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”JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKALL HA LIV,
O C H
L I V
I
Ö V E R F L Ö D . ”
(Jesus säger detta i Johannesevangeliet 10:10)
Liv i överflöd, det låter härligt det!
Men vad innebär det för mig? Hur ser min längtan ut?
Det är grundfrågorna i andlig vägledning och i den bön som bibeltexter kan bjuda
till.
I sommartid vill jag här ge dig en övning som du kan använda om du har några
minuter över för bön. Du kan förstås använda övningen hur många gånger som
helst, med eller utan bibelord.
Var precis där du är.
Identifiera din yttre miljö. Inne eller ute? Hur är vädret? Hur ser det ut runt omkring dig? Var finns du? Kanske cyklar du, ligger på en klippa, sitter i rullstolen,
påtar i trädgårdslandet, fiskar från båten, ligger i hängmattan, är på väg i bilen, går
i skogen, simmar i sjön…
Identifiera din inre miljö. Vad känner jag just nu? Vad tänker jag? Vilka sinnesstämningar rör sig i mitt inre?
Jesus kommer dig till mötes.
När du nu har identifierat vart du befinner dig både till det yttre och inre: fantisera
att Jesus kommer dig till mötes. Hur ser han ut? Synlig eller osynlig? Kan du höra
Jesu andning? Hör du din egen andning? Kan du identifiera vilken känsla han
väcker hos dig? Sätter han sig bredvid dig? Lägger sig? Cyklar? …
Säger Jesus något? Gör han något? Du kanske behöver vara tyst en stund för att
lyssna.
Kanske är det tyst? Hur upplever du tystnaden?
Kanske är det någon tanke som dyker upp? Identifiera den. Hur känns det?
Om du vill kan du nu föreställa dig att Jesus säger orden: ”Jag har kommit till dig,
för att du skall ha liv, liv i överflöd.”
Vad tänker/känner du när du hör det? Finns det något du vill fråga Jesus? Finns
det något du vill säga till Jesus? Kanske kan du formulera din längtan?
Samtala fritt.
Nu kan du ägna en stund att samtala fritt med Jesus som kommit dig till mötes.
Kanske behövs inga ord? Då kan du bara vara där en stund i närvaron av den Gud
som alltid är där.
Avsluta.
Du kan, om du vill, tacka Gud för mötet som blev och återgå till det du håller på
med.
Jag önskar dig en skön sommar med liv i överflöd!
/Camilla Malm Samuelsson
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en studiedag om historiens Jesus och hans utveckling
Jesusgestalten gäckar och attraherar människor av de mest skilda slag,
trots att det är 2000 år sedan människan Jesus levde och var verksam i
vad som då var en obetydlig avkrok i östra delen av Romarriket.
Varför detta fortsatta intresse för Jesus? Vem var han egentligen i sitt historiska
sammanhang? Vad kan vi veta – historiskt sett – om hans visioner och verksamhet? Vad gjorde att människor drogs till honom? Varför protesterade han
mot makteliten? Hur kom han att bli Kristus? Vad kom han att betyda efter sin
död och vad menade hans anhängare med att betrakta honom som gudomlig?
Vad händer med Jesus när en hierarkisk teologi och organisation tar över? Hur
ser sambanden ut mellan historiens Jesus och den gestalt som kristna människor tror på och relaterar till?
Välkommen till en studiedag då Thomas Kazen föreläser och vi funderar
tillsammans över historiens Jesus och hans väg från Nasaret i Galileen till
maktens katedraler och människors hjärtan. Thomas arbetar som lärare och
professor på THS (Teologiska högskolan Stockholm) inom nya testamentet
och exegetisk teologi.
Program lördagen den 11 oktober kl. 10-15.
9.30
Drop in kaffe/te
10.00
Jesus i historien och i vår tid – en skiss med viss distans
11.00
Samtal och frukt
11.20
Människan Jesus och visionen om gudsriket – djupdyk i historien
12.20
Samtal
12.50
Lunch
13.20
Hur Jesus blev Kristus – teologisk spekulation och trons erfarenhet
14.20
Samtal och kaffe/te
14.40
Jesus i en öppen kyrka i en öppen värld
– en utmaning med visst patos
Gör gärna en anmälan för matens skull till Stellan Nilson sms: 0765-56 46 75
eller e-post: stellan.nilson@telia.com (obs! ett s i nilson).
Kostnad för mat och fika under dagen 50 kr som betalas på plats.
Detta är ett samarrangemang med studieförbundet Bilda.
Söndag 12 oktober kl.11 predikar Thomas Kazen i gudstjänsten.
Välkommen!
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Då har det hänt. Johannebergs missionskyrka har blivit Johannebergs equmeniakyrka. Det känns högtidligt att få vara med om
detta.
Oavsett vad var och en tycker om namnet (ska erkännas att jag inte var
överförtjust när kyrkokonferensen 2013 röstade igenom Equmeniakyrkan), så är det något viktigt med att kunna symbolisera – och kommunicera - den nya samhörigheten. Tack för alla inlägg och diskussioner
under församlingsmötet den 20:e maj då vi fattade beslutet!
Som du ser så skriver vi fortfarande Johannebergs Missionskyrka i detta
nummer av Programbladet. Vi sparar det officiella namnbytet till i höst.
Karin Kåberger och jag var ombud för vår församling på årets kyrkokonferens i Stockholm under Kristi himmelsfärdshelgen. Vi gick
igenom motionerna innan på grillkvällen och hade med oss tankar och
reflektioner från församlingen därifrån. Ett tema som verkar genomgående nu är hur och med vad vi ska fylla vår kyrka med innehåll. Det organisatoriska och administrativa runt sammanslagningen har tagit fokus
de senaste åren och det är först nu som vi kan börja blicka utåt. Fredsoch miljöfrågor dominerade årets konferens. Bland annat beslutades att
lämna ett uttalande till riksdagen om en tyngdpunktsförskjutning från
militära till fredliga och diplomatiska lösningar på konflikter.
Hela skrivelsen läser du här: equmeniakyrkan.se/blog/kyrkokonferens/
uttalande-om-tyngdpunktsforskjutning/#Uttalandet
Det viktiga är att arbeta långsiktigt och inse att vi som kyrka med
70.000 medlemmar faktiskt kan vara med och påverka på riktigt!
Frågor om diakonens roll och status i kyrkan diskuterades och klimatoch miljöfrågor. Läs mer om konferensen på equmeniakyrkan.se och
tala gärna med Karin och mig.
I styrelsen fokuserar vi just nu på verksamhets- och rekryteringsfrågor.
Råd och grupper arbetar med planeringen inför en höst utan vår pastor
Camilla. I skrivande stund håller vi på att inventera vidare så att så få
saker som möjligt ska hamna mellan stolarna.
En rekryteringsgrupp arbetar med att få ihop en samlad bild av vad vi
i Johannebrg vill, och anser är viktigt med vår kyrka. Vad önskar vi av
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en ny pastor? Ett första samtal kring detta tema hade vi under verksamhetsrådet. Den 17: e juni finns en ny möjlighet att tala om dessa frågor.
Var med och säg din mening! Kan du inte vara med då, så kan du mejla
mig: patrik.lind@vgregion.se, eller tala med någon av oss i gruppen
(Stig Lindholm, Rebecca Martinius, Birgitta Rynäs o Helena Liljeqvist).
En förslagslåda kommer också att sättas upp i kyrkan där du har möjlighet att skriva ner din åsikt på ett papper.
Styrelsen vill passa på att påminna alla i råd och grupper som kanske
vill satsa på något extra i höst. Kanske pröva någon ny verksamhet eller
köpa in något materiel. Äskanden vill vi ha in senast den 15:e september för att få in det i budgetarbetet för nästa år.
Tack alla för ett gott samarbete och Guds fred.
/Patrik Lind, ordförande

C A M I L L A S

A F T O N

Lördag 27 september 18.00
”Camillas afton” - Avtackningsfest.
Välkommen till en kväll då vi tackar vår pastor Camilla som i och med hösten börjar annan tjänst –
med en riktig festkväll. Församlingen vill denna kväll på
olika sätt påminna om stort och smått under de gångna
åren och på så vis uttrycka sitt stora tack till pastor
Camilla Malm Samuelsson för de insatser hon gjort för
församlingen.
Välkommen med att dela fest,
mat, musik och minnen!
Dagen efter, söndag 28 september kl 11.00 predikar
Camilla i gudstjänsten.
I samband med kyrkkaffet avtackar vi Camilla för hennes
tid som församlingsföreståndare i vår församling.
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JUNI

AUGUSTI

8 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Den heliga Andan”.
Dop och välkomnande av nya medlemmar. Predikan: Camilla Malm Samuelsson. Gudstjänstledare: Lotta Carlsson.
Musik: Sune & Karin Jeanson. Söndagsskola. RUG.
10 Tisdag 18:30
Samtalsgrupp: Bibel och Liv.
Anmälda deltagare.
11 Onsdag 12:00
Onsdagsträff: sommaravslutning
”Sju sorters kakor och jordgubbstårta”,
Camilla Malm Samuelsson.
Sommarmusik med Lotta Carlsson.
14 Lördag 11:00 - 14:00
Pilgrimsvandring på Bohus-Björkö.
Samling och start/mål vid Missionskyrkan. Pilgrimsmässa firas längs vägen.
Bra kläder och skor, matsäck! Ledare är
Lena Sollerman.
14-18 juni Scoutläger
15 Söndag 08:30
Samtalsgrupp - kvinna mitt i livet.
För anmälda deltagare.
15 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Gud - Fader, Son
och Ande”. Nattvard. Predikan: Camilla
Malm Samuelsson. Gudstjänstledare:
Bettina Sörstedt. Musik: Beatrice Alexandersson.
17 Tisdag 18:30
Samtalskväll om ny pastor. Välkommen
att diskutera församlingens tankar och
förhoppningar kring en ny pastor. Vi gör
en behovsanalys tillsammans som sedan
kommer att användas i rekryteringarbetet. ansvariga för kvällen: Karin Kåberger samt Patrik Lind

17 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Goda förvaltare”.
Predikan: Göran Bjerhem.
24 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Nådens gåvor”. Predikan: Camilla Malm Samuelsson.
31 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Tema: ”Tro och
liv”. Predikan: Camilla Malm Samuelsson.
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SEPTEMBER
7 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Friheten i Kristus”.
Predikan Staffan Engblom.
9 Tisdag 18:30
Nystart samtalsgrupp. ”Bibel och liv”.
Här delar vi tankar och funderingar runt
bibelns texter och våra egna liv med
varandra. Se notis på sid. 7.
10 Onsdag 12:00
Onsdagsträff
12-14 september
Tillsammansläger på Råddehult.
Se notis på sid. 8.
14 Söndag 11:00
Gudstjäns på Tillsammanslägret i Råddehult (ingen gudstjänst i Johanneberg.)
Tema: ”Medmänniskan”. Charlotte
Carlsson och Emma Carlsson.
16 Tisdag 19:00
Skapelseteologi.
Åke Jonsson, Teol. Dr.
Samarrangemang med
Kristna humanister
21 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Enheten i Kristus”.
Predikan: Peter Carlsson.

27 Lördag 18:00
”Camillas afton” . En kväll då vi tackar
vår pastor - som i och med hösten börjar
annan tjänst – med en riktig festkväll.
Se notis på sid. 4.
28 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Tema: ”Ett är
nödvändigt”. Predikan: Camilla Malm
Samuelsson.

OKTOBER
5 Söndag 11:00
Gudstjänst för barn och vuxna. Tema:
”Änglarna”. Scoutinvigning med scouter
och ledare. Predikan: Ola Westlin.
11 Lördag 09:30
Temadag: Jesus då och nu – en studiedag
om historiens Jesus och hans utveckling.
Thomas Kazén, lärare på THS, föreläser
Se notis på sid. 2.
12 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Lovsång”. Predikan:
Thomas Kazén: ”Jesus i gudstjänsten –
lovsång till en judisk messiansk profet”.
15 Onsdag 12:00
Onsdagsträff
19 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Att lyssna i tro”.
Predikan: Agneta Wallenstam.
19 Söndag 12:30
Församlingens årsmöte.
21 Tisdag 19:00
Socialt hållbar utveckling ur ett lokalt
perspektiv Åsa Lorentzi, Projektledare
Norra Hisingen och KAIROS. Samarr:
Kristna humanister
26 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Tema: ”Trons
kraft”. Predikan: Peter Carlsson.

NOVEMBER
2 Söndag 11:00
Gudstjänst. Ljuständning i allahelgonatid. Tema: ”Vårt evighetshopp”.
Predikan: Bosse Parbring.
9 Söndag 11:00
Gudstjänst. Tema: ”Samhällsansvar”.
Predikan: Madelene Sandqvist.
11 Tisdag 19:00
Behövs en ny säkerhetspolitik? Anders
Mellbourn, Statsvetare och journalist.
Samarrr: Kristna humanister
12 Onsdag 12:00
Onsdagsträff
16 Söndag 11:00
Gudstjänst för barn och vuxna. Tema:
”Vaksamhet och väntan”. RUG medverkar. Predikan: Helena Lind.
22 Lördag
Höstförsäljning
23 Söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Kyrkornas globala söndag. Internationella gruppen.
30 Söndag 11:00
Adventsgudstjänst. Tema: ”Ett nådens
år”. Predikan: Staffan Skarrie. Konfirmander.
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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.
Höstens första träff är tisdag 9/9 kl 18.30-20.30. För frågor
eller anmälan kontakta Emma Carlsson, 0703-73 13 67,
emma.carlsson.83@gmail.com senast 8/9.
VÄLKOMMEN MED!

SISTA ARBETSDAGARNA
FÖR CAMILLA
Camilla arbetar fram till
midsommar och sedan
24-31 augusti.
Den 1 september börjar
hon sin pastorstjänst i
Lerums missionskyrka.
Hon kommer tillbaka och
arbetar några dagar den
sista veckan i september i
anslutning till avslutnings/
avtackningshelgen
den 27-28 september.

SOMMAR I
JOHANNEBERGS
MISSIONSAKYRKA
Söndagen den 15 juni kl. 11
har vi vår sista gudstjänst
innan sommaruppehållet.
Besök gärna andra kyrkor i
Göteborg, Sverige eller
världen under sommaren.
Välkomna tillbaka på
gudstjänst i Johanneberg
den 17 augusti kl. 11.

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
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tillsammanslÄger pÅ rÅddehult
12-14 september 2014

När hösten är i antågande är det härligt med en helg med skön blandning av lek och vila, skoj och allvar, mat, gemenskap och friluftsliv för
alla åldrar. Vi är tillsammans på Råddehults lägergård som ligger nära
Bollebygd. Vi får tillfälle att samtala och lära känna varandra under former som vi till stor del skapar själva. Vi inleder på fredagkvällen med
knytkalas där man tar med sig något ärbart att dela med varandra i all
enkelhet. På lördagen får vi besök av Mikael Nilsson, föreningsutvecklare på Equmenia Väst, som pratar om ”Kyrka för hela Livet och Växa i
Tro” med oss. Under lägret har vi möjlighet att mötas, barn och vuxna,
i olika aktiviteter t.ex. bad, bollspel, promenad, kanoting, korvgrillning,
andakter, gudstjänst och nattvard. Du kan komma del av helg eller vara
med under hela helgen.
Bädd/person/natt 120
Tältande/person/natt 30
Till detta tillkommer matkostnader.
Boka in helgen i din almanacka och anmäl dig så snart som möjligt men
allra senast 7/9 till:Anna Orrebrand anna.orrebrand@gmail.com
PerÅke Torstensson perake.torstensson@afconsult.com
Meddela när ni anmäler hur stor del av lägret ni är med, eventuella alergier, om ni har plats för fler i er bil eller om ni behöver skjuts.

HELENA LIND ÄR FÖRSAMLINGENS
VICE FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE.
Helena är föreståndare fram till anställningen av en ny pastor. Kontakta
Helena gällande frågor kring medlemskapet och förrättningar, så hjälper hon
till att skapa möjligheter. 0733-86 45 74, helena.lind@johannebergsmissionskyrka.se
Övriga frågor och samtal hänvisas till ordförande Karin Kåberger och Patrik
Lind på e-post ordf@johannebergsmissionskyrka.se Denna adress läses även
under sommaren.
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Vi är så glada att församlingen åter har glädjen att inbjuda unga människor
till konfirmation. Senare i höst startar konfagruppen sina samlingar och siktar,
som vanligt, på en konfirmationshögtid i maj 2015.
I år har vi, redan nu, flera ungdomar från vår kyrka som är intresserade.
Det känns väldigt roligt.
Vi har också en ledargrupp på gång: Anna Orrebrand, Ann-Marie och Staffan
Skarrie och Klara Duregård kommer att ansvara.
Vidare kommer Leo Westlin och Amanda Forsblad att finnas med
som unga ledare. Kanske tillkommer ytterligare någon.
Precis som förra gången kommer vi att ha Konfa tillsammans med
Redbergskyrkan och Majornas missionskyrka.
Det känns mycket inspirerande. Vi blir många och det är roligt.
Och vi bygger bryggor mellan församlingarna.
Det är också bra.
Känner du någon du skulle vilja inbjuda till Konfan, så gör gärna det.
16 september 18.30 har vi en informationsträff i kyrkan,
som man kan inbjuda till.
Foldrar att dela ut finns i kyrkan att ta med sig.
Saknaden efter Camilla kommer att vara enorm, men vi tänker att vi,
tillsammans, kan göra en Konfa, som ungdomarna kommer att bära med sig
som en fin och positiv tid i deras liv.
Vi vet att det, i församlingen, finns ytterligare många som vill vara med och
hjälpa till med småsaker. Så vi känner oss trygga inför hösten.
För konfaledarna
Staffan Skarrie

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
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MEDLEM
Alla som vill uttrycka sin tillhörighet i Johannebergs missionskyrka genom
medlemskap är välkomna att höra av sig till Helena Lind.
FÖRRÄTTNINGAR
Församlingen erbjuder dop, barnvälsignelse, konfirmation, begravning och
vigsel oavsett sexuell läggning. Kontakta Helena Lind för önskemål och frågor
kring förrättningar.
SAMTAL
Vi behöver alla någon att dela det innersta med. Johannebergs missionskyrka
erbjuder enskilt samtal i själavård, andlig vägledning och stödsamtal. Om du
har frågor kring detta kontakta ordförande Patrik Lind tel. 0731-50 16 88, så
hjälper han dig att förmedla en kontakt.

Vill du ha besök av församlingen?

Om du vill att någon från församlingen kommer och
hälsar på kan du kontakta Karin Larsson på telefonnummer 0705-16 37 51, 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 (t.o.m. 31/8)
Camilla Malm Samuelsson
18 17 09 (kyrkans exp.) 0735-60 63 57
pastor@johannebergsmissionskyrka.se
Vice församlingsföreståndare
Helena Lind
0733-86 45 74, helena.lind@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

