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Medvetet eller omedvetet går vi med Gud hela tiden. Gud är inte långt borta från
någon av sina dyrbara skapelser. För mig är pilgrimsvandring en hjälp att leva i
medvetande om att Jesus är min medvandrare i stort och smått, under hela mitt
dygn. Under vandringen stannar jag upp, nu och då, påminner mig om Guds
närvaro. Bönen hjälper mig medvetandegöra det faktum att Gud går med mig och
att jag går med Gud. Inför sommarens vila och arbete vill jag därför dela med mig
av tre böner som du kanske vill göra till dina.
Bönerna kommer från ”Lilla pilgrimsboken”.
Jag önskar dig en fin sommar, där du går med Gud!
Camilla Malm Samuelsson
Morgonbön:

Kvällsbön:

En ny dag, Herre,
av nåd och liv,
av rörelse och vila,
av intryck och uttryck,
av nya erfarenheter och tankar.
Hjälp mig att denna dag lämna allt
som hindrar mig att vara närvarande
i det som sker.
Öppna mig för skapelsens skönhet,
för själens andning,
för din närvaro hos mig
i tankar och samtal.
I Jesu Kristi namn.
Amen.

Tack, Gud, för ännu en dag,
för dofterna och smakerna,
för färgerna och ljuset,
för skönhetens intryck,
för samtalen utmed vägen,
för ny mognad och växt.
Nu överlämnar vi oss själva,
våra familjer och vänner
i din trygga famn.
Ge oss all vila och energi
inför en ny livsdag.
I Jesu Kristi namn.
Amen.

Bön under dagen:
Gud, jag tackar dig för min kropp,
för benens och fötternas bärande kraft,
för hjärtats tålmodiga puls,
för hjärnans förmåga att bearbeta tankar och känslor som dyker upp,
för upplevelsen av dofter och smaker under vandringen.
Tack Gud, för denna sällsamma skapelse, som är jag.
I Jesu Kristi namn.
Amen.
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K O N F I R M A T I O N S H Ö G T I D
”För mig är tro längtan, längtan som alltid finns där.
För mig är tro tröst, en tröst som alltid bär.
För mig är tro glädje, glädjen som alltid smittar.
För mig är tro hopp, ett hopp som aldrig dör.”
Så skrev en av konfirmanderna i sin trosbekännelse. Den blev ett, av många, uttryck, som delades med gudstjänstbesökarna på konfirmationsgudstjänsten 26 maj.
Majorna, Redberg och Johanneberg avslutade då, i Redbergskyrkan, sin konfirmationstid. Det blev en glad och innerlig gudstjänst, med mycket sång, med nattvard
och med unga människors alldeles särskilda närvaro.
Tillsammans var vi 15 konfirmander och tio ledare. Från Johanneberg deltog
Andreas Kajler, Ella Kjellberg, Emma Asker, Frida Meijer, Klara Stenman,
Lukas Lidin och Max Löfgren Hallbäck.
Ledare var Camilla Malm Samuelsson, Kasper Skarrie och Staffan Skarrie.
Under lördagens redovisning fick vi vara med om pilgrimsvandrarens olika attribut och tankar.
Konfirmanderna spelade upp liknelser i modern tappning och gav, i pantomimens
form, liv åt biibelordet om ”Andens frukter”. Konfabandet spelade och vi sjöng
tillsammans. Vi delade andaktens uttryck med ljuständning och förbön. Och med
olika uttryck i alla trosbekännelser sattes det ord på vad det kan innebära att höra
till Gud.
Under kvällens fortsatta fest blev det bilder från lägret, konfafrågesport, allsång
och många tack, från konfirmanderna, ledarna och föräldrarna.
För det finns så mycket att vara tacksam för. Vi som fått vara med lite extra i
denna konfaläsning har fått möjlighet att både ge mycket av oss själva och ta emot
så mycket av alla andra. Och det fyller oss med stor glädje och tacksamhet.
Vi har också känt församlingens stöd i detta arbete och många av oss minns tydligt
påskens dramatik som konfirmanderna bjöd på i palmsöndagens gudstjänst.
Att dela detta arbete mellan tre kyrkor har känts som en oerhörd tillgång.
Och kanske kan detta vara en start på ett vidgat samarbete dessa kyrkor emellan.
Hösten 2014 startar en ny konfirmationsgrupp. Så redan nästa vår kommer vi att
inbjuda till den. Därför, känner ni unga människor, födda 2000 eller 2001,
så förbered dem på att då kan de få vara med om något alldeles extra,
nämligen konfa i Johanneberg.
Staffan Skarrie
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S A K E R
O C H
T I N G
BLIR INTE ALLTID SOM MAN TÄNKT SIG.

De verkar funnit ett sammanhang som de fått växa i både tillsammans och som
individer. Att vara med på konfirmationsgudstjänsten i Redbergskyrkan gav en
skymt av en himmel där alla är med. Tack alla ni som arbetat för detta så bra!

Och det är väl väl det – åtminstone ibland. Denna vår har vi fått vara med om lite
olika överraskningar i vår kyrka.

När det senare börjar flaggas i regnbågens färger i hela Göteborg och på vårt nattvardsbord, så blir jag rörd, stolt och glad och får tänka lite till på hur vi får vara
med och göra världen lite varmare och till en plats för överraskningar.

En dag blev det kallt i våra lokaler och kyrksalen fylldes efter hand av elelement
och filtar. En kompressor i värmepumpen hade tröttnat och behövde bytas. En ny
skulle kosta en hel del pengar. Beloppet motsvarade ungefär det som budgeterats
för alla omkostnader för underhåll av våra byggnader i år. Men då kom nästa överraskning! En extrainsamling startades och den blev i sig värmande och täckte i en
stor del av kostnaden. Ett varmt tack till alla som var med och bidrog till detta!
I maj var det dags för den årliga kyrkokonferensen och denna gång var Karlstad
värdstad. Att vara ombud i landets största direktdemokratiska beslutsfattande församling känns mäktigt. Jag ska erkänna att det var nytt för mig att det var på det
viset och att få veta det bidrog till en slags vördnadsfull känsla. Tänk att över 700
personer sitter och fattar beslut tillsammans! Presidium och ordföranden gjorde ett
fantastiskt jobb vilket gjorde att allt fungerade så bra.
Viktiga inriktningsbeslut fattades. Att vår kyrka ska vara aktiv i angelägna
samhällsfrågor är grundläggande för trovärdigheten. Det jag är extra glad över
är beslutet att vi som kyrka uttalar oss till riksdag och regering om vikten av att
Barnkonventionen integreras i svensk lag. Glädjande att det fanns en stor enighet i
detta. Men det var kanske inte någon större överraskning.
Det var däremot frågan om vad vi ska kalla vår kyrka. ”Gemensam framtid” har
ju bara varit ett arbetsnamn och kyrkostyrelsen har tyckt att det varit ett hinder att
man inte har kunnat säga vad man heter när man samverkar med andra kyrkor och
organisationer. Så man föreslog att vi skulle fatta beslut redan i år i stället för att
vänta till 2014.
Många namnförslag blev det och omröstningen blev lite som känslan vid melodifestivalen. Till slut stod det mellan kyrkostyrelsens förslag ”Gemensam kyrka”
och alternativet ”equmeniakyrkan”. -And the winner is….equmeniakyrkan!
En överraskning!
Vi har börjat diskutera i styrelsen om det behöver innebära att vi måste byta namn
på Johannebergs missionskyrka. Eller kan man heta missionskyrka och ingå i
equmeniakyrkan? Det viktiga för oss är att vi är en öppen och inkluderande kyrka
och oavsett vad vi heter så hoppas vi kunna förmedla det.
Inkluderande skulle kunna vara en passande beskrivning av årets konfirmationsundervisning. Det har varit så roligt att få höra ledarna och pastorerna tala om hur
det varit att samarbeta kyrkorna emellan och med ungdomarna som varit med.
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Patrik Lind, ordförande

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.
Anmälan på anslagstavlan i kyrkan
eller till Eva Kaså eller Ann-Marie Skarrie

V ä l k o m n a

m e d !

RETREAT PÅ STYRSÖ 8-13 SEPTEMBER
Tema: En tid för ro, en tid för bön. Enskild retreat med vägledning.
Retreaten börjar med gudstjänst på söndag kl 16 och avslutas på fredag
förmiddag. I mån av plats kommer retreat i vardagen att erbjudas.
Stefan Jämtbäck, musiker i Ekensbergskyrkan Stockholm, kommer att hålla i
sång och musik i mässorna och vi blir två vägledare, Camilla Malm Samuelsson, pastor i Johannebergs Missionskyrka Göteborg och Lena Huld pastor i
Styrsö missionskyrka. Kostnad: 4 500 Kr.
Frågor: Camilla Malm Samuelsson, 0735606357
Anmälan: bokning@styrsomissionskyrka.se eller via mobil 070-7743309
Läs mera: www.styrsomissionskyrka.se
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JUNI
16 Söndag 08:30
Samtalsgrupp (för anmälda deltagare)
Vill du delta i en samtalsgrupp?
Kontakta pastor Camilla Malm
Samuelsson
11:00
Gudstjänst. Tema: Förlorad och återfunnen. Camilla Malm Samuelsson. Nattvard. Musik: Sofia och Gabriella Myrén.
Sista gudstjänsten innan
sommaruppehåll.
27 Torsdag 13:00
Målarretreat 27-30 juni, WettershusTema: 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
deltagarantal är begränsat): info@wettershus.se, 0390-50264
Läs mera: www.wettershus.se

Sommaruppehåll.

AUGUSTI
11 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Tro och liv.
Camilla Malm Samuelsson.
Musik: Louise Wallerstedt
18 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Friheten i Kristus.
Camilla Malm Samuelsson.
Musik: Anna Lindahl och Hanna Bylund
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25 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard.Tema: Medmänniskan. Camilla Malm Samuelsson.
Musik: Birgitta Abrahamsson
28 Onsdag 18:00
Kick off för alla barn och ungdomsledare. Välkommen alla ledare bland barn,
söndagsskola, RUG, scout, ungdom och
kör. Fika, inspiration och planering.
(Se separat notis sid. 8)
29 Torsdag 18:30
Gudstjänst-kickoff. Tema: Gudstjänsten
och den nya tekniken.
(Se separat notis sid. 8)

SEPTEMBER

och funderar över hur den berör oss och
talar till oss just nu. Anmälan till pastorn
före 16/9. (Se separat notis sid. 7)
19:00
Temakväll. Torgny Segerstedt - Teologen
som blev tidningsredaktör och frihetskämpe. Benny Fhager överläkare. Enkel
fika serveras. Samarrangemang med Föreningen Kristen humanism i Göteborg.
18 Onsdag 12:00
Onsdagsträff
18:30
PRATA GUD - onsdagsgruppen.
5 onsdagskvällar med samtal kring häftet
”Prata Gud”. (Se separat notis sid. 7)

1 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: Enheten i Kristus.
Helena Lind.

19 Torsdag 18:30
PRATA GUD - torsdagsgruppen.
5 torsdagskvällar med samtal kring häftet ”Prata Gud”. (Se separat notis sid. 7)

6 Fredag 18:30
Tillsammansläger på Råddehult.
(Lägret håller på fr - sö.
Se separat notis sid. 4)

22 Söndag 11:00
Gudstjänst. Camilla Malm Samuelsson.

8 Söndag 11:00
Gudstjänst för barn och vuxna
(Råddehult). Camilla Malm Samuelsson.
Deltagare från lägret. Välkomna på en
söndagsutflykt till Hultafors!
8 - 13
Retreat 8-13/9 på Styrsö.
Tema: En tid för ro, en tid för bön.
Enskild retreat. (Se separat notis sid. 4)
15 Söndag 11:00
Gudstjänst
17 Tisdag 18:00
Samtalsgrupp: Bibel och liv. Start för en
samtalsgrupp som möts var tredje vecka
kl 18-20. (gruppen bokar själv in sina
träffar). Vi läser en bibeltext varje gång

18:00
”Om tron”. Michael Strands kör från
Jömköping framför körmusik med texter
av Bo Setterlind m.fl.
27 Fredag 18:30
Återträffsdygn för konfirmander 2013
29 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard
Camilla Malm Samuelsson.
19:00
Körkonsert med Johnny Cash-tema
i Betlehemskyrkan.
(Vill du vara med i kören så övar vi i
Betlehemskyrkan 5, 12 och 19/9. Vill du
veta mer, ring Christer Welander, 073902 05 43)

OKTOBER
2 Onsdag 18:30
PRATA GUD - onsdagsgruppen
3 Torsdag 18:30
PRATA GUD - torsdagsgruppen
6 Söndag 11:00
Gudstjänst. Staffan Skarrie. RUG
9 Onsdag 12:00
Onsdagsträff
13 Söndag 11:00
Gudstjänst för barn och vuxna. Camilla
Malm Samuelsson.
16 Onsdag 18:30
PRATA GUD - onsdagsgruppen
17 Torsdag 18:30
PRATA GUD - torsdagsgruppen
20 Söndag 11:00
Gudstjänst. Camilla Malm Samuelsson.
Musik: Rebecca & Carl-Johan Martinius.
22 Tisdag 19:00
Temakväll. Vart går USA?
Anders Mellbourn statsvetare och
journalist. Enkel fika serveras.
Samarrangemang med Föreningen Kristen humanism i Göteborg.
27 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Camilla Malm
Samuelsson
30 Onsdag 18:30
PRATA GUD - onsdagsgruppen.
31 Torsdag 18:30
PRATA GUD - torsdagsgruppen
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VÄLKOMMEN ATT DELTA I EN AV HÖSTENS
SAMTALSGRUPPER. START VECKA 38.
Under hösten finns flera möjligheter att delta i en mindre grupp. Mötet i den
lilla gruppen ger oss rum att lära känna varandra och vidga våra vyer. Där får
vi lyssna till andras tankar och dela våra egna. I mötet med varandra kan vi
utmanas och växa. Välkommen med din anmälan till någon av våra grupper!

Samtalsgrupp: Bibel och liv
Välkommen att vara med i en samtalsgrupp där vi får dela tankar och funderingar runt bibelns texter och våra egna liv med varandra. Vi läser en kort bibeltext varje gång och funderar över hur den berör oss och talar till oss just nu.
Gruppen kommer att ses en gång var tredje vecka under hela året med start
tisdag 17/9 kl. 18-20. Övriga datum bestäms av gruppen tillsammans.
För anmälan (före 16/9) eller frågor kontakta
Emma Carlsson: emma.carlsson.83@gmail.com, 070-373 13 67
eller Camilla Malm Samuelsson, 0735606357.

Samtalsgrupp: PRATA GUD
Välkommen att vara med i någon av våra PRATA GUD grupper.
Med utgångspunkt i Bibeltexter, korta avsnitt ur häftet ”Prata Gud” och våra
erfarenheter pratar vi Gud med varandra. Samtalen kommer kanske att beröra
frågor som: Hur beskrivs Gud i Bibeln? Hur förhåller vi oss till olika Gudsbilder? Hur talar vi om Gud? Hur har våra bilder av Gud förändrats? Hur kan vi
hitta ord för en Gud som håller att tro på och berätta om? Vad kan Gud betyda
för mig, andra och världen?
Vi möts varannan vecka, vid fem tillfällen, kl. 18.30-20.30.
PRATA GUD – Onsdagsgruppen
18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11
Frågor: Stellan Nilson, Charlotte Carlsson, Camilla Malm Samuelsson.
PRATA GUD – Torsdagsgruppen
19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11
Frågor: Birgitta Rynäs, Staffan Skarrie, Camilla Malm Samuelsson.
Du anmäler dig till onsdagsgruppen eller torsdagsgruppen, senast 16/9, till
Camilla Malm Samuelsson 0735606357.
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KICK OFF för alla barn och ungdomsledare
Onsdagen 28 augusti kl. 18-20
Välkommen alla ledare bland barn, söndagsskola, RUG, scout,
ungdom och kör. Fika, inspiration, andakt och planering,
gemensamt och i respektive ledargrupp.Anmälan till
Kerstin Ivarsson, Noomi Asker eller Camilla Malm Samuelsson.

GUDSTJÄNST KICK OFF för alla gudstjänstmedverkande.
Torsdagen 29 augusti kl. 18.30-20.30
Välkommen alla kyrkvärdar, gudstjänstledare, musiker, nattvardstjänare, barnledare och gudstjänstintresserade.
Fika och samtal kring gudstjänster.
Tema: Den nya tekniken.
Vi kommer att inspireras av sakkunniga kring mixerbord,
ljud, ljus, digitalteknik, projektor mm. Vi kommer att få en
praktisk genomgång av olika tekniska områden och tips
kring användning av vår utrustning.Vi börjar ett samtal kring
två temagudstjänster där vi använder ny teknik.
Välkommen till en spännande kväll!
Hälsar GUR (Gudstjänst och undervisningsrådet)

BARN OCH SÖNDAGAR
Välkommen alla barn till kyrkan på söndagar!
Efter ett rådslag kring barn och söndagar i maj, beslutade vi att gudstjänsten också tillhör barnen. Det betyder att det varje söndag kommer
att erbjudas barnen något på deras villkor.


Gudstjänst för barn och vuxna:
8/9 (på Tillsammanslägret), 13/10, 17/11, 15/12.



RUG för de lite äldre barnen: 8/9, 6/10, 10/11, 8/12



Söndagsskola/söndagsklubb för de yngre barnen
vissa söndagar (datum kommer)



Övriga söndagar erbjuds alla barn som är i gudstjänsten
att tillsammans med en vuxen leka, pyssla, prata
kring en Bibeltext eller ett tema.
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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 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.

Omslagsfoto: ”Johannebergs missionskyrka i försommarskrud” / C-JM
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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

