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F Ö N S T E R P U T S N I N G

P å

Hösten är här, åtminstone det vi brukar kalla hösttermin. Men är den verkligen allra
bäst?

Efter sommarens lugn börjar kyrkan fyllas av av liv och rörelse igen, det är
härligt. Gudstjänsterna är igång, styrelsen och råden planerar mer eller mindre
yrvaket för höstens verksamheter. ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus
Kristus förvandlar mig, dig och världen” - ja, det är Equmniakyrkans vision.
Nu när vi nystartar efter sommaren är den bra att ha aktuell - styr det jag tänker
göra mot visionen eller åt ett annat håll?

”Om hösten, om hösten, då är det allra bäst,
då har vi så roligt och leka allra mest.
Då få vi plocka äpplen och plommon, gula, blå,
och så vi svänga om och runt i ringen gå.”

Nu är det ju så i den gamla barnvisan av Alice Tegnér, att där beskrivs varje årstid
som allra bäst. Våren med sina sippor, sommaren med roddbåt på sjön, hösten med
frukt i olika färg och vinterns lek med skidor och is. Och så är det säkert, varje
årstid har sin tjusning, även hösten.
Till hösten hör fönsterputsning. Det är märkvärdigt vad sommarregn, damm och
smuts från insekter lortar ner. Har man som jag även slarvat med vårputsningen,
ja då är det inte roligt att titta ut genom fönstren så här års. Men snart skall den väl
komma, den där lagom varma, lagom mulna dagen, då jag inte kan skylla på något
längre utan faktiskt tar tag i mina fönster. Det skall bli skönt, åtminstone efteråt!
”Att vara kristen är att vara fönsterputsare.” Så skriver prästen och författaren
Lars Collmar. Hans bilder och berättelser är alltid så där finurliga och ger infallsvinklar som utmanar. Men vad menar han? Jag var tvungen att läsa vidare.
”Om man för över bilden på det kristna livet, ja livet i stort, då är världen full av
fönster”, skriver Collmar. Vi som vill kalla oss kristna, vi har av Gud fått uppgiften att tvätta rent, så att Guds mönster i fönstren skall bli tydliga. Många fönster
kan vara så igenslammade av sot och smuts att det inte går att se det ursprungliga
mönstret. Men det finns där, bara man har tålamod! Fönstret är visserligen trasigt,
man ser det nu när det blivit rent. ” Det var längesedan det gick sönder, ingen
minns riktigt när… Det föll inte ihop. Det var det för starkt för. Men det sprack
sönder i miljoner små bitar som ännu hålls ihop av fönsterramens kors. Och det
gör ont att se något så vackert vara så trasigt. Eller att något så trasigt ändå kan
vara så vackert…Det är såna fönster vi ska putsa för att se Guds mönster.” (Ur
Fläckiga pantern av Lars Collmar)
Fönstret gick alltså sönder, det vill säga skapelsen, det vackra skapade livet fick
inte vara så vackert som det var tänkt. Men det föll inte sönder. Fönsterkorset är
starkt och trots alla sprickor hålls allt ännu ihop. Även om något är trasigt kan det
ändå vara vackert. Vår uppgift är att försöka göra det ännu vackrare. Av Gud är
vi kallade att vara fönsterputsare, ha tålamod och envetet tvätta bort smutsen på
rutorna.
Ja, då är det väl bara att ta tag i fönterputsningen, på mer än ett sätt. Jag på mitt håll
och vi tillsammans där vi ser att smutsen skymmer den vackra utsikten.

st y re l sens

b o r d

Vår pastor Carin har snart varit i tjänst ett helt år. Enligt henne tar det ett par år
att lära känna en ny församling och det stämmer säkert. Det känns riktigt bra
att vara på väg mot en fördjupad gemenskap med Carin!
Ekonomiskt har klarat övergången från ingen anställd till heltidsanställd på ett
bra sätt, framför allt genom försäljningen i november 2015. Vill lyfta fram att
månadsgivande kan vara ett komplement till att gå loss i budgivningen! Månadsgivande medför en trevlig stabilitet som en del av oss uppskattar.
Styrelsen har träffats för första gången efter sommaren. På agendan fanns en
extra insamling till Syrien och Tillsammanslägret som till stor del planeras
av oss. Vi följde också upp processen ”samtal om församlingen” och rådens
verksamhet. Under sommarmånaderna hanterade vi en hel del frågor vad gäller
fastigheten som sådan, exempelvis uthyrningen av villans övervåning.
Vi planerar en styrelsedag då vi ska läsa Equmeniakyrkans teologiska grund
och vår egen församlingsordning. Snart börjar budgetarbete och planering
inför årsmötet som ju är en av årets höjdpunkter för en styrelse. Hoppas på
intressanta motioner och på att få se er alla där den 16 oktober!
Guds fred,
Karin Kåberger, ordförande

V e m v a r h a n egent l igen , J esus ?
Vi följer evangelisten Markus i hans berättelse om snickarsonen från Nasaret
Välkommen att under fyra kvällar studera och samtala utifrån Markusevangeliets
beskrivning av Jesu liv och händelserna runt honom.
Tisdag 4 oktober kl 18.30, torsdag 20 oktober kl 18.30,
tisdag 1 november kl 18.30, torsdag 17 november kl 18.30
Anmäl ditt intresse att vara med alla eller några av kvällarna till Carin Folkesson,
muntligt eller via mail pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

Carin Folkesson
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Vi tillsammans bedriver vår verksamhet helt och hållet genom ett gemensamt
ekonomiskt ansvar för ekonomin genom givande. Dessa gåvor skall bekosta
församlingens verksamhet, täcka vår pastors lön och underhåll av vår kyrka.
Kyrkoavgiften är 1% av den ”kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten”.
Detta är den skatt som förr kallades kyrkoskatten och gick till Svenska kyrkan.
Det finns inget som säger att man behöver gå ur Svenska Kyrkan utan det går
utmärkt att betala två kyrkoavgifter, vill man däremot bara låta sin kyrkoavgift
gå till Johanneberg så måste man lämna Svenska Kyrkan. Det finns inget krav
på medlemskap i vår kyrka för att låta kyrkoavgiften gå dit.
När man ger kyrkoavgift går 68% till vår församling , 30% fördelas av Equmeniakyrkan centralt och 2% är en administrationsavgift. Kyrkoavgiften har inget
med begravningsavgiften att göra, bor du i Sverige så betalar du automatiskt en
begravningsavgift via din skatt.
Din anmälan måste vara Equmeniakyrkan tillhanda senast den 31 oktober.
Församlingen har nummer 4231. Vill du avsäga dig ditt medlemskap i Svenska
kyrkan skall du anmäla det till den församling där du är folkbokförd innan 31
oktober.
Vill du läsa mer om kyrkoavgiften, hämta anmälningsblankett, blankett för
utträde ur Svenska kyrkan etc, gå till www.equmeniakyrkan.se och sök på ”kyrkoavgift”.
Anmälningsblankett för kyrkoavgift till Equmeniakyrkan kommer också att
finnas i kyrkans hall.

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.
Andakt, fika & åror och olika program:
14 september Eva Nylén berättar sin berättelse
12 oktober
”Som jag minns det”. Pastor Staffan Engblom
16 november Sydafrika. Reseminnen med Eive Bilén,
		
Gerd och Hans Bryntesson
14 december Julfest
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MAT & PRAT

Vi lagar god, omständig och grön mat!
Maten planeras och köps in i förväg men vi lagar den tillsammans,
äter och röjer gemensamt upp efteråt.
En möjlighet för dig som känner dig sällskaplig en trist vardagkväll,
för dig som aldrig frivilligt ätit en morot och för dig som vill ha inspiration från nya skojiga recept. Start 18:00!
Höstens datum:
tisdag 27 sep, tisdag 18 okt, tisdag 15 nov, torsdag 15 dec
Maten kostar 50 kr per person.
Anmälan två dagar i förväg till ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Kallelse till årsmöte
i Johannebergs equmeniakyrka
Årsmötet är söndagen den 16 oktober kl. 13.00 i kyrkan
efter förstärkt kyrkfika.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 september.
Röstberättigad är du som fyllt femton år
och är medlem i församlingen.
Tag chansen att lära känna och kanske påverka din församling.

H Ö S T F Ö R S Ä L J N I N G

Lördagen den 19 november är det dags för en av
årets höjdpunkter, Höstförsäljningen i
Johannebergs Equmeniakyrka.
Kl. 10 öppnas dörrarna till en heldag med lotter,
tombola, kaffe, bullar, tårta, lunch, andakt, auktion, saft,
kakor, smörgåsar, lottlistor, brödbord,
leksakslotteri, lottdragning...
VÄLKOMNA!
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SEPTEMBER

4 Söndag 11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
Musik: Linda Malmsten.
7 Onsdag 19:00
Ny i stan-träff . Välkommen nya
och gamla studenter
10 Lördag 10:00
Scout
11 Söndag 11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
Musik: Leo Westlin m fl.
14 Onsdag 12:00
Onsdagsgruppen. Eva Nylén
18:30
Konfa - Informationsträff
16 Fredag 18:00
Tillsammansläger fredag - söndag
22 Torsdag 18:30
Frälsarkransen. (se separat notis)
23 Fredag 18:30
Filmkväll. En kväll med fredagsmys och film, för dig som är född
02 eller 03.
25 Söndag 11:00
Gudstjänst. Nattvard. Staffan Engblom. RUG och 12+
27 Tisdag 18:00
Mat och Prat (se separat notis)

OKTOBER

1 Lördag 10:00
Scout, Kämpalek i Vårgårda.
Därefter hajk, lö-sö.
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2 Söndag 11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
Musik: Susanna & Josefin Berger
4 Tisdag 18:30
Samtalsgrupp, Markusevangeliet
19:00
Spelet om vår hälsa. Paradigmkonflikter och goda berättelser. Föredrag och samtal Prof. em Socialmedicin Bo Haglund. samarr: Kristna
humanister och Bilda
9 Söndag 09:00
Equmenias årsmöte
11:00
Gudstjänst. Barn och vuxna Scoutinvigning Carin Folkesson.
12 Onsdag 12:00
Onsdagsgruppen. Staffan Engblom
13 Torsdag 18:30
Frälsarkransen. (se separat notis)
14 Fredag 19:00
DIAKONIA 50 år
Vi firar att Diakonia fyller 50 år
med mat, musik och inspiration
Anmälan.
16 Söndag 11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
Musik: Johan Bergsten, Martin och
Erik Ekstrand , Joachim von Hacht.
13:00
Församlingens årsmöte
18 Tisdag 18:00
Mat och Prat. (se separat notis)
20 Torsdag 18:30
Samtalsgrupp. Markusevangeliet

21 Fredag 18:30
Filmkväll. En kväll med fredagsmys och fil, för dig som är född 02
eller 03
22 Lördag 10:00
Städdag med mackfika.
Vi hjälps åt att göra kyrkan fin.
10:00
Scout
23 Söndag 11:00
Gudstjänst. Agneta Walllenstam.
Musik: Helena Liljeqvist och Linda
Malmsten. RUG och 12+
25 Tisdag 19:00
Humor, subjektivitet och teologi.
Ola Sigurdsson Prof. Tros och
livsåskådningsvetenskap. Samarr:
Kristna humanister och Bilda
26 Onsdag 18:30
Konfaträff
30 Söndag 11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
Nattvard.

NOVEMBER

1 Tisdag 18:30
Samtalsgrupp. Markusevangeliet
6 Söndag 11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
Musik Agnes Darelid
8 Tisdag 18:30
Konfaträff
10 Torsdag 18:30
Frälsarkransen. (se separat notis)
11 Fredag 18:30
Konfaövernattning

13 Söndag 11:00
Gudstjänst. Staffan Skarrie
Konfirmander.
Musik: Lotta Carlsson.
15 Tisdag 18:00
Mat och Prat
(se separat notis)
16 Onsdag 12:00
Onsdagsgruppen. Eive Bilén,
Gerd & Hans Bryntesson
17 Torsdag 18:30
Samtalsgrupp. Markusevangeliet
19 Lördag 10:00
Församlingens höstförsäljning.
(se separat notis)
20 Söndag 11:00
Gudstjänst. Globala veckan. Internationella gruppen Carin Folkesson
Nattvard. RUG och 12+
24 Torsdag 18:30
Konfaträff .
27 Söndag 11:00
Gudstjänst. Första advent. Carin
Folkesson. Blåsare.Konfirmander.
29 Tisdag 19:00
Vetenskap och tro - förhållningssätt och tankefällor Martin Cederwall Prof. teoretisk fysik. Samarr:
Kristna humanister och Bilda

DECEMBER

4 Söndag 11:00
Gudstjänst Carin Folkesson.
Musik: Gabriella Myren
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johannebergsequmeniakyrka@
Så heter vårt Instagramkonto!
Vill du ha tillgång till kontot en/två veckor?
Det är kul om det är du som är en del av
Johannebergs Equmeniakyrka som väljer vilka
bilder som ska finnas där. Att du som är kyrkan
fyller kyrkans instagram med ditt innehåll. Kanske hur din dag ser ut eller
något annat du tycker är roligt, tänkvärt, eller bara alldeles vardagligt vanligt.
Kanske bestämmer du att ta bara bilder på ett visst tema eller låter slumpen
styra helt. Så vill du ha en egen vecka eller två så är det bara att maila till adressen nedan så får du ett lösenord och instruktioner. Vi ses på Insta!
skrivuppmig@outlook.com
Ps. Med senaste Instagramuppdateringen är det mycket lättare att vara inloggad på flera konton samtidigt. En kort förklaring hur du gör skickas med.

VI HJÄLPS ÅT ATT GÖRA KYRKAN HÖSTFIN!
Välkommen att vara med på Städdag
lördag 22 oktober 10-14. Mackfika ingår.

K o nfir m a ti o ns l äsning

Vi välkomnar ungdomar födda 2002-2003 till konfirmationsläsning under
läsåret 2016-2017. Ett år då vi tillsammans få fundera på livets många och
svåra frågor. Vem är jag? Vad säger den kristna tron? Hur tänker jag om andra religioner? Vad är det att leva i relationer….? Lyssna, prata och lära, men
också leka, sjunga och titta på film.
Vi startar med en informationsträff den 14 september kl 18.30 i Johannebergs Equmeniakyrka.

R egi o nsfest 8 o kt o b er i S köv d e
Region väst inbjuder till en festdag i Skövde med gudstjänster,
seminarier, tårtkalas mm.
Foldrar med program finns på kyrktorget.
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Hösten i kyrkan för Barn och ungdom

Söndagar
Målarbord
Det finns alltid ett bord med målargrejer att sitta vid under gudstjänsten
RUG och 12+
25 september, 23 oktober och 20 november samlas alla barn och ungdomar från
andra klass och uppåt till sin egen söndagssamling.
Scout
Lördagar kl 10.00
10 september
1 oktober – Kämpalek med efterföljande hajk
9 oktober – OBS! Söndag kl 11.00 med scoutinvigning
22 oktober
12 november
10 december
Konfirmation
14 september 		
18.30 – 21.00 Informationskväll inför Konfan
23 september 		
18.30 – 22.00 Filmkväll med fredagsmys
21 oktober
18.30 – 22.00 Filmkväll med fredagsmys
26 oktober
18.30 – 21.00 Konfakväll
8 november
18.30 – 21.00 Konfakväll
11-12 november
18.30 – 11.00 Konfaövernattning
13 november		11.00		Gudstjänst
24 november 		
18.30 – 21.00 Konfakväll
27 november		
11.00		
Gudstjänst - Bibelutdelning
6 december
18.30 – 21.00 Konfakväll

E n v ä g t i l l L I V S MOD O C H T I LL I T –
möt kristen tro med FRÄLSARKRANSEN

Martin Lönnebos Frälsarkransen har nu funnits i 20 år. En krans med 18
olikfärgade pärlor, som numera väldigt många människor bär kring sin
handled och som blivit den moderna människans vägvisare på den inre
resan. Frälsarkransen kan också vara en hjälp i samtalet om kristen tro. Vi
vill gärna bjuda in till sådana samtalskvällar, en gång i månaden, i Johannebergs Equmeniakyrka. Vi börjar torsdagen den 22 september kl 18.30.
Välkommen och bjud gärna med dig en vän!
Anmäl ditt intresse att vara med till Carin Folkesson,
muntligt eller via mail pastor@johannebergsequmeniakyrka.se
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Tillsammansläger på BobergsgårdEN
16-18 september
Du glömmer väl inte att anmäla dig! Gärna så snart som möjligt, dock senast
den 11 sep. Prata med, ring eller sms:a Carin; 0708-363730, skriv upp dig på
listan i kyrkans vestibul, eller maila pastor@johannebergsequmeniakyrka.se
Program:
Fredag 16 september							
18-19 Ankomst till Bobergsgården, 7 km söder om Falkenberg			
19.30 Knytkalas. Vi tar var och en med oss något gott att dela med oss av.
Kvällen fortsätter sedan med diverse muntrationer, gemenskap och andakt.
Lördag 17 september							
8-9 Frukost									
9.30 Morgonandakt								
10.00 “Familjeutmaningen” En lekfylld förmiddag för alla åldrar.
12.30 Lunch								
14 Vi väljer den aktivitet som känns rolig, spännande eller intressant. T ex
Fågelskådning, Pilgrimsvandring, Skapande, Musik, Idrott. Eftermiddagsfika..
18.30 Gudstjänst								
19.30 Festkväll med god mat, tävlingar och roligheter
Söndag 18 september							
8-9 Frukost								
9 Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson besöker oss. Det blir med all
sannolikhet en mycket intressant förmiddag. Vi får lyssna, samtala och ställa
frågor. Under tiden blir det särskilda aktiviteter för barnen.			
12.30 Lunch

träffa lasse svensson

Equmeniakyrkans kyrkoledare kommer till
Tillsammanslägret på Bobergsgården söndagen den 18 september.
Även om du inte kan vara med på hela lägret så är du välkommen ner
till Bobergsgården på söndag morgon kl. 9
för att vara med och träffa Lasse.
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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
ordf@johannebergsequmeniakyrka.se
Vaktmästare
Ann-Marie & Staffan Skarrie 18 93 98

