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Ljuset bär oss. Gud är nära…
Julens under: Gud blir människa i barnet Jesus. Här får du två
dikter med perspektiv på julbudskapet.
Barn och stjärnor föds i mörkret utan skydd av våld och vapen.
Mitt i mörkret bjuder livet oss att växa som en låga.
Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss.
Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss.
Bär vi barnet i vårt hjärta blir vi bot för världens plåga.
Gud är hos oss, ljus i natten, för att hjälpa oss att våga.
Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss.
Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss.

s t o r o r d

i

f a s t a n

Vi möts i fastan för att samtala utifrån ”storord” i den kristna tron.
Intresserad av att vara med i en samtalsgrupp i fastan? Kontakta pastor
Camilla. Berätta gärna vilka ord eller begrepp du vill fördjupa dig i.
Upplägg:
18.30 Fika och inledning kring dagens ord/begrepp.
19.00 Samtal.
20.15 Avslutande bön kring ljusbäraren.
Datum: On 19/2, To 6/3, Ti 18/3, Ti 1/4, On 16/4

(ur Psalmer och Sånger 818, Ylva Eggehorn)

S T I L L A
Det ord som skapar världen är här i en barnakropp.
All paradisets skönhet ryms under hans ögonlock.
Ett bråddjup i hans öga når våra dolda djup
och låter ana sanningen att vi är barn av Gud.
Det obeskrivligt stora får plats i ett frö, en prick
och alla evigheter finns med i ett ögonblick.
I ögat sammanstrålar vad i en mänska är
och den som själv är seende kan se att Gud är där.
(Margareta Melin)

D A G

- rum för tystnad, skapande, bön, vila och reflektion.
Lördagen 25 januari kl. 9-16 i Johannebergs missionskyrka
Dagen inleds med fika och en introduktion till retreat. Därefter är vi tysta
tillsammans.
För den som vill finns det möjlighet att delta i en introduktion till bibelmeditation på förmiddagen och en gemensam bibelläsning med samtal på eftermiddagen.
Under hela dagen finns det möjlighet att skapa. Ett rum finns uppdukat med
diverse skapar material (du kan gärna ta med eget material).
Det finns möjlighet till enskilt samtal med pastor och promenad.

Med önskan om en God Jul och Guds fred 2014!
Camilla Malm Samuelsson, pastor

MÖT KYRKOLEDARE SOFIA CAMNERIN.
Temasöndag: ”Försoning behövs!” 26 januari kl. 11-15.
Gudstjänst med kyrkfika. Därefter samtal med Sofia om försoning och
om vad som är på gång i Equmeniakyrkan. Välkommen!
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Ungefärligt upplägg:
9.00
10.00
12.30
14.30
15.30

Enkel frukost och introduktion till retreat.
In i stillheten. Introduktion till enskild bibelmeditation.
Lunch
Samtal kring en bibeltext som läses flera gånger (Lectio Divina)
Avslutande andakt.

Detta är en dag att bara vara, välkommen med! Kostnad: 150 kronor.
Begränsat antal deltagare. Anmälan senast 18 januari till pastor Camilla Malm
Samuelsson 0735-606357 eller pastor@johannebergsmissionskyrka.se.
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PÅ

S T Y R E L S E N S

B O R D

I vår församling har vi under hösten gjort bokslut för det gångna året
och nu har det nya verksamhetsåret kommit igång på allvar. Flera ”nya
grepp” och aktiviteter har haft premiär under hösten. Kreativiteten
flödar och det är en skön mix mellan beprövat och obeprövat. På
årsmötet fick styrelsen bland annat godkännande av församlingen att
låna pengar för att finansiera reparationen av villans då läckande tak.
Läget var ju ganska akut och det hade varit dyrt att vänta ytterligare.
Arbetet är nu klart och vi hade tillräckligt bra väder för att det skulle gå
enligt planeringen. Tack vare två viktiga ekonomiska händelser har vi
inte behövt utnyttja möjligheten att låna! Dels har vi fått ärva fonderade
medel och dels gick vår årliga försäljning fantastiskt bra. Den gav ju
180.000:-! Minst lika många tack vill vi ge till försäljningskommitén
för ett (som vanligt) grymt bra jobb. Och tack alla ni som var med och
bidrog på andra sätt med prylar, pengar och arbetsinsatser. Imponerande
vad vår lilla församling kan göra när vi arbetar tillsammans!
På tal om tak är det extra akut för de hemlösa i vår stad nu i vinter.
Genom Göteborgs räddningsmission kan vi vara med och bidra för en
rimligare tillvaro för de mest utsatta. I december finns möjlighet att
köpa pepparkakshus där 70: - går till det arbetet. Följ denna länk om du
vill veta mer: www.raddningsmissionen.se/husforhemlosa
I vår kyrka tar vi även upp en kollekt för Räddningsmissionen på
julafton.
En sak som händer under det kommande året är att vi ska välja namn
på vår kyrka, som ju nu är en del av Equmeniakyrkan. Kanske ska vi
inte heta ”missionskyrka” längre. Eller vad tycker du? Skriv gärna ditt
förslag på anslaget i fikarummet. På församlingsmötet kommer vi att
samla ihop de förslag som kommit in.
Passa även på att komma in med förslag på motioner inför
kyrkokonferensen som är i Stockholm i maj. Nu finns möjlighet att
påverka inriktningen på den nya kyrkan. Kanske är det någon fråga du
brinner för och ser som extra viktig att Equmeniakyrkan arbetar för.
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När detta skrivs är tiden för väntan och förväntan inne. Spontant kan
det kännas otrendigt på ett sätt, när konsten att leva i nuet verkar vara
det som gäller. Fast kanske det senare är ett uttryck för ett samhälle där
man inte behöver kämpa för säkerhet och mat. Det brinner på olika håll
i världen och behovet av befrielse är akut för miljontals människor. Med
hopp om att det vi gör i Johannebergs missionskyrka kan vara en del i
arbetet för en rimligare värld.
För styrelsen
Patrik Lind
ordförande

BOKCIRKEL: ”FÖRSONING BEHÖVS!”
Var med och samtala om försoning utifrån boken skriven av
Sofia Camnerin och Arne Fritzon. Den finns att köpa i kyrkan för 155
kronor. Det går bra att vara med även om du inte kan alla gånger.
Anmälan till Camilla Malm Samuelsson (0735-60 63 57).
Upplägg:
Inför läsningen: Välj ut något perspektiv som du vill samtala om.
18.30 Fika och en runda där vi delar något från vår läsning.
19.00 Samtal kring perspektiv vi lyft fram i ”rundan”.
20.15 Avslutande bön kring ljusbäraren.
Datum och sidhänvisningar:
Onsdag 11/12 Läs s. 7-43.
Torsdag 9/1 Läs s. 44-134.
Onsdag 22/1 Läs s. 140-184.
Söndag 26/1 Gudstjänst om försoning med Sofia Camnerin,
med efterföljande samtal. Kl. 11-15.
Torsdag 30/1 Summering och tankar kring försoning.
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DECEMBER
11 Onsdag 12:00
Onsdagsträff . ”Skepparsonen Fredrik
Olaus Nilsson från Vendelsö - en kristen
banbrytare”. Göran och Berit Valinder
berättar. Luciafika.
11 Onsdag 18:30
Samtalsgrupp: Försoning behövs!
(Se notis sid 4)
14 Lördag 10:00
Scouternas stora julpyssel

22 Söndag 11:00
Gudstjänst med julens sånger. Tema:
”Generationsmöte”. Camilla Malm
Samuelsson Musik: Charlotte Carlsson.
24 Tisdag 12:00
Julbön: Samling vid krubban.
Julens sånger och julevangeliet.
Camilla Malm Samuelsson, Eva Kaså.
Insamling till Räddningsmissionens
arbete med hemlösa i Göteborg.
29 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Tema: ”Guds
barn”. Stillhet inför det nya året. Camilla
Malm Samuelsson. Musik: Anna Bylund.

15 Söndag 10:00
Barnkör för barn i alla åldrar. Övning
inför medverkan i gudstjänsten.

JANUARI

11:00
Gudstjänst för barn och vuxna. Tema:
”Att förbereda”. Julspel med söndagsskolan, barnkören och RUG. Camilla
Malm Samuelsson. Henrik Sörstedt.

1 Onsdag 17:00
Nyårsbön i Domkyrkan. Alla församlingar anslutna till Göteborgs kristna
samarbetsråd möts till gemensam
gudstjänst inför det nya året.

16 Måndag 17:00
Bön och solidaritetsmanifestation för
fred i Mellanöstern. Bönen inleds i
Domkyrkan med ett efterföljande
fackeltåg till Stora teatern, tal av biskop
Per Eckerdal. (Göteborgs kristna samarbetsråd).

5 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Guds hus”.
Camilla Malm Samuelsson.

17 Tisdag 09:30
En dag om försoning
9.30-15 i Betlehemskyrkan. Ingrid
Svenson, Stefan Swärd, Sofia Camnerin
(Anmälan till lunch:
johan.arenius@equmeniakyrkan.se)
18:30
En dag om försoning i Betlehemskyrkan.
Lasse Svensson och Sofia Camnerin
inleder kvällen och sammanfattar dagen.
18 Onsdag 18:00
Mat och prat. (Se notis sid 9.)
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6 Måndag 15:00
Julfest för barn och vuxna. Gemenskap,
gröt, sång, fika, berättelsen om stjärnan
och stjärntydarna. Krets 3 ansvarar.
9 Torsdag 18:30
Samtalsgrupp: Försoning behövs!
(Se notis sid 4.)
12 Söndag 08:30
Samtalsgrupp - Kvinna mitt i livet.
11:00
Gudstjänst. Tema: Dopet.
Camilla Malm Samuelsson.
Bosse Parbring. Söndagsskola. RUG
15 Onsdag 12:00
Onsdagsträffen. Livsberättelse från
främmande land. Hans och Karin
Larsson berättar.

16 Torsdag 18:30
Bibel och liv - start samtalsgrupp.
(Se notis sid 7.)
18 Lördag 10:00
Scoutmöte
18 Lördag 18:00
Mat och prat. (Se notis sid 9.)
19 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Livets källa”.
Peter Carlsson. Christer Welander.
Musik: Daniel Johansson.
21 Tisdag 19:00
Temakväll ”Människan och elementarpartiklarna - ett litet nedslag i CERN.”
Stellan Nilson Gymnasielärare i fysik.
(Kristna Humanister)
22 Onsdag 10:00
Scoutmöte
22 Onsdag 18:30
Samtalsgrupp: Försoning behövs!
(Se notis sid 4.).
25 Lördag 09:00
Stilla dag. (Se notis sid 2.)
26 Söndag 11:00
Temagudstjänst: Försoning behövs!
Sofia Camnerin (kyrkoledare i Equmeniakyrkan). Camilla Malm Samuelsson.
Musik: Anna och Robert Månsson.
Efter gudstjänsten: Samtal med Sofia
Camnerin. (Se notis sid 1 och 4.)
31 Torsdag 18:30
Samtalsgrupp: Försoning behövs!
(Se notis sid 4.)

FEBRUARI
1 Lördag 10:00
Scoutmöte

2 Söndag 10:00
Barnkör
11:00
Gudstjänst för barn och vuxna
Kyndelsmässodagen.
Tema: ”Det lillas stora betydelse”.
Camilla Malm Samuelsson. Musik:
Kasper Skarrie. Ljuständning för barn
födda/adopterade under året.
12:30
Församlingsmöte
6 Torsdag 19:00
Samtalsgrupp - Kvinna mitt i livet.
9 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Sådd och skörd”.
Camilla Malm Samuelsson.
Söndagsskola. RUG.
11 Tisdag 19:00
Temakväll. ”Våld i nära relationer.”
Viveka Enander FD, lektor vid
institutionen för socialt arbete.
(Kristna humanister)
16 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Nåd och tjänst”.
Musik: Johanna Nyström Rauch.
19 Onsdag 12:00
Onsdagsträff: ”En salig blandning” Ett
sång och musikprogram med Duo Lars.
Lars Antborg, sång och klarinett.
Lars Arnold, sång och gitarr.
19 Onsdag 18:30
Storord i fastan - Start ny samtalsgrupp
(Se notis sid 2.)
23 Söndag 10:00
Barnkör
11:00
Nattvardsgudstjänst för barn och vuxna.
Tema: ”Bibeln - det levande ordet”.
Camilla Malm Samuelsson.
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MARS
2 Söndag 11:00
Temagudstjänst i fastan.
Camilla Malm Samuelsson.
Gudstjänstgrupp.
6 Torsdag 18:30
Storord i fastan. Samtalsgrupp.
(Se notis sid 2.)
9 Söndag 11:00
Temagudstjänst i fastan.
Camilla Malm Samuelsson och
gudstjänstgrupp. Söndagsskola. RUG
11 Tisdag 19:00
Temakväll. ”Vetenskap och gudsbild.”
Anders Liljas Prof.em Biokemi och
strukturell biologi. Lunds universitet.
(Kristna humanister)

16 Söndag 11:00
Temagudstjänst i fastan. Camilla Malm
Samuelsson och gudstjänstgrupp.
18 Tisdag 18:30
Storord i fastan. Samtalsgrupp.
(Se notis sid 2.)
23 Söndag 08:30
Samtalsgrupp - kvinna mitt i livet.
23 Söndag 10:00
Barnkör
23 Söndag 11:00
Gudstjänst för barn och vuxna. Tema:
”Maria - tonåringen”. Camilla Malm
Samuelsson. Musik: Patrik Lind, Martin
Folkelind, Carl-Johan Martinius.
30 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Tema: ”Livets
bröd”. Agneta Wallenstam.
Söndagsskola. RUG.

TEMAGUDSTJÄNSTER I FASTAN
Intresserad av att vara med i en
gudstjänstgrupp inför någon
av våra temagudstjänster
2 mars, 9 mars, 16 mars ?
Kontakta pastor Camilla.

B A R N
O C H
S Ö N D A G A R
I JOHANNEBERGS MISSIONSKYRKA
V Å R T E R M I N E N
2 0 1 4
SÖNDAGSSKOLA för barn från 3 år. Söndagar kl. 11
12/1, 9/2, 9/3, 30/3, 27/4 , 8/4
Kontaktperson: Sigrid Rönnborn
RUG för barn från åk 2. Söndagar kl. 11
12/1, 9/2, 9/3, 30/3, 27/4 , 8/4
Kontaktperson: Kasper Skarrie
Gudstjänst för barn och vuxna. Söndagar kl. 11
2/2, 23/2, 23/3, 13/4, 25/5
Kontaktperson: Camilla Malm Samuelsson
SÖNDAGSKLUBB för barn i alla åldrar varje söndag då det inte är söndagsskola/RUG eller gudstjänst för barn och vuxna.
Någon vuxen erbjuder barnen i gudstjänsten att följa med till barnaktivitet
såsom pyssel, berättelse, fika, lek, sång.
19/1. 26/1, 16/2, 2/3, 16/3, 6/4, 20/4, 4/5, 11/5, 18/5, 1/6, 15/6.
Kontaktpersoner: Kerstin Ivarsson, Noomi Asker
BARNKÖR för barn i alla åldrar
2/2, 23/2, 23/3, 13/4, 25/5
Kontaktperson: Staffan Skarrie

S A M TA L S G R U P P ” B I B E L O C H L I V ” .
Här delar vi 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. Vi använder oss av metoden ”Lectio Divina” som
introduceras vid första träffen. Gruppen träffas var tredje vecka olika veckodagar och bestämmer övriga datum tillsammans.
Start: torsdag 16 januari kl 18.30-20.30.
Anmälan: Emma Carlsson 0703-73 13 67 / pastor Camilla Malm Samuelsson.
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VI BEHÖVER LEDARE

i söndagsskolan och i söndagsklubben!
Hör gärna av dig om du har lust att hjälpa till någon eller några
söndagar. Vad vore kyrkan utan barn?
Att möta barn är världens grej! Missa inte chansen!
Prata med Noomi, Kerstin eller Camilla
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VÄLKOMMEN TILL SCOUT
Terminsstart lördag 18 januari. Vi börjar kl. 10 och håller på till 13.
Kommande datum, 1 feb, 22 feb.
(håll utkik efter fler datum på hemsidan)

VÄLKOMMEN TILL ROLIGA LÖRDAGSFÖRMIDDAGAR MED SCOUTERNA!!

M a t

o c h

p r a t

Vi lagar mat och äter tillsammans - gott och roligt!
Anmälan till Karin Kåberger senast den femtonde i respektive
månad på karin@kaberger.se eller 0706-188261. Vi kommer att laga
vegetarisk mat som får kosta max 40 kr per person på
vardagar, lite mer på helger. Maten planeras och köps in i förvägmen vi lagar den tillsammans, äter och röjer gemensamt efteråt.

V ä l k o m n a !

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. 0707-79 23 21,
0735-83 60 87 eller 031-16 64 91
Karin Larsson tel. 031-16 37 04 eller 0705-16 37 51
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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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.
Våren är snart här! Boka redan nu:

R E T R E AT PÅ S T Y R S Ö 15 - 18 M A J
Möt klippor, hav och vår på Styrsö! I en vacker miljö inbjuds du till en enskild retreat
med tid för bön, meditation, skapande och promenad.
Retreaten startar med kvällsmat kl 19.30 på torsdagen och avslutas i med gudstjänst
kl 11 på söndagen.
Retreaten är en enskild retreat med möjlighet till andakter och tre samtal.
Ta gärna med material för skapande och vandringsskor. God mat och ett eget vackert
rum med uteplats. Det finns möjlighet till avkopplande örtbad i relaxrummet. Ledare
är Lena Huld och Camilla Malm Samuelsson. Kostnad: 2500kr.
Begränsat antal platser. Anmälan till bokning@styrsomissionskyrka.se
Samarrangemang mellan Styrsö missionskyrka, Johannebergs missionskyrka och
föreningen Kompass.
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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

