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Nu går vi ljuset och våren till mötes!
Igår såg jag de första krokusarna: gula, lila och vita längs en husvägg
på min gata. Solen värmer när jag är skyddad från vinden mellan
stadens hus.
Samma förundran och förväntan varje år. Hoppfullhet!
I söndags fick jag vara med om en mycket fin gudstjänst som berörde
mig på djupet. Tillsammans med scouterna hade jag förberett en gudstjänst om frö och växande. Vad är det som gör att frön växer och vad
är det som gör att barn kan trivas och växa i kyrkan?
Barnen kom på en massa bra saker som vi presenterade på gudstjänsten så som: glada vuxna, kompisar, dela med sig, snälla människor,
gott fika, barnaktiviteter, få komma med idéer osv.
Utmaningen till oss vuxna är att fundera på: vad behöver jag för att
växa i kyrkan? Vad kan jag bidra med för att andra skall kunna växa?
Åh, vad jag gillar mina timmar med scoutarbetet! Barnens spontanitet
och kreativitet är välgörande. Det ger mig nya djup och utsiktspunkter
med fri horisont.
Efter gudstjänsten tycker jag mig höra ett barn som säger till en
vuxen, åh jag har sådan växtvärk! Den kommentaren hade förstås inte
med gudstjänsten att göra och barnet gjorde nog ganska säkert ingen
koppling till gudstjänstens växa-tema. Men för mig blev det ett vackert budskap om växtens förutsättningar och påskens stora mysterium:
”Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn.
Men om det dör ger det rik skörd.” (Joh 12:24)
Personlig växt, andlig fördjupning, förändringar, mognad, utveckling
förutsätter ”växtvärk”. Det är den väg vi alla går, den väg Jesus visar
oss när han går från död till liv, den väg Gud låter oss förstå i naturen
varje vår ”visst gör det ont när knoppar brister” (Karin Boye). Från
död till liv! Växtvärk, smärta och osäkerhet tillhör livet.
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In i påsken och våren vill jag skicka med dig en av de psalmer som jag
gillar allra bäst på växandets tema (PsoS 205).
Vila i din väntan. Stilla mötet sker.
All din stora längtan Herren hör och ser.
Våga vänta tryggt: snart har dagen grytt.
Våren visar vägen: Gud gör allting nytt.
Genom din ångest, när allt är svårt,
delar Gud din smärta och all din gråt.
Vila i din väntan. Stilla mötet sker.
All din stora längtan Herren hör och ser.
Livet skiftar fort, kvävs av dödens hot.
Herren skingrar rädslan; kornets hopp är stort.
Framtiden väntar, vila i tro,
Kornet som nu slumrar snart börjar gro.
Frid och allt gott önskar jag dig!
Camilla Malm Samuelsson

KONFIRMATIONSLÄSNING I JOHANNEBERGS
MISSIONSKYRKA.
Vi är ett härligt gäng konfirmander och ledare tillsammans med
Redbergskyrkan och Majornas missionskyrka. Vi kommer att vara på
läger på Råddehult den 8-12 maj. Konfirmationshelgen har vi i
Redbergskyrkan 25-26 maj. På söndagens konfirmationshögtid kl. 11
är alla välkomna. Vi har ingen gudstjänst i Johanneberg denna söndag.
Be gärna för konfirmander, deras familjer och ledare.

2

BÖN FÖR BARN OCH UNGDOM
I samband med växa-gudstjänsten uppmuntrades de vuxna till handling
genom att skriva sitt namn på en lista där de lovar att be för barn och
unga i kyrkan. De fick med en bön. Vill du också vara med och be för
barn och unga och kyrkan? Be gärna följande bön:
Gud, jag ber för alla barn och ungdomar i Johannebergs missionkyrka!
Gud, jag ber för söndagsskolbarnen, scouter, RUGare, konfirmandgruppen och alla ledare.
Gud, jag ber för alla barn och ungdomar i församlingens omsorg.
Gud, jag ber att kyrkans aktiviteter och gudstjänster skall vara en växtplats för barn, ungdomar och vuxna.
Gud, jag ber om hjälp att se vad jag kan göra för att bidra till att kyrkan är en miljö att växa i.
Tack Gud, för Johannebergs missionskyrka och alla fina mötesplatser
som vi får ha med Dig och varandra.
Amen!

VILL DU HA BESÖK AV FÖRSAMLINGEN?
I diakonala rådet finns en besöksgrupp där
Barbro Fhager, Karin Larsson och
Camilla Malm Samuelsson ingår.
Om du vill att någon kommer och hälsar på kan du
kontakta Camilla, på telefonnummer 0735-60 63 57,
så samordnar hon besöken.
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INFORMATION FRÅN GEMENSAM FRAMTID
OCH EQUMENIA
Kyrkostyrelsen föreslår namnet: Gemensam kyrka
”Det är viktigt att vi får ett permanent namn – och ett namn som är
attraktivt även för dem som ännu inte är med i vår gemenskap. Jag tror
att Gemensam kyrka blir riktigt bra”, säger Lasse Svensson efter att
tretton av kyrkostyrelsens femton ledamöter röstat för detta namn.”Vi
är en gemenskap av församlingar och människor som bekänner sin tro
på Jesus Kristus, det är en viktig aspekt i valet av namn”, säger Olle
Alkholm som gjort en teologisk djupdykning och reflektion kring det
föreslagna namnet.
Kyrkokonferens för Gemensam Framtid i Karlstad 8-12 maj
Tema: Berätta Tro. www.gemensamframtid.se
Equmenias Riksstämma i Göteborg 6-9 Juni
Tema: MER13. www.equmenia.se
Prata Gud med människor – hur gör vi det?
Häftet ”Prata Gud” är tänkt att ge inspiration och vägledning när det
gäller det uppdrag Jesus gett oss att ”gå ut och göra alla folk till lärjungar”. I Gemensam Framtids teologiska grund står det: Alla är kallade att
tjäna och att vittna om frälsningen i Jesus Kristus. Hur gör vi det på ett
trovärdigt sätt? Vågar och vill vi berätta om vår tro för andra? Finns det
något som kan få oss alla i rörelse för detta uppdrag? Något som gör att
den goda livsberättelsen, vittnesbördet om Guds ingripande, kan få en
renässans i våra liv och i vår kyrka?
Britta Hermansson, evangelist och författare till ”Prata Gud” visar att
det kanske inte främst handlar om metodik eller vilken personlighet vi
har. Det handlar i grund och botten om att själv bli drabbad av den stora
kärleken. Till Jesus och till människor. Det handlar om att lära av Jesus
själv som är det stora exemplet för oss.
Vill du vara med i en samtalsgrupp utifrån detta häfte? Möjlighet
finns efter sommaren.
Kontakta Camilla Malm Samuelsson för intresse.
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MARS
13 Onsdag 12:00
Onsdagsträffen. ”Möte med Kongo
Brazzaville”. Britt och Ragnar Arvidsson berättar. Gemenskap, servering, åror
och andakt.
18:00
Samtalsgrupp i fastan. Se separat notis.
17

Söndag 11:00

25 Måndag 18:00
Samtalsgrupp i fastan. Se separat notis.

17 Onsdag 19:00
Körövning. Se separat notis.

26 Tisdag 18:30
Verksamhetsråd.
För kyrkans styrelser och råd

21 Söndag 11:00
Temagudstjänst: Följa. Camilla Malm
Samuelsson. Birgitta Rynäs. Sång av
Sara och Daniel Jonåker.

29 Fredag 11:00
Långfredagsgudstjänst.
Tema: Korset - när livet brister.
Camilla Malm Samuelsson.
Musik av Thomas Darelid

Gudstjänst. Tema: Guds mäktiga verk.
Jan Wennergren. Helena Lind. Sång av
Eva-Lotta Hansson Palmqvist.
Söndagsskola

31 Söndag 11:00
Påskdagsgudstjänst
Tema: Livet vänder åter! Nattvard.
Camilla Malm Samuelsson.

19 Tisdag 19:00
Temakväll: ”kvantmekanikens bidrag
till världen”Lars Söderholm, teoretisk
fysiker. Tema: ’Superposition, inflätning och Schrödingers katt - Vad har
kvantmekaniken att säga oss om den
verklighet i vilken vi lever, rör oss och är
till?’. Enkel fika. Samarrangemang med
föreningen kristen humanism och Bilda.

APRIL

21 Torsdag 18:00
Mat o Prat, Se separat notis.
22 Fredag 18:30
Konfadygn i Johanneberg
23 Lördag 10:00
Scoutmöte.Vi får besök av Ann Martinius och lär oss mer om första hjälpen.

25 Torsdag 18:30
Församlingsmöte med korvgrillning
27 Lördag 10:00
Scoutmöte
28 Söndag 11:00
Temagudstjänst: Tjäna. Nattvard. Gudstjänstgrupp. Körsång under ledning av
Rebecca Martinius. Offerdag för mission
i Sverige. Söndagsskola

16 Torsdag 09:00
Nätverksträff: Ignatiansk andlig vägledning. Anmälan till Camilla Malm
Samuelsson.
18 Lördag 10:00
Scouthajk. Övernattning till söndag
19 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Den heliga Anden.
Agneta Wallenstam. Bettina Sörstedt.
Sång av Helena Liljeqvist.
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Söndag 11:00
Miljögudstjänst med sopplunch Internationella gruppen Musik av Alexander
och Kristoffer Stenman. Insamling till
Diakonia.
10 Onsdag 12:00
Onsdagsträffen: Pastorn på krogen.
Svante Mjönes berättar om pastorn på
krogen. Gemenskap, servering, åror och
andakt.

MAJ

22 Onsdag 12:00
Onsdagsträff: Livet på landet. Vårfest
med middag och berättelsen om ”Livet
på landet” med Agneta Wallenstam.
Anmälan till pastor Camilla Malm
Samuelsson

2
Torsdag 18:30
Konfirmandförälderträff

25 Lördag
Konfirmatonslördag i Redbergskyrkan
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Lördag
SMU:s vårfest

26 Söndag 11:00
Konfirmationshögtid i Redbergskyrkan.
Välkommen till Redbergskyrkan. Ingen
gudstjänst i Johanneberg.

11 Torsdag 19:00
Körövning. Se separat notis.

8
Onsdag 18:00
Konfirmationsläger 8-12 maj på
Råddehult, Hultafors.

4
Torsdag 19:00
Körövning. Se separat notis.

24 Söndag 08:30
Samtalsgrupp (för anmälda
deltagare)’Kvinna mitt i livet’ . Vill du
vara med i en samtalsgrupp? kontakta
Camilla Malm Samuelsson

13 Lördag 09:00
Scoutmöte. Till havs!

11:00
Påskgudstjänst för barn och vuxna.
Påskspel med konfirmander och ledare.
Camilla Malm Samuelsson. Staffan
Skarrie.

14 Söndag 11:00
Temagudstjänst: Möta. Camilla Malm
Samuelsson. Lotta Carlsson. Konfirmander.
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23 Tisdag 19:00
Körövning. Se separat notis.

på Västbanken hösten 2012. Enkel fika
serveras.(Samarrangemang med Förbundet kristna humanister och Bilda)

11-14
Pilgrimsvandring på Björkö.
Se separat notis.
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Söndag 11:00
Temagudstjänst: Lära. Camilla Malm
Samuelsson. Stellan Nilson.
Sång av Gabriella Myrén.

12 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Hjälparen kommer.
Svante Myrén. Sång av Amanda
Wegland och William Börjesson.
14 Tisdag 19:00
Temakväll: följeslagare på Västbankten.
Ögonvittnesbilder från den palestinska
vardagen. Kenneth Kimming berättar om
sitt uppdrag som ekumenisk följeslagare

JUNI
1
Lördag 11-14
Pilgrimsvandring på Björkö
Se separat notis.
2
Söndag 11:00
Gudstjänst för barn och vuxna
Tema: Vårt dop. Bosse Parbring. Söndagsskolans avslutning. Ledare: Bettina
Sörstedt, Anna Kjellberg och Helena
Liljeqvist.
7
Fredag 19:00
Retreatdygn på Styrsö. Tema: ”Kvinna
mitt i livet” Se separat notis.
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JUNI

AUGUSTI

SJUNGA I KÖR!

9
Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Kallelsen till Guds
rike. Dop. Camilla Malm Samuelsson.
Sång av Ola Westlin.

11 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Tro och liv.
Camilla Malm Samuelsson.
Sång av Louise Wallerstedt

16 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Förlorad och återfunnen. Camilla Malm Samuelsson. Sång av
Sofia Myrén. Nattvard. Sista gudstjänsten
innan sommaruppehållet.

18 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Friheten i Kristus.
Sång av Anna Lindahl och Hanna Bylund

Vill du vara med och sjunga i kören på
gudstjänsten 28 april?
Det blir bl.a. sånger
av Fjedur.
Vi övar kl 19 tor 4/4,
tor 11/4, ons 17/4
och tis 23/4.
Rebecca Martinius
leder kören.

23 Fredag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Tema: Medmänniskan. Camilla Malm Samuelsson.
Sång av Birgitta Abrahamsson

M AT & P R AT.
TORS DAG 2 1 MARS

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. Anmälan till Karin Kåberger senast 3 dagar innan,
karin@kaberger.se eller 0706-18 82 61

PILGRIMSVANDRING PÅ BJÖRKÖ
Följande lördagar kl 11-14: 13 april och 1 juni.
Samling och start/mål vid Missionskyrkan.
Pilgrimsmässa firas längs vägen.
Bra kläder och skor, matsäck!
Ledare är Lena Sollerman.

SAMTALSGRUPP I FASTAN
Onsdag 13/3, Måndag 25/3 kl 18-20.
Anmäl ditt intresse till Camilla Malm Samuelsson.
Enkel fika serveras. Samtal om och i fastan utifrån en text.
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SÅNG-GLADA I ALLA ÅLDRAR
ÄR VÄLKOMNA!
K Y R K S K J U T S
Vi vill att alla skall ha möjlighet att komma till kyrkan.
Därför har vi två personer som erbjuder kyrkskjuts.
De hämtar dig gärna och kör dig hem igen.
Catta Söderholm tel. 0735-83 60 87, 031-16 64 91
Karin Larsson tel. 031-16 37 04 eller 0705-16 37 51

BADOSK - LÄGER FÖR 7-12 ÅRINGAR
16-17 mars i Flatåskyrkan, Göteborg.
Välj bland massa roliga aktiviteter: Sång, Dans, Sport,
Tänknik/experiment, Musik, Foto/blogg, Sockerbagare Vi gör en minimusikal och en massa annat kul.
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R E T R E AT E R I S A M A R R A N G E M A N G
MED JOHANNEBERGS MISSIONSKYRKA

SMU:sVÅRFEST.
Lördag 4 maj kl 11.

Samtals- och retreatdygn på Styrsö 7-8 juni
Tema: ”Kvinna mitt i livet”
Välkommen till ett dygn med samtal och tystnad, egen tid och gemenskap, reflektion och måltider, pilgrimsvandring och bön. Kvinnor i alla åldrar är välkomna
med. Vi startar i Styrsö missionskyrka på fredagen kl. 19 och avslutar på lördagen
kl. 17. Du får gärna komma tidigare och stanna längre.
Det finns 12 platser. Välkommen med din anmälan så snart som möjligt, men senast 29 maj. Självkostnadspris 500-800 kronor (beroende på om man vill ha eget
rum eller dela rum, och beroende på hur många vi blir). Kontakta Camilla Malm
Samuelsson för anmälan och frågor kring upplägg och pris.
Resan: På fredagen går färjan från Saltholmen till Styrsö Bratten tex kl. 15.30,
16.30, 17.30 eller 18.30. Du kan välja den färja som passar dig bäst. För dem som
kommer med tidig färja erbjuds egen tid eller gemensam promenad. På lördagen
går färjan går från Styrsö Bratten kl. 17.25 och är framme på Saltholmen 17.52.
Tips: Ge dig själv eller någon annan ett dygn i present!

Målarretreat på Wettershus, Gränna 27-30 juni.
Tema: Allt har sin tid – om en Gud som håller i alla tider…
Inom ramen för den tysta retreaten inbjuds till skapande med färg, papper, penslar
och pennor mm Ledare Camilla Hagel, församlingsledare, kreativ inspiratör och
retreatledare, Uddevalla, Camilla Malm Samuelsson, pastor, Göteborg. Retreaten
startar torsdag kl. 13.00 och avslutas ca. kl.14. Avgift 2 650 kr. Anmälan (snarast
då deltagarantalet är begränsat): info@wettershus.se, 0390-50264
Läs mera: www.wettershus.se

Retreat på Styrsö 8-13 september.
Enskild retreat med vägledning. Tema: En tid för ro, en tid för bön.
Stefan Jämtbäck, musiker i Ekensbergskyrkan Stockholm kommer att hålla i sång
och musik i mässorna. Det blir två “medvandrare”, Camilla Malm Samuelsson,
pastor i Johannebergs Missionskyrka, Göteborg och Lena Huld. Du erbjuds ett
samtal per dag med din ”medvandrare”. Husfolket, som leds av Elizabeth Christensson, har omsorg om gästerna.
Retreaten börjar med gudstjänst på söndag kl 16 och avslutas på fredag förmiddag. I mån av plats kommer Retreat i vardagen att erbjudas.Kostnad: 4 500 kr/
800 kr.
Anmälan: bokning@styrsomissionskyrka.se eller via mobil 070-7743309
Läs mera: www.styrsomissionskyrka.se
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Lekar , tävlingar, lotterier, fika,
hamburgare, vårtal,

manskör, RUG:s filmpremiär.
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Tillsammansläger på Råddehult 6-8 september
En skojig helg för alla barn, ungdomar och vuxna. God mat, härlig
natur, roliga människor, andakt och gudstjänst, lekar och lägerbål, pilgrimsvandring, skapande, fotboll och spännande samtal!
Du kan bo i rum, tält eller vindskydd. Du kan vara med hela lägret eller
delar av det. V Ä L K O M N A
M E D !

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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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

