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Jesus sa: Kom och följ mig! (Mark 1:17). Det är Bibelordet framför andra i
vår nybildade kyrka: Gemensam framtid. Missionskyrkan, Baptistsamfundet
och Missionskyrkan har blivit en. Det är gott när människor och kyrkor finner
varandra. Vi har mycket att lära av varandra om vi väljer att umgås med
varandras goda sidor och inte retar oss för mycket på det som skiljer. John
Wesley, som är metodismens grundare, sa att det finns två saker man inte kan
vara på egen hand: gift och kristen.
I metodistisk teologi betonas bland annat: att tron får sina handgripliga
konsekvenser, församlingstanken är oerhört viktig och överlåtelsen till en
gudstjänst som sträcker sig förbi söndagens ”kyrktimma”. Gud har satt oss i
ett sammanhang med varandra, där vår tacksamhet och tillbedjan visar sig i
det vardagliga livet. Detta är människans respons på den nåd Gud visat oss.
Metodismen kallar denna respons ”Helgelse”: att växa, våga, vandra, vara i
Guds tjänst. Relationen mellan Gud och människan kan vara hur personlig
som helst, men konsekvensen tillåts aldrig att bli privat. Kyrkofader Ignatius
(katolik), kallar responsen ”gensvar” på Guds kärlek. Helgensens och
gensvarets mening är vår sändning och vårt uppdrag i världen.
Enklast formuleras detta med Jesus egna ord: Följ mig! Jesu inbjudan är
personlig men den riktar sig också till den lokala församlingsgemenskapen
och till kyrkan i stort. Vi behöver varandra!
Under sommarens månader vill jag uppmuntra dig att fundera på din helgelse,
ditt gensvar på Guds kärlek. Hur kan du mogna, växa, fördjupas i din kristna
tro? Vad behöver du för sammanhang, samtal, gudstjänster för att förhålla mig
till Jesus och Guds kärlek? Hur ser din uppgift ut i livet och församlingen?
Låt gärna Bibeln och bönen bli dina reskamrater denna sommar.
Jag önskar dig Guds välsignelse i sommar genom orden:
Välsignelse från Gud som skapar och bär
som älskar och kämpar, som förnyar och ger liv
må omsluta er till vila och trygghet
må utmana er till äventyr och kamp. Amen
Er pastor Camilla Malm

Omslagsbilden är hämtad från Psalmanackan 2012 av Charlotta Folkelind.
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RAPPORT FRÅN GEMENSAM FRAMTIDS
FÖRSTA KYRKOKONFERENS - OCH EN AV
MISSIONSKYRKANS SISTA
Tre gamla samfund har nu bildat en ny kyrka, Gemensam Framtid (eng. Joint
Future Church). Till kyrkoledare valdes Lasse Svensson, tidigare pastor i
Metodistkyrkan och processledare i Gemensam Framtid. Till biträdande
kyrkoledare valdes Sofia Camnerin och Olle Alkholm från Missionskyrkan.
Till kyrkostyrelsens
ordförande omvaldes
Ann-Sofie Lasell från
Svenska Baptistförbundet. Tillsammans
förefaller de utgöra
en mycket stabil och
kompetent ledning för
vår nya kyrka!
Två grupper av
motioner väckte
särskilt stora
diskussioner på
konferensen.
Olle Alkholm, Sofia Camnerin Lasse Svensson
Den ena gruppen
handlade om dop och medlemskap, den andra om regionernas organisation.
Beträffande dop och medlemskap fick kyrkostyrelsen i uppdrag att tillsätta en
ny arbetsgrupp för att om möjlig nå större enighet i dessa frågor.
Flera röster varnade dock för att redan nu börja förändra de stadgar som man
med så mycket möda kommit överens om i bildarsamfunden. Kyrkostyrelsen
skall rapportera arbetsgruppens resultat på kyrkokonferensen 2013.
Beträffande regionernas organisation höjdes många röster för att de nya
regionerna skall bli självständiga juridiska personer med egen ekonomi. Så
blev inte fallet, beslut fattades om att regionerna blir en del av den
gemensamma organisationen för Gemensam Framtid.
Distriktsföreståndarna kommer att ersättas av regionala kyrkoledare och
distrikts-styrelserna av förtroenderåd. Vår region, Västra Götaland, blir landets
största med drygt 18 600 medlemmar. De regionala centra som kommer att
bildas skall samlokaliseras med Equmenia. Organisationen hanterar redan flera
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övergripande barn- och ungdomsfrågor i kyrkorna. Många frågor återstår att
lösa vad gäller regionerna, bland annat frågan om huvudmannaskap för de
många gårdarna.

INTRYCK från kyrkokonferensen

Svenska Missionskyrkan kommer att finnas kvar som samfund i minst två
år till. Under denna tid kommer församlingarna att tillhöra både Gemensam
Framtid och Missionskyrkan. På Missionskyrkans kyrkokonferens fattades
många beslut som syftar till att överföra samfundets resurser till Gemensam
Framtid. I Missionskyrkans verksamhetsplan för 2012 finns vissa förvaltningsfrågor, arkivfrågor, en utvecklingsfond för systerkyrkor och huvudmannaskap
för skolor. Bertil Svensson kommer att fungera som generalsekreterare medan
rollen som missionsföreståndare tas bort.

För mig som aldrig tidigare varit på kyrkokonferens var det en
omtumlande upplevelse!
Den något vemodiga konferensdagen med Missionskyrkan blev en kontrast
till energin i Gemensam Framtids konferens, stilla psalmer till Springsteenmässan. Det mysiga seminariet om församlingsutveckling i Limhamn blev en
skarp kontrast till det om kvinnligt ledarskap i Liberia. Dagarna och halva
nätterna fylldes av goda samtal kring vår tro, vår kyrka och vår framtid.
Jag vet inte hur många gånger jag hörde bibeltexten som liknar kyrkan vid en
kropp där varje kroppsdel har sin viktiga funktion och inte är utbytbar.
Det finns nog många rädslor för att Gemensam Framtid inte skall klara av att
hålla ihop, kanske därav detta ivriga användande av texten? Själv tänker jag
att det kommer att blir bra, det här med vår nya kyrka. Vi kommer att få leva
med lite mer olikheter än vi är vana vid och det kommer att bli berikande.

Vill du läsa mer om Gemensam Framtids kyrkokonferens finns det bra material på Gemensam Framtids hemsida, http://gemensamframtid.se/konferens2012/
Karin Kåberger

/Karin Kåberger

GUDSTJÄNST KICK OFF
Tisdagen 28 augusti kl. 18.30
Välkommen till en kväll om gudstjänst för gudstjänstledare, gudstjänstgrupper, organister, SMU-ledare, musikmedverkande, nattvardstjänare, kyrkvärdar, alla gudstjänstintresserade.
Kvällens innehåll:
-Samtal om gudstjänsten, om våra attityder och förhållningssätt:
När vi bjuder in till gudstjänst
När vi välkomnar i kyrkans entré
Hur vi inkluderar och får människor att känna sig delaktiga
Hur vi undanröjer sådant som hindrar mötet
-Workshop i grupper: ”Bygga gudstjänst”
-God mat
Välkomna hälsar
Musikrådet och GUR (gudstjänst och undervisningsrådet)
genom Camilla Malm
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Jag känner mig stolt och glad över mitt sammanhang!
Vilken tur jag har att jag kom med i Missionskyrkan som tonåring. Tack gode
GUD! På onsdagkvällen var jag på en fullmatad avskedsfest: Missionskyrkan
134 år. Förutom alla närvarande människor var det massor av sång och härliga
nedslag i vår kyrkas långa historia, från den första tidens läsarmöten fram till
idag då vi går vidare mot en ny kyrkogemenskap: Gemensam Framtid.
Tänk att få vara del av en rörelse med visionen att vara en kyrka för hela livet
där mötet med Jesus kan förvandla mig, dig och världen.
Festkvällen gav mig inspiration att fortsätta förvalta det goda arvet från
missionskyrkan: att vara en kyrka för hela livet - alla åldrar, alla länder,
alla människotyper, olika teologier, varierade behov. Genom tillbakablicken på
vår 134-åriga historia känner jag tacksamhet och utmaning att fortsätta följa
Jesus ut i ett liv och en värld där stora risker väntar. Ett kännetecken på flera
av våra föregångare var ”dåraktighet”, de vågade lämna sin egen bekvämlighet
för Guds skull och mänsklighetens. Hur vågade dom? Jag önskar att jag skulle
bli lite modigare! Jag ber om större tillit till Jesus som vill visa mig vägen,
steg för steg. Följ med!
/Camilla Malm
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JUNI
3 Söndag 10:00
Gudstjänst. Tema: Heliga
flerfaldighet - en regnbågsgudstjänst. Agneta Wallenstam. Bosse
Parbring med gudstjänstgrupp.
Musik och organist: Gabriella
Myren.
7 Torsdag 18:00
Scoutmöte: Lägerförberedelser
10 Söndag 10:00
Gudstjänst med nattvard. Tema:
Vårt dop. Camilla Malm. Bettina
Sörstedt. Musik: Anna Majberger
Wärnberg. Organist: Eva Kaså.
Sista gudstjänsten innan sommaruppehållet.
10 Söndag 19:00
Ignatiansk retreat 10-17/6 med
personlig vägledning. Föreningen
Kompass. Tomasgården, Norge.
www.tomasgården.no

19 Söndag 10:00
Gudstjänst. Tema: Tro och liv.
Camilla Malm. Staffan Skarrie.
Musik: Thomas Darelid.
26 Söndag 10:00
Gudsjänst. Tema: Frihet i Kristus.
Nattvard. Carl-Göran Ekberg.
Staffan Skarrie. Musik: Familjen
Jonåker.
28 Tisdag 18:30
Gudstjänst kick-off. En samtalskväll om gudstjänstens byggstenar.
Välkommen alla gudstjänstintresserade kyrkvärdar, gudstjänst-ledare, musiker, predikanter,
fikafixare, SMUledare, gudstjänstgruppsdeltagare, nattvardstjänare,
gudstjänstbesökare mm

SEPTEMBER

28 Torsdag
Målarretreat på Wettershus 28/61/7 Ledare: Camilla Malm och
Camilla Hagel.

2 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Medmänniskan. Camilla Malm. Musik:
Helena Liljekvist och Linda
Malmsten.

AUGUSTI

9 Söndag 11:00
Gudstjänst.Tema: Enheten i Kristus. Camilla Malm.
Musik: Karin Jeansson.

12 Söndag 10:00
Gudstjänst. Tema: Nådens gåvor.
Camilla Malm. Musik: Olle
Björkman och Sara Hamnander.
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12 Onsdag 18:30
Informationskväll för blivande
konfirmander och föräldrar.
14-16 Fredag - Söndag
Tillsammansläger på Råddehult
16 Söndag 11:00
Gudstjänst för barn och vuxna på
Råddehult (ingen gudstjänst i
Johannebergs Missionskyrka)
Tema: Bibel och Bön. Camilla
Malm.
19 Onsdag 12:00
Onsdagsträffen:
Tema: ”När minnet sviker”.
Ewa Styrud föreläser. Hon har
arbetat som forskningssjuksköterska på minnesmottagningen i
Mölndal. Andakt, fika, åror och
gemenskap.

Gudstjänst för barn och vuxna
Tacksägelsedagen. Tema: Lovsång. Camilla Malm. Musik: Sofia
Myrén. Gabriella Myrén.
21 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Att leva tillsammans. Camilla Malm. Musik:
Patrik Lind.
21 Söndag 13:00
Församlingens årsmöte
24 Onsdag 12:00
Onsdagsträffen: Helena Lind
berättar om Svenska Sjöräddingssällskapet. Gemenskap, andakt,
servering och åror.
28 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Samhällsansvar. Camilla Malm. Nattvard.

23 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Döden och
livet. Peter Carlsson. Musik: Kasper Skarrie.
30 Söndag 11:00
Gudstjänst: Nicaraguanska bondemässan. Kör och musiker. Körledare: Per Björkman. Nattvard.

OKTOBER
7 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Att lyssna i tro.
14 Söndag 11:00

Gemensam Framtids logotyp
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VÄLKOMMEN TILL VÅRT

TILLSAMMANSLÄGER
14-16 SEPTEMBER
PÅ RÅDDEHULT

Under lördageftermiddag erbjuds olika aktiviteter bl.a. bad,
volleyboll, naturupplevelse, musik-aktivitet och en kortare
pilgrimsvandring om bön och i bön.
Du kan komma del av helgen eller vara med om hela
helgens program.
Priser
Bädd / dygn / pers 120:Tältande/pers / natt: 30:Till detta kommer matkostnader!
SÅ boka in helgen i din almanacka och anmäl dig
så snart som möjligt men allra senast 9/9 till:
Noomi Asker (noomi.urban@ebox.tninet.se) eller till
Kerstin Ivarsson (arneochkerstin@telia.com)
Meddela när ni anmäler er hur stor del av lägret ni är med,
ev. allergier, om ni har plats för fler i bilen eller behöver skjuts.

När hösten är i antågande är det härligt med en helg för alla
åldrar, med skön blandning av lek och vila, skoj och allvar,
mat och gemenskap och friluftsliv.
Vi är tillsammans på Råddehults lägergård som ligger nära
Bollebygd. Vi får tillfälle att samtala, trivas och lära känna
varandra under de former som vi till stor del skapar själva.
Under lägret har vi möjlighet att mötas, barn och vuxna,
i andakter, nattvard, gudstjänst och i en kreativ verkstad där böner
skapas med och utan ord. Under lördagförmiddag delar vi upp oss
i olika åldersgrupper för att närma oss Bibelns berättelser.
Vi möter olika bibelpersoner och försöker få ett helhetsperspektiv
på Bibeln. Det blir tillfälle att samtala om Bibelns betydelse och
användbarhet genom värderingsövningar och gruppsamtal.
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VÄLKOMMEN PÅ LÄGER!
VÄLKOMMEN ATT DELA GLÄDJEN!
Välkommen att närvara på vigselgudstjänst
i Fässbergskyrkan, Mölndal,
lördagen 22 september kl. 16.
Välkommen på tårtkalas i samband med kyrkfikat i
Johannebergs missionskyrka på Tacksägelsedagen
den 14 oktober.

A l l a

ä r

v ä l k o m n a !

hälsar Camilla Malm och Magnus Samuelsson
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KONFIRMATIONSLÄSNING I
JOHANNEBERGS MISSIONSKYRKA
Rätt stor nu…och ska forma ett eget liv. Ja, ett alldeles eget liv,
tillsammans med andra. Det är väl så det är för dig. Det är mycket som
är roligt och en del som är svårt.
Ibland funderar man på livets stora frågor och nästan alltid på de små.
Vi i Johannebergs Missionskyrka tror att konfirmationsläsning är ett bra
sätt för dig som tonåring att, tillsammans med andra, få vara öppen och
nyfiken inför olika delar av livet. Genom kvällsträffar och helgläger vill vi
erbjuda en miljö för samtal och upplevelser. Vi riktar vår konfirmation till
dig som ska börja i 7:an eller 8:an till hösten 2012.
Vad är det egentligen som är viktigt för mig? Vad är meningen i mitt liv?
Hur vill jag vara? Vad betyder kristen tro? Hur tänker jag om andra
religioner? Vad kan man göra åt fattigdomen i världen? Kärlek, kompisar,
skolan, föräldrar och världen, hur får jag det att gå ihop?
Det är frågor som får plats. Tillsammans ska vi lyssna, fundera, prata och
lära oss. Men också sporta, äta, sjunga och titta på film. Allt detta är
konfaläsning.
En kyrka behöver tonåringar. Och kanske kan du som är tonåring växa
som människa i kyrkan.
Introduktionskväll för blivande konfirmander och föräldrar
onsdagen 12 september klockan 18.30.
Upplägget bygger på träffar veckokvällar varannan vecka, en gudstjänst
i månaden, helgläger och ett läger 8-12 maj. Konfrimationshelgen blir i
slutet av maj 2013.
Vi kommer att vara flera ledare i konfirmationsläsningen, och Camilla
Malm, pastor, kommer att vara huvudansvarig, tillsammans med Staffan
Skarrie.
Välkommen med en anmälan så snart som möjligt. Men du är också
självklart välkommen att anmäla dig ända fram till vi startar.
camilla.malm@skutan.eu, 031-181709 eller 0707 881709
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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. 0707-881709
Förrättningar
Församlingen erbjuder dop, barnvälsignelse, konfirmation,
vigsel oavsett sexuell läggning och begravning.
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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

