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LJUSET SEGRAR ÖVER MÖRKRET
”Ljuset segrar över mörkret. Rädslan flyr för kärleken.
Livet segrar över döden. Dagen gryr på nytt igen.”
Texten kommer från en av de Brukssånger vi brukar sjunga i våra gudstjänster. En
sång jag inte kunde innan jag kom till Johanneberg, men en sång jag verkligen lärt
mig att tycka väldigt mycket om. Den kan sjungas i många olika sammanhang,
men kanske att den ger en alldeles särskild känsla i den tid vi lever just nu.
Vi har nyligen passerat Vårdagjämningen. Den dag som markerar att nu är det
ljuset som har övertag, nu är den mörka årstiden förbi och vi kan se fram emot att
varje dag blir allt ljusare.
Vi står även på tröskeln till Påskens högtid. Den om något berättar hur ljuset
segrar över mörkret. Det som hände då Jesus fängslades, spikades på ett kors,
dog och blev lagd i en grav är berättelser som på ett sätt är alltför svåra att riktigt
förstå, samtidigt som korset är den kristna trons viktiga symbol. Det är påskdagens
hälsning om att Jesus lever som hjälper oss. Utan den tomma graven skulle väl allt
fortfarande ha stannat i mörkret. Men nu är det ett tomt kors som möter oss, en
bortvältrad sten och en grav utan någon kropp. Jesu uppståndelse visar vad allting
faktiskt handlar om. Att livet är starkare än döden. Att kärleken är starkare än
hatet. Att ljuset segrar över mörkret. Uppståndelsen hjälper oss att hoppas, också
i den mest hopplösa av situationer, då när misströstan och uppgivenhet håller sitt
hårda grepp. Uppståndelsen lär oss förstå vår och kyrkans uppgift i världen; att ge
liv i alla de sammanhang vi står. Uppståndelsen ger oss ögon att se; det ﬁnns en
levande Gud och hans omsorg om oss kan aldrig dö.
Glad påsk!
Carin Folkesson
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Vad kan vi som församling göra för att ﬂer ungdomar ska känna sig som en del av
vår kyrka? Denna fråga och ﬂer därtill lyftes på ett välbesökt församlingsmöte i
februari. Även om Equmenia ansvarar för barn- och ungdomsverksamheten i kyrkan är det en angelägen fråga för hela församlingen. Just nu har vi en stor grupp
konﬁrmander som vi gärna vill se mer av efter konﬁrmationen - hur ska det gå
till? Styrelsen kommer att fortsätta fundera över detta tillsammans med Equmenia
Johanneberg. Fundera gärna själv och prata med någon i styrelsen om det är något
du vill förmedla!
Villans övervåning och trapphus kommer att renoveras i samband med att våra
studenter ﬂyttar ut och vår nya vaktmästarfamilj ﬂyttar in. (De kommer att presenteras i nästa Programblad . ) Renoveringen kommer att kräva en hel del arbete
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i juni så vi hoppas verkligen att sommarstugor, salta bad och odlingar inte tillåts
ta över fullständigt under perioden. Byggrådet och de ﬂitiga herrar som samlas på
tisdagarna kommer att leda, fördela och även utföra en hel del av arbetet men det
kommer absolut att ﬁnnas behov av ﬂer insatser. Renoveringen kommer förhoppningsvis att kunna genomföras utan nya lån.
På det hela taget har vintern varit lugn med få överraskningar i styrelsen. Vi ser
fram emot mer liv och rörelse till våren!
Karin Kåberger, ordförande

KYRKOKONFERENS I VÅRGÅRDA 2017
”Gud gör något nytt”
Kyrkokonferensen detta år kommer att hållas i Tånga hed, Vårgårda under
Kristi himmelsfärdshelgen 24-28 maj. Den är inte bara till för de ombud som
är valda. I år satsas det stort på att öka delaktigheten, både under själva konferensen och i den process som man hoppas få igång inför den. Alla åldrar hälsas
välkomna till Vårgårda. Det kommer att ﬁnnas aktiviteter för barn och seminarier och samlingar kommer i år att vara öppna för alla som är intresserade.
Det hela börjar med en gudstjänst på onsdagskvällen och avslutas med en stor
gudstjänst på söndagen.Vill du vara med och sjunga i den stora konferenskören
kommer det att vara öppna övningskvällar, men framförallt inbjuder man till en
övningslördag 22/4 10:00-16:30
I år lanseras konsensusmetoden som ett verktyg för att på ett öppet sätt komma
fram till samförstånd i besluten. Vill du läsa mer om detta gå in på
equmeniakyrkan.se/konsensus.
Det kommer också att vara öppna regionträﬀar inför konferensen då motionerna presenteras och diskuteras enligt konsensusmetoden.
Kom gärna till St.Jakob på Parkgatan 4 i Göteborg onsdagen 26/4 18:30-21:00
om du vill vara med och samtala om motionerna
Självklart vill vi i styrelsen att du kommer på grillkvällen i Johanneberg 18/5
18:30. Då diskuterar vi motionerna och försöker komma fram till vilka personer
vi vill ha invalda i kyrkostyrelsen! Missa inte att vara med här.
Troligtvis kommer vi att organisera en liten ”gruppresa” till Vårgårda för alla
som vill . Den blir nog på torsdagen. Håll ögon och öron öppna för detta!
Vill du veta mer och eventuellt anmäla dig till olika aktiviter så gå in på
equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens17/
Ola Westlin – styrelsemedlem och ombud
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MARS
26 Söndag 11:00
Gudstjänst. Per Sandstedt. Nattvard.
Musik: Rikard Nord, violin.
30 Torsdag 11:00
Barnrytmik.
31 Fredag 18:30
Konfaträﬀ med övernattning.

APRIL
2 Söndag 11:00
Gudstjänst för barn och vuxna.
Carin Folkesson. Musik: Konﬁrmander, Rebecca Martinius. Scouter.
5 Onsdag 10:00
Gång på gång.
Vi träﬀas för att vandra, prata och
ﬁka. Tag med egen matsäck.
6 Torsdag 11:00
Barnrytmik.
18:30
Konfaträﬀ.
6 Torsdag 18:30
Frälsarkransen.
9 Söndag 11:00
Musikgudstjänst. Carin Folkesson.
Musikgruppen Skogen.
13 Torsdag 11:00
Barnrytmik.
14 Fredag 11:00
Långfredagsgudstjänst.
Carin Folkesson. Musik: Gabriella
Myrén.
16 Söndag 11:00
Påskdagsgudstjänst.
Johanna Bjurenstedt.
Carin Folkesson. Nattvard.
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18 Tisdag 18:30
Konfaträﬀ.
19 Onsdag 12:00
Onsdagsgruppen. ”Rom - den eviga
staden”. Benny och Barbro Fhager.
20 Torsdag 11:00
Barnrytmik.
18:30
Verksamhetsråd.
23 Söndag 11:00
Gudstjänst. Bosse Parbring.
Musik: Sune Jeanson m ﬂ.
Konﬁrmander. Insamling till det
nationella arbetet. RUG, 12+
25 Tisdag 18:00
Mat & Prat. Vi lagar och äter
vegetarisk mat tillsammans.
27 april - 1 maj
Konfaläger.
27 Torsdag 11:00
Barnrytmik.
30 Söndag 11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
Musik: Värnamo soul teens.

MAJ
3 Onsdag 10:00
Gång på gång.
Vi träﬀas för att vandra, prata och
ﬁka. Tag med egen matsäck.
6 Lördag 11:00
Equmenias Vårfest.
7 Söndag 11:00
Gudstjänst. Internationella gruppen.
Carin Folkesson. Körsång. Insamling
till Diakonia.

9 Tisdag 19:00
Troende i akademin. Marita Hilliges,
rektor Högskolan Dalarna, prof neurovetenskap. Samarr Kristna humanister, Cusanus och Bilda.
10 Onsdag 18:30
Konfaträﬀ.
14 Söndag 11:00
Gudstjänst. Roland Ernebro.
Musk: Susanna Berger.
16 Tisdag 18:30
Konfaträﬀ.
17 Onsdag 12:00
Onsdagsgruppen. Vårfest.
18 Torsdag 18:30
Grillkväll med församlingsmöte.
20 Lördag 18:00
Konfafest i Redbergskyrkan.
21 Söndag 11:00
Konﬁrmationsgudstjänst i
Redbergskyrkan. OBS! Ingen
gudstjänst i Johanneberg.
22-28 maj
Kyrkokonferens i Vårgårda.
28 Söndag 11:00
Gudstjänst. Nattvard. Carin Folkesson. Musik: Kasper Skarrie & vänner

18 Söndag 11:00
Gudstjänst. Nattvard.
Musik Leo Westlin.

AUGUSTI
13 Söndag 11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
Musik: Anna Bylund.
20 Söndag 11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
Musik: Ola Westlin.
27 Söndag 11:00
Gudstjänst. Musik: Helena Liljeqvist.

I backspegeln:
I januari hade vi Equmeniafest.
Det var en lyckad kväll med mat,
lekar och massa skoj.

JUNI
3 Lördag 09:00
Pilgrimsvandring.
4 Söndag 11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
Musik: Ellen Malmsten.
11 Söndag 11:00
Gudstjänst. Carin Folkesson.
Musik: Karin Lindahl m ﬂ.
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TILLSAMMANSLÄGER PÅ BOBERGSGÅRDEN

Det är många som ingår i församlingens olika grupper, råd, kommittéer
och styrelser. Välkomna till vårens Verksamhetsråd torsdagen den 20
april kl 18.30. Det blir en kväll då vi får se och höra varandra berätta
om det arbete som pågår och det som ligger framför. Men framför allt
en kväll för tack och uppmuntran.

Välkommen med på Tillsammansläger den 8-10 september! Vi hoppas
på ett läger som ska kännas inbjudande och roligt för alla åldrar. Härlig
natur vid havsnära Bobergsgården utanför Falkenberg, god mat, gemenskap, lekar, skapande, andakter...Vi återkommer med ett mer detaljerat
program, tider, priser etc. Håll utkik, men skriv gärna in datumet i din
kalender redan nu!
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Söndagen den 30 april gästas vi av kören Värnamo Soul Teens som
består av ca 20 ungdomar i åldrarna 11-14 år. Kören gör ett besök i
Göteborg, sover i vår kyrka och sjunger på gudstjänsten.

VÄLKOMMEN PÅ GRILLKVÄLL 18 MAJ KL 18:30
Grillad korv och församlingsmöte inför sommar & kyrkokonferens.
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S T U D E N T B O S TA D?

De tre studenter vi nu har i villan kommer att behöva ﬂytta ut i början av juni.
Vår nya vaktmästarfamilj ﬂyttar in i juli.
Har du förslag på bostad till studenterna kan du vända dig direkt till dem eller
till mig!
Karin Kåberger karin@kaberger.se 0706-188261

F Ö R S A M L I N G S B O K E N
Avlidna medlemmar: Vera Ericson avled den 24 januari.

equmenias vårfest
Lördag 6 maj kl 11-14.

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

Begravningsgudstjänst hölls den 28 februari i Johannebergs Equmeniakyrka

Utﬂyttade medlemmar: Eva-Lena Cederman till
Equmeniakyrkan Mariestad

MEDLEM
Vi välkomnar alla som vill uttrycka sin tillhörighet i Johannebergs e qumeniakyrka 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

PILGRIMSVANDRING PÅ PINGSTAFTON
Att vandra tillsammans är en ﬁn upplevelse. Därför inbjuder vi till
Pilgrimsvandring lördagen den 3 juni. Vi kommer att samlas
vid 9-tiden för att bege oss till en vandringsled och vara tillbaka någon
gång på eftermiddagen. Alla detaljer kommer att läggas upp på
hemsidan, aﬃscheras och pålysas i gudstjänster.
Anmäl dig till Carin Folkesson
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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
swish: 12 35 89 73 50
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

