Programbladet
Johannebergs Missionskyrka

mars - juni 2014

A L L T I N G

H A R

S I N

T I D …

Efter 13 år som församlingsföreståndare i Johannebergs
missionskyrka är det dags för mig att vandra vidare.
Söndagen den 23 februari kallades jag till
församlingsföreståndare i Lerums missionskyrka.
Jag avslutar min tjänst i Johanneberg sista helgen i augusti.
Nu har vi ett halvår kvar där vi får glädjas åt varandra och ta ett
varsamt avsked av den här fasen i vår gemenskap.
Allt har sin tid.

S T O R O R D

Börje Ring sjunger: ”Allting har sin tid, om det får ha sin tid.”
Med önskan om Guds frid och Guds tid på din väg!
Camilla Malm Samuelsson, pastor
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F A S T A N

Vi möts i fastan för att samtala utifrån ”storord” i den kristna tron.
Intresserad av att vara med vid något eller några tillfällen?
Kontakta pastor Camilla.
Torsdag 6/3 Bön - kommunikation
Onsdag 19/3 Den heliga Anden - andlighet
Tisdag 1/4 Evighet - oändlighet
Måndag 14/4 Helande - helhet
SAMTALSGRUPP ”BIBEL OCH LIV”.
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”.
Gruppen träffas var tredje vecka olika veckodagar.
Vid intresse kontakta: Emma Carlsson (0703731367).

I Predikaren 3:1-8, 11 läser vi:

Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa,
en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar,
en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag,
en tid att skaffa, en tid att mista,
en tid att spara, en tid att kasta,
en tid att riva sönder, en tid att sy ihop,
en tid att tiga, en tid att tala,
en tid att älska, en tid att hata,
en tid för krig, en tid för fred.
…Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden.

I

P Å

G Å N G

I

H Ö S T :

 Tillsammansläger på Råddehult 12-14 september
 Jesus-helg 11-12 oktober. Tomas Kazen från Teologiska högskolan,
Stockholm, har seminarier kring Bibelns Jesus, Jesusforskning,
Bibeltolkning mm. Tomas leder oss i samtal kring hur vi uppfattar
och talar om Jesus idag.

PILGRIMSVANDRING PÅ BOHUS-BJÖRKÖ

8 mars, 29 mars, 3 maj, 14 juni kl 11- ca kl 14.
Samling och start/mål vid Missionskyrkan på Bohus-Björkö.
Pilgrimsmässa firas längs vägen.
Bra kläder och skor, matsäck!
Ledare är Lena Sollerman.
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P Å

S T Y R E L S E N S

B O R D

På styrelsens bord ligger just nu en remiss från Equmeniakyrkan och väntar på
att bli besvarad. Den är bearbetad i samtal, församlingsmöte, i GUR samt på
styrelsemötet i februari och inom kort skall remissvaret skickas in till Equmeniakyrkan. Vi som skall skriva remissvaret lutar oss rätt tungt på det omfattande remissvar som författades år 2010 i samband med en liknande remiss.
Såhär tänkte vi då och såhär tänker vi fortfarande:
Johannebergs missionsförsamling:
tänker inte använda oss av tillhörighetskonstruktionen
i samband med medlemskap
kommer att fortsätta att välkomna små barn som fullvärdiga
medlem mar i församlingen på föräldrarnas begäran
kommer att ge möjlighet till medlemskap även om man är odöpt
tänker fortsätta att utveckla lekmannamedverkan
i samband med nattvardsfirandet
En fråga som i remissen handlar om gemenskap i relation till medlemsskap. Vi
har i samtliga diskussioner varit överens om att fortsätta eftersträva en väldigt
öppen gudstjänst- och församlingsgemenskap samtidigt som vi vill fortsätta att
bjuda in till en fördjupad delaktighet genom medlemsskap som ger möjlighet
till större ansvarstagande för församlingens verksamhet och rätt att påverka
formellt. Hoppas att detta känns schysst för oss alla!
På styrelsens bord ligger också frågan om vad vår kyrka skall heta framöver.
Eller kanske inte riktigt - beslutet ligger hos oss alla i församlingen! På församlingsmötet/grillkvällen den 20 maj skall vi försöka bestämma oss så skriv
in detta datum i din kalender redan nu. De tre hetaste förslagen är följer nedan,
det finns goda argument för alla tre även om jag har min åsikt klar… Kom och
berätta vad du tycker, alla församlingsmedlemmar över 15 år har rösträtt!
Johannebergs equmeniakyrka
Equmeniakyrkan i Johanneberg
Pilbågskyrkan
Vill också passa på att tacka er som tagit steget och flyttat kyrkoavgiften till
Johannebergs Missionskyrka - det är viktiga bidrag till vår verksamhet!
Med önskan om Guds välsignelse
och en glad vår i Johannebergs Missionskyrka,
Karin Kåberger, ordförande
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WEST PRIDE – HBTQ FESTIVALEN I GÖTEBORG 28 MAJ-1 JUNI
Visionen bakom festivalen är: ”En jämlik och inkluderande värld fri
från fördomar och diskriminering”.
Årets festivalkampanj är ”En konstig festival”. Idén har sitt ursprung i
att vi vill ifrågasätta vad som anses normalt och kämpa för
hbtq-personers rätt till ett eget unikt uttryck.
Vad är egentligen konstigt? Vem bestämmer vem som är ”konstig” och
vem som är ”normal”? Dessa frågeställningar vill vi gräva djupare i
under årets upplaga av West Pride, festivalen som lyfter upp normkritik
och hbtq-personers livssituation genom konst och kultur.
Kyrkorna kommer ha ett tält, arrangera en regnbågsmässa, delta i paraden mm. Vill du vara med och engagera dig i kyrkornas tält odyl kontakta Equmeniakyrkans studentpastor Cissi Glittvik 0702-11 01 20.

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.

R E G I O N

V Ä S T

-

E Q U M E N I A K Y R K A N

Du finner almanacka för region Väst på hemsidan
www.equmeniakyrkan.se/regionvast/ Två exempel:
Mångfald - som förändrar dig mig och världen
Equmeniakyrkan inbjuder till en inspirationsdag om Mångfald i våra
församlingar. Lördagen 15 mars, 10.00 - 15.30, Immanuelskyrkan Borås
Badoskläger i Flatåskyrkan, Göteborg
15 - 16 mars Badoskläger för 9 - 12-åringar.
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MARS
4 Tisdag 18:30
Samtalsgrupp: Bibel och liv.
Se separat notis.
5 Onsdag 20:00
Jazzkväll med tilltugg och dryck.
6 Torsdag 18:30
Storord i fastan samtalsgrupp.
Se separat notis.
8 Lördag 11:00
Pilgrimsvandring på Bohus-Björkö.
Se separat notis.
9 Söndag 11:00
Temagudstjänst i fastan. Camilla Malm
Samuelsson och gudstjänstgrupp: Staffan Skarrie, Stellan Nilson mfl. Musik:
Linda Malmsten. Söndagsskola, RUG.
11 Tisdag 19:00
Temakväll ”Vetenskap och gudsbild.”
Anders Liljas Prof.em Biokemi och
strukturell biologi. Lunds universitet.
(Kristna humanister)
12 Onsdag 12:00
Onsdagsträff: ”Fastän orden inte räcker”
- tankar och visor om ett liv som pastor.
Per Jennervall från Majornas missionskyrka.
16 Söndag 11:00
Temagudstjänst i fastan. Camilla Malm
Samuelsson och gudstjänstgrupp: Christina von Dorrien, Charlotte Carlsson mfl.
Musik: Susanna Berger (oboe), Karin
Wiberg (violin), Sara C Hellåker (piano).
Söndagsklubb
18 Tisdag 18:00
Mat & Prat Vi lagar mat och äter tillsammans ! Anmälan till Karin Kåberger på
karin@kaberger.se eller 0706-188261.
19 Onsdag 18:30
Storord i fastan Se separat notis.
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22 Lördag 10:00
Scout: Pyssel, Fågelholk, Filt & flagga
23 Söndag 08:30
Samtalsgrupp - kvinna mitt i livet.
10:00
Barnkör
11:00
Gudstjänst för barn och vuxna. Tema:
”Maria - tonåringen”. Camilla Malm
Samuelsson. Emma Carlsson.
Musik: Patrik Lind, Martin Folkelind
Tomas Darelid, Carl-Johan Martinius
29 Lördag 11:00
Pilgrimsvandring på Bohus-Björkö.
Se separat notis
30 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Tema: ”Livets
bröd”. Agneta Wallenstam. Bosse Parbring. Musik: Helena Liljeqvist & Linda
Malmsten. Söndagsskola, RUG

APRIL
1 Tisdag 18:30
Storord i fastan Se separat notis.
5 Lördag 09:00
Scout: Utflykt till havet och Donsö
6 Söndag 11:00
Musikgudstjänst.
Tema: Undringar - utifrån Ted Gärestads
liv och sånger. Lars Widell (sång- och
musikpastor i Equmeniakyrkan). Camilla
Malm Samuelsson. Söndagsklubb
18:00 Jazzkväll. Jazzkväll med Kaori
Nishijima (piano) från Japan tillsammans med Anders Kjellberg (trummor)
och Magnus Bergström (bas). Entre
100:- (stud/pensionär 50:-)

8 Tisdag 19:00
Temakväll. Rwanda 20 år efter folkmordet - vad en samhällsvetare lärde
sig. Leif Ohlsson FD. fredsforskning.
(Kristna humanister).
9 Onsdag 12:00
Onsdagsträff: Påskfest. Diakonalarådet
bjudet till fest. Pastor Camilla kåserande
om påskens traditioner. (Föranmälan till
Camilla)
13 Söndag 11:00
Påskgudstjänst för barn och vuxna
Camilla Malm Samuelsson.
Musik: Barnkör.
16 Onsdag 18:30
Storord i fastan Se separat notis.
18 Fredag 11:00
Långfredagsgudstjänst. Tema: ”Korset”.
Camilla Malm Samuelsson.
Musik: Gabriella Myrén.
20 Söndag 11:00
Påskdagsgudstjänst Tema: ”Kristus är
uppstånden”. Nattvard. Camilla Malm
Samuelsson. Christer Welander.
Musik: Agnes Darelid. Söndagsklubb
14:00
Påskfirande på Götaplatsen.
Sång, musik, bön, tal, firande av Jesu
uppståndelse, tillsammans med alla
kyrkor i Göteborgstrakten.
23 Onsdag 18:30
Verksamhetsråd. En kväll för alla församlingens råd och grupper. Vi samtalar
om kommande verksamhetsår 2014-15.
26 Lördag 10:00
Scout: Geocaching - vi går under
Göteborg!
27 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Internationella
rådet. Miguel Espinosa. Musik: Redbergskyrkans kör. Söndagsskola, RUG

MAJ
3 Lördag 11:00
Pilgrimsvandring på Bohus-Björkö.
Se separat notis
4 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Den gode herden”.
Pär Sandstedt. Musik: Alexander Stenman. Söndagsklubb
10 Lördag 11:00
VÅRFEST fika, tävlingar, lotterier,
hamburgare, manskör, vårtal mm. Pengarna går till församlingens barn- och
ungdomsarbete.
11 Söndag 08:30
Samtalsgrupp - kvinna mitt i livet.
11:00
Gudstjänst Tema: ”Vägen till livet”.
Emil Mattsson (Direktor för Räddningsmissionen i Göteborg). Camilla Malm
Samuelsson. Musik: Emil Mattsson.
Söndagsklubb
14 Onsdag 12:00
Onsdagsträff: Sångprogram ”40-50-talssånger på blomstertema”. Hjärtevännernas sånggrupp från Alingsås.
15 Torsdag 19:30
Enskild retreat i Styrsö missionskyrka
Se separat notis.
18 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Att växa i tro”.
Rebecca Simonsson (pastorsstuderande
på THS)´. Insamling till diakon- och
pastorsutbildning i Equmeniakyrkan.
Musik: Kör från Alingsås Missionskyrka. Söndagsklubb
20 Tisdag 18:30
Församlingsmöte. Korvgrillning
24 Lördag 10:00
Scout: Inför läger...
(Lägret blir prel. 14-18/6)
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25 Söndag 10:00
Barnkör
11:00
Gudstjänst för barn och vuxna. Tema:
”Bönen”. Nattvard. Camilla Malm
Samuelsson. Ulf Eldblom. Scouter
medverkar.

JUNI
1 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Hjälparen kommer”.
Jan Wennergren. Musik: Jakob Sollerman.Söndagsklubb
8 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Den heliga Andan”.
Camilla Malm Samuelsson. Musik: Sune
& Karin Jeanson. Söndagsskola, RUG

11 Onsdag 12:00
Onsdagsträff: sommaravslutning ”Sju
sorters kakor och jordgubbstårta”, Camilla Malm Samuelsson mfl medverkar.
14 Lördag 11:00
Pilgrimsvandring på Bohus-Björkö.
Se separat notis
15 Söndag 08:30 Samtalsgrupp - kvinna
mitt i livet.
11:00
Gudstjänst. Tema: ”Gud - Fader, Son
och Ande”. Bettina Sörstedt. Nattvard.
Camilla Malm Samuelsson. Musik: Beatrice Alexandersson.

BARN OCH SÖNDAGAR
I JOHANNEBERGS MISSIONSKYRKA VÅRTERMINEN 2014
SÖNDAGSSKOLA för barn från 3 år. Söndagar kl. 11
9/3, 30/3, 27/4, 8/6
Kontaktperson: Sigrid Rönnborn
RUG för barn från åk 2. Söndagar kl. 11
9/3, 30/3, 27/4, 8/6
Kontaktperson: Kasper Skarrie
Gudstjänst för barn och vuxna. Söndagar kl. 11
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.
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
23/2, 23/3, 13/4, 25/5
Kontaktperson: Staffan Skarrie
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Interreligiösa centret i Göteborg: DÄR RELIGIONER MÖT S
Interreligiösa centret är en mötesplats där tro och religionsdialog står i centrum.
Centret primära mål är att erbjuda en knytpunkt och ett sammanhang för samhällsansvar och socialt engagemang för Göteborgs Interreligiösa råd, Göteborgs stads
församlingar och stadens medborgare. Centret kommer också att vara en resurs för
staden och allmänheten i frågor kring bland annat religiositet, mångfald och samhällsgemenskap och erbjuda kunskap, kompetens och erfarenheter i dessa frågor.
Välkommen att besöka centret på Kyrkogatan 25 (3 tr).
Grundidén är att genom centret skapa strukturer samt utveckla och prova metoder
för interreligiös och interkulturell dialog samt ett lärande kring det mångreligiösa
samhällets utmaningar. Det kan inte ske av någon, för någon. Dialog förutsätter
ett gemensamt engagemang och gemensamt arbete. Människor måste mötas för att
kunna känna varandra och varandras tro och liv. Social sammanhållning och samhällsgemenskap mellan människor med olika religioner och kulturella bakgrunder
skapas på bästa sätt genom att ”göra” tillsammans. Där sker lärandet om den andre
och det som kan kännas ovant och annorlunda. Tillsammans kommer vi utveckla
goda metoder för interreligiös och interkulturell dialog. Interaktiva metoder för
att kunskapshöja, medvetandegöra och aktivt arbeta med attityder kommer också
parallellt att utvecklas inom ramen för centret.
På hemsidan www.interreligiosacentret.se finns en kalender med ett rikt utbud för
ungdom och vuxna. Denna kalender finns också vid anslagstavlan i kyrkan. Ett
axplock:
8 mars kl.13-20.30. Interreligiös kvinnodag med tre seminarier: ”Heligt vatten
och helgad mat”, ”Kvinnor och makt inom religionerna”, ”Hatbrott mot religiösa
kvinnor”.
26 mars 18-20.30. Religionsfrihet och yttrandefrihet – frihet från religion eller
frihet till religion? Medverkande: Göran Larsson, Gabriel Byström och Omar
Mustafa.
10 april 16.30-19.30. Tempeltur (avgång från Stora teatern).
23 april 18-20.30. Skolan, segregationen och ojämlikhetens geografi.
10 maj 11-18. Ett Göteborg för alla – Bältesspännarparken.

SMU:sVÅRFEST.

Lördag 10 maj kl 11.

Lekar , tävlingar, lotterier, fika,
hamburgare, vårtal, manskör...

s

c

o
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t

Lördagar kl. 10-13.
Se datum i kalendariet.
Välkommen till
roliga förmiddagar
och flera läger!
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GÖTEB ORGS K RISTN A SAM A R BE TSR Å D: PÅ S KDAG EN 2 0 1 4
Påskfirande på Götaplatsen kl. 14. Vi möts efter våra respektive påskdagsgudstjänser för att fira tillsammans. Sång och musik, apell av Tomas Sjödin.

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION I JOHANNEBERG
Vi är en del av Göteborgs räddningsmission. Söndagen den 11 maj får vi besök
av Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen. Tillsammans med musiker
medverkar han i vår gudstjänst.
Det finns flera möjligheter att engagera sig i Räddningsmissionen. Ett axplock
från det senaste nyhetsbrevet:
Agora – integration. Inom verksamheten Agora finns flera verksamheter som
vänder sig till nyanlända personer och familjer. På torsdagkvällar är det öppet hus på Andra Långgatan 27. Hit kommer varje vecka allt fler nyanlända
personer och familjer. Det som ofta saknas är vanliga svenskar. En ypperlig
mötespunkt där man kan etablera relationer med människor man kanske inte
träffar i kyrkbänken.

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.

Catering till fest eller arbetsplats? LIME Catering lagar enormt god mat!
Studio Svängdörren ligger i Lövgärdets missionskyrka. Där kan man göra
inspelningar av olika slag. Hyra heldag: 1500 kr inklusive studiotekniker.

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?

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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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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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

