämtad från Psalmanackan 2012 av Charlotta Folkelind.
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Johannebergs Missionsförsamling
Pilbågsgatan 17, 412 59 Göteborg
tel. 18 17 09, postgiro: 42 09 56-5
www.johannebergsmissionskyrka.se

Pastor
Camilla Malm 18 17 09 (kyrkans exp.) 0707-88 17 09
pastor@johannebergsmissionskyrka.se

Församlingens ordförande
Karin Kåberger och Patrik Lind
ordf@johannebergsmissionskyrka.se
Vaktmästare
Chatarina Söderholm & Ola Westlin 16 64 91
Ann-Marie & Staffan Skarrie 18 93 98

