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Det var en gång en konstnär. En duktig, begåvad och erkänd konstnär som
målade vackra och finstämda motiv. Det var dock en sak som skilde honom
från de flesta andra konstnärer. Ramen på tavlorna. Den satte han dit innan han
började måla. Många konstnärer väljer att sätta på ramen sist, när
konstverket är färdigt, men så gjorde alltså inte denne konstnär. Dessutom blev
ramen oftast en del av själva målningen, därför att konstnären valde att måla
även på den. Han kunde inte låta bli. Motivet blev så viktigt att det inte gick att
hålla sig innanför ramen.
Just så gör Gud, den störste av konstnärer. Han skapar, men håller sig inte
inom ramarna. Motivet är alltför viktigt. När Jesus kom till denna jord, som ett
barn som föds i ett enkelt, dragigt stall, ja då målas det verkligen långt utanför
ramarna. Då räcker inte målarduken till, då sprängs alla gränser för vad som är
möjligt. Gud den högste, den störste, den svåraste att förstå tar plats i ett litet
barn. Gud som kan uppfattas så diffus och så långt borta blir plötsligt konkret
och kommer så nära. Gud den störste blir ett med det minsta, blir ett med det
enkla och svåra. Det skapas något helt nytt där i julnatten, ett nytt konstverk tar
form, med färg långt ut på ramen. I det barn som föds i Betlehem, Jesus, stiger
Gud ner, rakt ner i vårt mörker, ner bland våra frågor. Han möter oss här, delar
och bär allt det svåra. Gud och människa blir ett.
Jul är inte krubba
strå och stall
Ej nattens änglasång
eller österns vise män
Guld, rökelse och myrra
eller stjärna över Betlehem
Inte Josef och Maria
eller härbärgets trängsel
Allt är ram och tavla
kring det outsägliga
det aldrig förstådda
När universums skapare
i barnets födelse
blev en av oss
(Dikt av Erik Sjöberg)

Carin Folkesson, pastor och församlingsföreståndare
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Nytt verksamhetsår och ny styrelse!
Församlingens styrelse består nu av Anna Kjellberg, Anna Orrebrand,
Emma Carlsson, Eva Kaså, Karin Kåberger, Kerstin Ivarsson,
Irma Lindström Kjellberg, Ola Westlin och Stellan Nilsson.
Adjungerad kassör är som tidigare Hans Bryntesson vilket vi som styrelse är
fortsatt mycket tacksamma för.
Vi sänder också ett varmt tack till Patrik Lind som i samband med årsmötet
avslutade sitt uppdrag efter fyra år som ordförande.
Förutom ny styrelse har vi i samband med årsmötet också fått en ny vice församlingsföreståndare, Staffan Skarrie, vilket är glädjande. Församlingens nya
stadgar och församlingsordning blev klara och klubbade vid årsmötet.
De kommer att tryckas och distribueras framöver så att alla församlingsmedlemmar kan ta del av dem.
Vår pastor Carin Folkesson har kommit igång på ett mycket bra sätt vilket är
både tryggt och positivt. Som församling vill förstås vara en schysst
arbetsgivare för Carin. Stig Lindholm och Karin Kåberger kommer att axla
uppgiften som församlingens arbetsgivarrepresentanter.
Församlingens ekonomiska situation är lite spännande just nu då vi växlar
över från ingen anställd till en heltidsanställd. Med anledning av detta hoppas
vi på något ökat givande, ungefär 10 procent totalt sett.
Behovet av hjälp till människor i nöd är som vi alla vet enormt just nu.
Från styrelsens sida vill vi påminna om möjligheten att göra volontärarpass i
exempelvis Redbergskyrkans flyktingboende, mer info om detta finns i kyrkan.
Styrelsen har också fattat beslut om kollekter till Equmeniakyrkans internationella arbete och Räddningsmissionen. Alla kan vi, utifrån våra olika förutsättningar, göra något för att lindra nöd och bejaka alla människors lika värde.
Ja, det var lite kort och konkret om styrelsen just nu. Vill du veta mer går det
bra att prata med någon av oss i styrelsen eller skicka e-post till
ordf@johannebergsequmeniakyrka.se Vi ser ser fram emot befriande möten
och meningsfull verksamhet under vintern som kommer.
Guds fred!
Karin Kåberger
ordförande
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På vilket sätt är kyrkan viktig för dig?

Vad är bra i kyrkan för dig idag?
Vad betyder kyrkan för dig?

Vilken typ av anledning skulle få dig att söka dig till en kyrka?
Vad skulle du önska dig av en kyrka?
Styrelsen tog tillsammans med gudstjänst- och undervisningsrådet under våren
initiativ till en process som kan kallas ”Samtal om församlingen”. Vi tyckte
att det var ett bra läge att bjuda in till bredare samtal när församlingen skulle
få en ny pastor och det visade sig stämma. Hittills har vi haft två stora samtal
i processen, ett på Tillsammanslägret i september och ett den 10 oktober. På
Tillsammanslägret ledde Åsa Lorentzi samtalet som fokuserade på frågan:
”Vad vill vi se mer av i Johannebergs Equmeniakyrka? De tankar, drömmar
och behov som kom upp under samtalet knådades ihop till några olika kategorier som fick vara väldigt fria och öppna. Den 10 oktober ledde Lisa Lindström
nästa samtal som då blev mer konkret. Vi kom fram till fem spår som församlingen skall arbeta vidare med det närmsta halvåret. Om du vill vara med längs
något av spåren så är det härligt! Vår pastor Carin vet vad som händer, prata
gärna med henne så hittar du förhoppningsvis ett spår som fungerar för dig.
Detta är en medskapandeprocess, inget är färdigt och du som församlingsmedlem är viktig för att helheten skall bli bra! Här kommer spåren:
Musik - undersöka förutsättningarna för en permanent kör m.m
Kyrkfika - fundera över formerna för ännu mer inkluderande kyrkfika
Barnrytmik - undersöka förutsättningarna för att starta barnrytmikgrupp i
kyrkan
Samtal om existentiella frågor
Läxhjälp för ensamkommande flyktingbarn
Som sagt -vänd dig gärna till vår pastor om du vill veta mer!
Karin Kåberger
ordförande
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TAK ÖVER HUVUDET FÖR ALLA
S O M S Ö K E R A S Y L I S V E R I G E !
Migrationsverket har kontaktat Equmeniakyrkan angående kort- och
långtidsboende för asylsökande. Vår kyrka är inte lämplig för boende
men man efterfrågar också personer som kan hyra ut rum eller lägenheter med självhushåll till enstaka personer eller familjer. Det kommer att
finnas möjlighet att få ersättning i efterhand. Vill du anmäla en möjlighet till boende gå in på: https://secure.equmeniakyrkan.se/boende/
Vill du veta mer, kontakta:
Hans Johansson , Rådgivare i flyktingfrågor
hans.johansson@equmeniakyrkan.se Tel. 0322 440 23
Inga JohanssonSamordnare för Kyrka Samhälle
inga.johansson@equmeniakyrkan.se Tel. 076-5053181
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Även i år kommer insamlingskampanjen för Equmeniakyrkans internationella
arbete att gå under temat ”Tänd ett ljus”. För det är det vi vill göra med vårt
arbete: tända hoppets ljus i en värld där det finns mycket mörker. Tillsammans
med våra samarbetskyrkor vill vi låta evangeliets ljus lysa över hela vår jord
Insamlingskampanjen startar första advent. Då sjunger vi också denna psalm:
Advent är mörker och kyla.
På jorden är krig och kallt.
Man drömmer om fred och om vänskap,
men bråkar och slåss överallt.
Advent är mörker och kyla.
Vi tänder ett ljus och ber:
Förbarma dig Gud över jorden,
all nöd, all förtvivlan du ser.
Advent är väntan på Kristus:
Kom Herre, kom hit i tid.
Och lär oss ta hand om varandra
och leva tillsammans i frid.
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NOVEMBER

22 Söndag
11:00
Gudstjänst. Kyrornas globala söndag.
Nattvard. Internationella gruppen.
Carin Folkesson. Musik: Maria
Ekholm, Greta Horn, Maria Kajler,
Monique Lindblom.
24 Tisdag
18:30
Körövning
25 Onsdag
18:00
Läxhjälpscafé
28 Lördag
10:00
Scoutmöte
29 Söndag
11:00
Gudstjänst. Första advent
Carin Folkesson, kör & blåsare

DECEMBER
2
Onsdag
18:00
Läxhjälpscafé
3
Torsdag 18:30
Samtalsgrupp ’Behövs kyrkan?’ Samtalsgrupp kring Olle Karlssons bok:
Kristendom för ateister
4
Fredag
18:30
Filmkväll. Fredagsmys och film, för
dig som är född 02 eller 03.
6
Söndag
11:00
Gudstjänst ”Tänd ett ljus”.Equmeniakyrkans internationella arbete. Internationella gruppen. Hans Johansson,
Musik: körgrupp.
		
11:00
RUG och 12+ Med Jesper Magnell,
teaterimprovisatör
9
Onsdag
12:00
Onsdagsgruppen. JULFEST
		
18:00
Läxhjälpscafé
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10 Torsdag 18:00
Mat och Prat. Vi lagar och äter vegetarisk mat tillsammans. Anmälan
13 Söndag
11:00
Julgudstjänst för Barn och vuxna. Carin Folkesson och Staffan Skarrie. Teaterimprovisation: Jesper Magnell. Sång
och musik: Sune och Karin Jeanson.
16 Onsdag
18:00
Läxhjälpscafé
20 Söndag
11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
24 Torsdag 11:00
Samling vid krubban.
Carin Folkesson.
27 Söndag
11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
Musik: Memphis Rhythm Chapel.
Nattvard.

JANUARI
3
Söndag
11:00
Gudstjänst. Staffan Skarrie
6
Onsdag
16:00
Julfest för barn och vuxna. Gemenskap,
gröt, sång, tårta. Krets 1 ansvarar.
10 Söndag
11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson
Musik: Linda Malmsten.
13 Onsdag
12:00
Onsdagsgruppen. Per Duregård berättar om flyktingarbetet i Redbergskyrkan
13 Onsdag
18:00
Läxhjälpscafé
16 Lördag
17:00
equmeniafest. Festkväll med filmtema
för alla barn och ungdomar

17 Söndag
11:00
Barn- och vuxnagudstjänst. Carin Folkesson. Ljuständning för barn födda
eller adopterade under året.
18 Måndag 18:00
Mat och prat. Vi lagar och äter vegetarisk mat tillsammans. Anmälan
20 Onsdag
18:00
Läxhjälpscafé
24 Söndag
11:00
Gudstjänst tillsammans med EKHO.
Musik: Ola Westlin, Kristoffer Stenman, Josefin Runsten.
27 Onsdag
18:00
Läxhjälpscafé
28 Torsdag 18:30
Samtalsgrupp. Samtals grupp kring
K. G. Hammars bok ”Släpp fången
loss”.(Se separat notis.)
		
20:30
Nattvardsandakt
29 Fredag
18:30
Filmkväll. Fredagsmys och film, för
dig som är född 02 eller 03.
31 Söndag
11:00
Gudstjänst med nattvard. Carin
Folkesson. Musik: Helena Liljeqvist,
Linda Malmsten. RUG och 12+

FEBRUARI
3
Onsdag
18:00
Läxhjälpscafé
7
Söndag
11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
Musik: Rebecca och Carl-Johan
Martinius
		
12:30
Församlingsmöte.

9
Tisdag
18:30
Samtalsgrupp. Samtalsgrupp kring
K. G. Hammars bok ”Släpp fången
loss”.(Se separat notis.)
		
20:30
Nattvardsandakt
10 Onsdag
18:00
Läxhjälpscafé
14 Söndag
11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson, Musik:
Kajsa Andersson
17 Onsdag
12:00
Onsdagsgruppen.
Glädjeskaparna från Fiskebäck
18:00
Läxhjälpscafé
18 Torsdag 18:00
Mat och prat. Vi lagar och äter vegetarisk mat tillsammans. Anmälan
21 Söndag
11:00
Gudstjänst.. Matilda Salomonsson
24 Onsdag
18:00
Läxhjälpscafé
25 Torsdag 18:30
Samtalsgrupp. Samtalsgrupp kring
K. G. Hammars bok ”Släpp fången
loss”.(Se separat notis.)
		
20:30
Nattvardsandakt
28 Söndag
11:00
Barn och vuxna gudstjänst Temagudstjänst: Nattvarden. Carin Folkesson

MARS
2
Onsdag
18:00
Läxhjälpscafé
6
Söndag
11:00
Temagudstjänst: Nattvarden
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O N S D A G S G R U P P E N
Onsdagsgruppen välkomnar dig som är dagledig
en onsdag varje månad kl 12-14.
Vårens program:

B ARN O C H UNGD O M AR
Det finns många barn och ungdomar som hör ihop med vår kyrka.
Här finns aktiviteter för dem under våren 2016:

SCOUT

13 januari
		

Per Duregård berättar om Redbergskyrkans
flyktingarbete

17 februari

Sånggruppen Glädjeskaparna från Fiskebäck

16 mars

Nils Bolanders liv och dikter. Carin Folkesson

Tonåringarna samlas i Redbergskyrkan varannan torsdag 19.00-21.30.
Till nyår blir det läger.

13 april

Vårens nya böcker. Chatarina Söderholm

FILMKVÄLLAR

18 maj		

Vårfest

SLÄPP FÅNGEN LOSS! - Vårens samtalskvällar
Välkommen till vårens samtalskvällar kring K G Hammars senaste bok
“Släpp fången loss!”.
På Verbums hemsida kan vi läsa följande om boken:
” Under K G Hammars tid som ärkebiskop i Svenska kyrkan blåste det stundtals friskt. I boken Släpp fången loss! återvänder han till frågorna om hur vi
beskriver och tolkar våra erfarenheter om Gud. Det går inte att komma ifrån
att orden blir ungefärliga och bristfälliga. Släpp fången loss! handlar om att
inte tro på det vi själva tänker om Gud utan på Gud som är bortom våra tankar och det språk vi använder för att uttrycka dessa tankar. Boken handlar om
att tro på ett annat sätt.”
Det handlar alltså om Gud bortom bilderna, och vi tror att vi med hjälp av K
G Hammars tankar ska utmanas och kanske också fördjupas i våra egna tankar
om Gud.
Vi inbjuder till fyra träffar och du är välkommen att vara med så många gånger
som du har möjlighet till.
Torsdag 28 januari, Tisdag 9 februari, Torsdag 25 februari, Tisdag 8 mars
Välkommen med eller utan bok. Ett tips är ju förstås att önska sig boken i
julklapp! Varje samtalskväll kommer att avslutas med en enkel nattvardsandakt. Till den är du välkommen även om du inte varit med tidigare på kvällen.
Samlingarna börjar med fika kl 18.30. Nattvards-andakten börjar kl 20.30.
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Scout träffas vissa lördagar 10-13.

TONÅR

För dig som är född 2002 eller 2003
Välkommen till
film och fredagsmys 18.30-22.00
i Johannebergs equmeniakyrka
fyra fredagar i vår
29 januari, 4 mars, 8 april, 20 maj.
Ta gärna med en kompis!
Ring Kerstin Ivarsson, 0733-664631, om du undrar något.

SÖNDAGAR KL 11

Fyra söndagar under vårterminen har barnen och ungdomarna en egen
aktivitet kl. 11 på söndagarna

RUG För dig som är född 2004 – 2007
12+ För dig som är född 2003 eller tidigare
Ibland är aktiviteterna skilda och ibland är de ihop
för de två grupperna
Följande söndagar gäller:
31 januari, 6 mars, 10 april, 22 maj.

BARN- OCH VUXNAGUDSTJÄNSTER
17 januari, 28 februari, 20 mars, 17 april
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VÄLKOMMEN PÅ FÖRSAMLINGENS JULFEST.
På trettondedagen är det julfest för barn och vuxna.
Vi samlas kring borden, äter gröt, sjunger och leker och avnjuter tårtbuffé.
Dans kring granen utlovas!
Välkomna till kyrkan onsdag 6 januari kl 16.

VÄLKOMMEN TILL EQUMENIA-FEST
LÖRDAGEN DEN 1 6 J ANUARI .

Alla barn och ungdomar är välkomna
på equmenia-fest.
Vi träffas i kyrkan lördagen den 16 januari kl 17-20.
Temat för festen röstades fram
av föreningens yngre medlemmar
på årsmötet i oktober
och resultatet blev ”filmtema”.
Mer information kommer senare
men boka datum redan nu.
Kerstin Ivarsson, Noomi Asker,
Karin Cederman och Sara Söderholm
ansvarar för kvällen
tillsammans med några av barnen.

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.

K y r k s k j u t s
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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

MEDLEM
Vi välkomnar alla som vill uttrycka sin tillhörighet i Johannebergs
equmeniakyrka genom medlemskap. Det innebär att du samtalar med
Carin Folkesson och skriver in ditt namn i församlingsboken.
Hör av dig för frågor och funderingar kring medlemskap.

SAMTAL
Vi behöver alla någon att dela det innersta med. Johannebergs equmeniakyrka erbjuder enskilt samtal i själavård, andlig vägledning och stödsamtal. Pastorn har tystnadsplikt. Välkommen att boka tid för samtal
hos pastor Carin Folkesson, tel. 0708-36 37 30

FÖRRÄTTNINGAR
Församlingen erbjuder dop, barnvälsignelse, konfirmation,
vigsel- oavsett sexuell läggning, samt begravning.
Kontakta Carin Folkesson för önskemål och frågor kring förrättningar.
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Johannebergs Equmeniakyrka

Pilbågsgatan 17, 412 59 Göteborg
tel. 18 17 09, postgiro: 42 09 56-5
www.johannebergsequmeniakyrka.se

Pastor
Carin Folkesson
0708-36 37 30
pastor@johannebergsequmeniakyrka.se
Församlingens ordförande
Karin Kåberger och Patrik Lind
ordf@johannebergsequmeniakyrka.se
Vaktmästare
Chatarina Söderholm & Ola Westlin 16 64 91
Ann-Marie & Staffan Skarrie 18 93 98

