Programbladet
Johannebergs Missionskyrka

december 2012 - mars 2013

MAT & PRAT.
Vi lagar mat och äter tillsammans.
Vi kommer att laga vegetarisk mat som får kosta max
40 kr per person. Maten planeras och köps in i förväg men
vi lagar den tillsammans, äter och röjer gemensamt upp
efteråt. Vinterns datum: 18/1, 20/2, 21/3.
Anmälan till Karin Kåberger senast 3 dagar innan,
karin@kaberger.se eller 0706-18 82 61

INBJUDAN till DOP

I februari kommer vi att erbjuda dop för dig som av olika skäl väntat
med dopet. Är du intresserad av att vara med?
Hör gärna av dig till Camilla Malm Samuelsson för samtal kring dopet
och olika möjligheter att ta emot dopets gåva.

D E T S O M I N G E N T R O R Ä R V I K T I G T,
KANSKE BÄR EN HEMLIG SKATT
När vi nu lämnar 2012 bakom för att möta vårt nya år 2013, vill
jag dela med mig av en text jag gillar, mycket! Det blev en livsförklarande text i en period av livet, då jag kände att jag inte hade
mycket att komma det. Det är en text som bekräftar den teologi
och andlighet som kanske betyder allra mest för mitt liv och min
tro. Jag brukar kalla den fröets teologi (inuti varje litet frö finns
oanade möjligheter och en stark växtkraft i det fördolda), man
skulle också kunna säga barnets teologi (i det lilla bor det stora).
Det är en vardagsteologi där livets helhet ryms, där det fördolda är
lika värdefullt som det som pågår på ytan. Gud valde att bli människa, ett beroende barn i behov av en famn, kanske för att ge oss
annorlunda perspektiv? Texten är skriven av Jan Mattsson och
ibland sjunger vi den på gudstjänsten ur vårt Brukssångshäfte.
I det lilla bor det stora, i det mörka göms ett ljus
I det svaga finns en styrka, i det tysta hörs ett ljud.

INSPIRATIONSKVÄLL FÖR GUDSTJÄNSTGRUPPER
21/2 KL. 18.30
Välkommen alla som vill vara med i en gudstjänstgrupp
inför våra 4 temagudstjänster i april/maj.
Innehåll:
Fika och samtal om gudstjänst och gudstjänstförberedelse.
Presentation av temat som är visionen för kyrkan Gemensam Framtid: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - dig, mig och världen.”
Brainstorm kring orden som blir tema för 4 gudstjänster:
Följa (14/4), Möta (21/4), Tjäna (28/4), Lära (5/5).
Vi delar in oss i gudstjänstgrupper och spånar vidare samt bestämmer
ytterligare två planeringsträffar för gudstjänstförberedelserna.
Roligt om just du vill vara med!
Hälsar gudstjänst- och undervisningsrådet genom Camilla
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Så tänker nog Gud i alla fall
och föds som ett litet barn i ett stall.
Det som verkar smått och futtigt, det som göms av hån och skratt,
det som ingen tror är viktigt, kanske bär en hemlig skatt.
Så tänker nog Gud i alla fall
och föds som ett litet barn i ett stall.
Så förakta aldrig det som verkar vara svagt och sprött.
I det lilla kan du finna hur du livet själv har mött.
Så tänker nog Gud i alla fall
och föds som ett litet barn i ett stall.

God Jul och Gott nytt år, önskar jag dig!
Camilla Malm Samuelsson
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Snövitt och femton grader kallt ute - det nya kyrkoåret har börjat med
riktig vinter!
Det gamla kyrkoåret avslutades som brukligt i Johanneberg med auktionen - faktiskt ett helt unikt arrangemang. ”Det var det konstigaste jag
varit med om!” lär en närvarande dam ha sagt efteråt när hon begrundade auktionspriserna på barnteckningar, små ringar, ljusstakar med
mera. Även denna gång inbringade dagen med mysigt mingel, servering, lotterier och auktion en fantastisk summa- 175.000 kr. Tack alla
som gjort detta möjligt, de insamlade medlen är mycket viktiga för vår
församlings verksamhet.
Årsmötet genomfördes i år på en söndag eftermiddag med god kyrklunch mellan gudstjänst och möte. Det blev trivsamt med det tredelade
konceptet gudstjänst -lunch-årsmöte så sannolikt upprepar vi detta
nästa år. På årsmötet gjordes val till över 100 förtroendeposter vilket är
imponerande med tanke på att församlingen har drygt 200 medlemmar.
De olika råden och grupperna rapporterade om sin verksamhet vilket
gjorde att man blev ännu mer glad och imponerad! Dessutom nådde vi
vårt budgetmål och fick revisorernas godkännande så det var en bra dag
för styrelsen.
Det första kvartalet i det nya verksamhetsåret har styrelsen förutom att
konstituera sig framför allt ägnat åt ekonomiska frågor kring årsmötet
och funderingar kring församlingens framtid. Styrelsen har också önskat
och fått en ny sammanträdesbön av GUR - tag med den ut i din vardag,
du som sitter på många möten!
Gemensam Framtid har en vision om att vara: ”En kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen” Det är
en bra vision som fungerar även i ett mindre sammanhang som vårt. Låt
oss vara öppna för Jesus Kristus och varandra när vi möts över diskbaljan, fikabordet, vid ljusbäraren, i RUG, i scouter och pensionärsgrupper,
vid KHS programkvällar och alla andra sammanhang som tillsammans
bildar Johannebergs missionskyrka.

SAMMANTRÄDESBÖN
Vi ska börja vårt sammanträde –
Du Gud är också här och nu

Vi ska samråda om stort och
smått – Du skärper och frigör
våra tankar
Vi vill driva frågor – Du hjälper oss att ta
vara på alla goda idéer
Vi ska fatta beslut – Du ger oss
mod, ödmjukhet och empati
Vi är ibland säkra – Du hjälper
oss att lyssna i öppenhet

Vi är ibland osäkra – Låt då hoppfullheten och tron på Gudsriket
leda oss alltmer
Amen

/Karin Kåberger
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DECEMBER
18 Tisdag 18:00
Mat & Prat. Se separat notis.
23 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Herrens moder.
Camilla Malm Samuelsson.
Organist: Karin Jeansson Vi sjunger
julens sånger tillsammans
24 Måndag 12:00
Julbön. Samling vid krubban med
julevangeliet och julens sånger. Camilla Malm Samuelsson. Organist:
Gabriella Myren
30 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Tema: Guds
barn. Camilla Malm Samuelsson.
Ulf Eldblom. Organist och Musik:
Thomas Darelid

JANUARI
1
Tisdag 17:00
Nyårsbön i Domkyrkan.
Ekumenisk gudstjänst för alla.
6
Söndag 15:00
Julfest. Se separat notis.
13 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Jesu dop. Peter
Carlsson. Staffan Skarrie. RUG
16 Onsdag 12:00
Onsdagsträff.Tema: Efterlysta
”konspiratörer” nu i tjänst för sitt Uruguay. Leif Herngren berättar. Servering
till stöd för förskolan Abuelo Oscar,
empanadas - uruguyanska piroger och kaka. Andakt, åror.
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16 Onsdag 18:00
Temakväll med KG Hammar som
föreläser om Dag Hammarskjöld och
den mystiska vägen. Samtal och fika.
18 Fredag 18:00
Mat o Prat. Se separat notis.
20 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Livets källa. Camilla Malm Samuelsson. Stellan Nilson.
Musik: Sara Hammander
23 Onsdag 18:30
Konfirmandförälderträff
24 Torsdag 09:00
Nätverksträff: Ignatiansk andlig vägledning. Anmälan till Camilla Malm
Samuelsson.
27 Söndag 11:00
Nattvardsgudstjänst för barn och vuxna
Tema: Jesus skapar tro. Camilla Malm
Samuelsson. Musik: Lina Darelid.
12:30
Församlingsmöte

13 Onsdag 12:00
Onsdagsträffen: Sång och berättarprogram om Lina Sandell. Jan Lindholm
och Nancy Sandqvist. Gemenskap,
servering, åror, andakt.
17 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Prövningens stund.
Göran Bjerhem. Musik: Susanna
Berger
19 Tisdag 19:00
Temakväll: Den onda och goda skammen. Samtal. Enkel fika serveras.
(Samarrangemang: KHS, Bilda, Johannebergs missionskyrka).
20 Onsdag 18:00
Mat o Prat. Se separat notis.
21 Torsdag 18:30
Inspirationskväll för gudstjänstgrupper.
Se separat notis.
24 Söndag 11:00
Nattvardsgudstjänst i jazzton. Tema:
Den kämpande tron. Camilla Malm
Samuelsson. Karin Kåberger.
Musik: Kaori Nishijima (pianist).

FEBRUARI
3
Söndag 11:00
Temagudstjänst: Hjärtat. Britt-Marie
Ekman-Joelsson (barnhjärtläkare och
styrelseledamot i Räddningsmissionen), Camilla Malm Samuelsson.
10 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Kärlekens väg.
Camilla Malm Samuelsson.
Emma Carlsson.
Musik: Beatrice Alexandersson

MARS

10 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Tema: Livets
bröd. Camilla Malm Samuelsson.
13 Onsdag 12:00
Onsdagsträffen ”Möte med Kongo
Brazaville” Britt och Ragnar Arvidsson berättar. Gemenskap, servering,
åror och andakt.
17 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Guds mäktiga verk.
Jan Wennergren. Musik: Eva-Lotta
Hansson Palmqvist
21 Torsdag 18:00
Mat o Prat. Se separat notis.
24 Söndag 11:00
Påskgudstjänst för barn och vuxn.
Påskspel med konfirmander och ledare.
Camilla Malm Samuelsson.
Staffan Skarrie.
29 Fredag 11:00
Långfredagsgudstjänst. Tema: Korset.
Camilla Malm Samuelsson.
31 Söndag 11:00
Påskdagsgudstjänst. Tema: Livet
vänder åter! Nattvard. Camilla Malm
Samuelsson.
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Söndag 11:00
Gudstjänst för barn och vuxna.
Tema: VÄXA i tro. Ida Hennerdal
(ordförande i equmenia), Camilla
Malm Samuelsson, scouter och ledare.
Musik: Ellen Malmsten
7
Torsdag 09:00
Nätverksträff: Ignatiansk andlig vägledning. Anmälan till Camilla Malm
Samuelsson.
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Under terminen får vi besök av flera gäster. Här kommer en kort
presentation av några av dem.
27 januari: Nattvardsgudstjänst för barn och vuxna: Jesus skapar tro Gäst: Karolina Colliander Chronholm, ideell barnledare
från Flatåskyrkan och projektledare för lägret Badosk. Karolina kommet att inspirera alla barn, 7-12 år, att följa med på lägret den 15-17
mars i Flatåskyrkan. Man kan välj bland massa roliga aktiviteter:
Sång, Dans, Sport, Tänknik/experiment, Musik, Foto/blogg, Sockerbagare. Deltagarna kommer att göra en minimusikal och en massa annat kul. Karolina deltar i gudstjänsten med barnpredikan, glädjeträdet
och klagomuren.
3 februari: Temagudstjänst: HJÄRTAT. Gäst: Britt-Marie
Ekman Joelsson, barnhjärtläkare på Östra sjukhuset och styrelseledamot i Räddningsmissionen. Britt-Marie berättar om hjärtats
uppbyggnad och använder hjärtat som en bild för vår tro och vårt engagemang. Hon berättar också om Räddningsmissionen som hennes
hjärta klappar för.
24 februari: Nattvardsgudstjänst i jazzton. Gäst: Kaori Nishijima, pianist och kompositör. Hon använder Johannebergs missionskyrka som replokal och medverkar därför på vår gudstjänst med sin
musik.
3 mars: Kyrksöndag med Gudstjänst för barn och vuxna: Växa
i tro. Lunch med efterföljande samtal och barnaktivitet. Gäst:
Ida Hennerdal, ordförande i barn och ungdomsorganisationen:
equmenia. Ida kommer att samtala med oss om barn och ungdomars
utveckling, de olika åldrarnas speciella behov och hur vi kan skapa
ett utrymme för en växande och levande tro bland barn och unga i vår
kyrka. Hon kommer att berätta om hur vi kan använda Materialbanken (Se information på annan plats i programbladet). Samtalet blir
till inspiration för föräldrar, ledare, syskon, mor – och farföräldrar, lärare och alla som är intresserade av att fundera på barn, unga och tro.
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Vi vill erbjuda barn och unga mötesplatser i våra föreningar som ger utrymme både för vår mänskliga utveckling och en sund växt i tro. Därför
har equmenia arbetat fram en bild av hur unga människor utvecklas mellan åldrarna 0 och 25 år. Utifrån den bilden har vi här samlat material
som möter varje ålders speciella behov och som kan skapa utrymme för
en växande, levande tro bland barn och unga.
0-2 år Trygghet

3-7 år Gemenskap

13-15 år Bearbetning

8-12 år Identitet

16-20 år Vuxenblivande 21-25 år Ansvar

Förutom erfarenheter och forskning om hur vi utvecklas som människor
så bygger Materialbanken också på fyra hörnstenar som visat sig vara
avgörande för hur barn och unga fortsätter att förhålla sig till kristen tro
genom livet. Det är:
Berättelser: En känsla av att Bibelns berättelser hänger ihop med min
livsberättelse.
Relationer: En gemenskap av människor som bryr sig om varandra.
Upplevelser: Egna upplevelser av vad det är att leva som kristen och av
att möta Gud.
Delaktighet: En erfarenhet av att även jag har något att bidra med till
gemenskapen.
I Materialbanken kan man finna material för att arbeta med de olika
åldrarna i församlingen.

JULFEST
Kom på församlingens julfest
söndag 6 januari 2013 kl 15.00.
Gröt, skinkmacka, tårta, sång,
dans runt granen och skön gemenskap!
ALLA är VÄLKOMNA!
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TACK!

Tack för uppvaktning och deltagande vid vigsel/tårtkalas
i samband med firandet av vår glädje och vårt äktenskap!
Camilla och Magnus Malm Samuelsson

Regionala bildarmöten: Göteborg 19 januari i Betlehemskyrkan

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 Samuelsson. 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
Samuelsson, tel. 0735-60 63 57.

Förrättningar
Församlingen erbjuder dop, barnvälsignelse, konfirmation,
vigsel oavsett sexuell läggning samt begravning.
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Det bästa som finns är lokala kristna församlingar! Gemenskaper där barn, unga och äldre möts. Gemenskaper där vi
tillsammans får söka och möta Gud. Tillsammans inspirera
och utmana varandra till lärjungaskap. Därför kommer
bildarmötena handla mycket om lokal utveckling, på djupet
och bredden.
Programmet :
13.00 Häråt vill vi! Lasse Svensson, kyrkoledare Gemensam framtid, Maria Öst och Maja Floberger från equmenias
styrelse.
13.30 Tre spår att välja bland:
– musikens i gudstjänstens utveckling
– styrelsens roll i församlings- och föreningsutveckling
– equmenia + scout = equmeniascout
15.00 Bildarmöte för regionen
17.00 Gudstjänst, predikan av Lasse Svensson

INSAMLING TILL DET INTERNATIONELLA ARBETET

Tre av fyra människor i världen lever i länder där man inte får
uttrycka sin tro fritt. Där minoriteter diskrimineras, hotas och
förföljs. Gemensam Framtid har systerkyrkor som vet vad det
här handlar om. I vår första insamlingskampanj Rätt till tro till
det internationella arbetet vill vi stötta våra partners kamp för
religions- och övertygelsefrihet.
Bidra genom en gåva till bg 397-4615 eller bli
månadsgivare. www.gemensamframtid.se
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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 Samuelsson
18 17 09 (kyrkans exp.) 0735-60 63 57
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

