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Hälsning från Pastor Carin
I Första Moseboken upprättar Gud ett förbund med Noa och hans
efterkommande och med alla levande varelser – Gud ställer sin båge
bland molnen. Hoppets båge med sina olika färger ska vara förbundets tecken på att vattnet aldrig mer ska bli till en flod som
utplånar och ödelägger jorden. Ett hopp som genomsyrar
berättelserna, årtusendena, traditionerna. Ett hopp som upprepas,
som ärvs och förvärvas.
Hur är det för oss? Lever vi fortfarande i det hoppet?
Helt klart finns risken att ett visst mått av hopplöshet sänker sig över
oss när vi blickar ut över vår värld. En pandemi som fortsätter hålla
sitt obarmhärtigt hårda grepp över människor och nationer. Världsledare som gör oss rädda och oroliga. Naturkatastrofer som förgör
och förstör därför att klimatet hela tiden förändras. Och vi frågar
oss; när blir det bättre? Jag känner själv att hopplöshetens tankar
ibland kommer smygande och vill ta över. Samtidigt som jag vet att
det finns löften om hopp att luta sig emot och som alltid är starkare.
Ordet hopplöshet finns egentligen inte i bibeln. Däremot finns ordet
hopp mer än hundra gånger, ett fåtal gånger med ett utan eller intet
framför, men i stort sett positivt, med ansiktet mot framtiden. I Jesus
är det hoppet konkretiserat, såväl i hans liv som i död och uppståndelse. Det är som om Gud än en gång reser ett hoppets tecken
genom att själv bli människa. Vik inte från det hopp ni fått höra om i
evangeliet utropar Paulus i Kolosserbrevet. Det är i den uppmaningen vi nu får gå in i en ny hösttermin i vår församling.
Det är mycket som fortfarande känns oklart på grund av covid-19.
En hel del måste vi göra på andra sätt än de vanliga. Men låt oss
stötta och hjälpa varandra att fortsätt leva i hoppets tecken trots att
det ibland kan kännas som om flodens vatten börjat stiga igen.
Löftets båge lyser ännu!
/ Carin Folkesson

Tillsammansdag i kyrkan
Lördag 12 september
Kl 11-14
Pga rådande pandemiläge har vi bestämt att församlingens tillsammansdag, som traditionsenligt brukar vara på Bohus Björkö,
nu kommer att vara i kyrkan istället och i lite mindre skala. Vi
hoppas på fint septemberväder, men planerar även så vi kan vara
inomhus och då anpassar oss utifrån FHM:s riktlinjer.
Målet med dagen är att träffas inför terminsstarten, inspirera
varandra och dela tankar inför höstens planerade aktiviteter.
Dagen bjuder på samvaro med enklare mat, som kommer tillredas och serveras på smittsäkert sätt. Vi inbjuder vidare till spel
och lek, samt inslag av musik.
För att kunna planera vill vi ha anmälan till dagen en vecka
innan, senast söndag 6/9. Anmäl till någon av oss i kommittén
nedan, per telefon eller sms.

Välkomna!
Helena Welander 0709-16 23 24
Ann-Marie Skarrie 0768-65 54 99

Årsmöten söndag 11 oktober
Söndag 11 oktober har vi Årsmötesdag i Johannebergs
Equmeniakyrka. Vi börjar med Equmenias årsmöte kl 9.30.
Efter gudstjänst och kyrkfika är det dags för församlingens
årsmöte.
Välkommen att ta del av information, vara med och fatta viktiga
beslut och få en inblick i församlingens arbete.

På styrelsens bord
När man plötsligen inte kan göra som vanligt, får man en möjlighet att
reflektera över vilka saker som man verkligen saknar och vad som bara
har råkat blivit på ett visst sätt.
Så är det nu i Corona-tid med våra arbetsliv, våra privata kontakter
och även med kyrkans aktiviteter. För församlingens del beslöt vi i
våras att ta paus i det mesta. Efter många diskussioner tog vi beslut att
fortsätta med gudstjänst, men i ett begränsat format (max 30 personer)
och ingen nattvard eller kyrkfika, men med livesändning via Facebook.
För de som deltagit live har detta känts som ett ansvarsfullt och säkert
upplägg. Många av de olika råden och kommittéerna har efter hand
övergått från digitala möten till att mötas i kyrkan, antingen utomhus
eller på ansvarsfullt sätt inomhus. Allt kan inte hanteras lika bra med
digitala alternativ!
Vi kommer under denna terminen att fortsatt behöva pröva oss fram
hur mötesplatserna i vår kyrka ska se ut. Min övertygelse är att de
behövs idag mer än någonsin, men givetvis med respekt för varandra
och för sjukdomsrisken. Steg för steg kommer vi att hitta tillbaka till
gamla mötesformer som fungerar eller så omprövar vi för att få till
ansvarsfullheten. Förmodligen känner du som jag, att mycket av det
som fått stängas ner är en trista förändringar; begränsningar av hur vi
kan röra oss och resa, inga härliga kramar som hälsning, inget kyrkfikasorl i serveringsrummet i samband med gudstjänsterna.
Tillsammans kan vi skapa former som funkar, som kanske till och
med blir bättre än de gamla invanda. Styrelsen och övriga råd funderar mycket kring detta nu i höst och du är välkommen att vara med
i funderingarna. Vi kommer tills vidare fira gudstjänsterna med max
30 deltagare, men kommer att testa lite nya former för nattvard och
kyrkfika efter hand. Inspelningarna fortsätter som tidigare.
fortsättning nästa sida

För de som vill träffas vi för en festlig höstupptakt lördagen den 12/9
kl 11.00. Se separat artikel.
Ett tillfälle att gemensamt fundera över vår verksamhet blir i samband
med vårt årsmöte den 11/10 kl 12.30. Årsmötet hålls i kyrkan. Idéer
och förslag är du naturligtvis välkommen med långt innan dess.
Även Equmeniakyrkan håller årsmöte, men i år blir detta digitalt
under tiden 18-27/9. Det innebär att vi alla har möjlighet att gå in och
se vad som diskuteras och beslutas om på riksnivå. Titta in på
Equmeniakyrkans hemsida. Där finner du både direktsända
gudstjänster, presentationer av årsmötesmaterial och diskussioner
inför de olika beslut som skall fattas.
En annorlunda, men spännande, höst väntar. Välkommen med att
forma den till något riktigt bra!
Styrelsen / Christer

Bokcirkel
Även denna höst vill vi inbjuda till en Bokcirkel. Den bok
vi kommer att läsa och samtala om är tyvärr ännu inte bestämd. Kanske har någon tips?

Men våra datum är bestämda:
•
•
•
•

torsdag 8 oktober
torsdag 22 oktober
tisdag 3 november
tisdag 17 november.

Håll utkik efter mer info!

D e t h ä n d e r fr a m ö v e r....
SEPTEM BER
2 onsdag 10:00 - Gång på gång
3 torsdag 18.30 - Verksamhetsråd

O K TO BER

6 söndag 11: 00 - Gudstjänst
Predikan: Ingvar Stenberg.
Gudstjänstledare: Karin Kåberger.
Musik: Magnus Sjölander.
Organist: Per Björkman.

1 torsdag 11:00 - Barnrytmik

10 torsdag 11:00 - Barnrytmik

4 söndag 11:00 - Gudstjänst
Predikan: Agneta Wallenstam.
Gudstjänstledare: Ann- Marie Skarrie.
Musik: Karin och Sune Eriksson Jeanson. Organist: Staffan Skarrie

12 lördag 11:00 - Församlingsdag

7 onsdag 10:00 - Gång på gång

12 lördag 10:00 - Scoutträff

8 torsdag 11:00 - Barnrytmik

13 söndag 11:00 - Gudstjänst
Predikan: Carin Folkesson.
Gudstjänstledare: Lotta Carlsson.
Musik: Gripen
Organist: Anna bylund

8 torsdag 18:30 - Bokcirkel

16 onsdag 11:00 - Onsdagsgruppen
17 torsdag 11:00 - Barnrytmik
20 söndag 11:00 - Gudstjänst
med Söndagsskola
Predikan: Carin Folkesson. Gudstjänstledare: Emma Carlsson. Musik:
Madeleine Gustafsson. Organist:
Karin Eriksson Jeanson
23 onsdag 10:00 - Gång på gång
24 torsdag 11:00 - Barnrytmik
27 söndag 11:00 - Gudstjänst
med Nattvard
Predikan: Carin Folkesson. Musik:
Olle och Sara Björkman Hammander.
Organist: Gabriella Myrén

10 lördag - 11 söndag - Scouthajk
11 söndag 09:30 - Equmenias årsmöte
11 söndag 11:00 - Gudstjänst
Predikan: Carin Folkesson.
Gudstjänstledare: Bettina Sörstedt.
Musik: Lotta Carlsson
Organist: Per Björkman
11 söndag - Församlingens årsmöte
14 onsdag 11:00 - Onsdagsgruppen
15 torsdag 11:00 - Barnrytmik
18 söndag 11:00 - Gudstjänst med
Söndagsskola
Predikan: Carin Folkesson.
Gudstjänstledare: Anik Roos Lindahl.
Musik: Liljeqvists. (Helena, Astrid,
Alice)
Organist: Karin Eriksson Jeanson.
21 onsdag 10:00 - Gång på gång

22 torsdag 11:00 - Barnrytmik
22 torsdag 18:30 - Bokcirkel
25 söndag 11:00 - Gudstjänst
Predikan: Leif Romell. (Pastorer byter
kyrkor denna söndag).
Gudstjänstledare: Ingun Rönnborn.
Musik: Anna Bylund.
Organist: Eva Kaså.

15 söndag 11.00 - Gudstjänst och
söndagsskola
Predikan: Carin Folkesson.
Gudstjänstledare: Sune Jeansson.
Musik: Edo Bumba
Organist: Eva Kaså.
17 tisdag 18.30 - Bokcirkel
19 torsdag 11:00 - Barnrytmik

29 torsdag 11:00 - Barnrytmik

21 lördag - Höstförsäljning

NO VEM BER

22 söndag 11:00 - Gudstjänst med
nattvard
Predikan: Carin Folkesson.
Gudstjänstledare: Anna Orrebrand.
Musik & Organist: Gabriella Myrén

1 söndag 11:00 - Gudstjänst
med ljuständning
Predikan: Carin Folkesson.
Gudstjänstledare: Thomas Folkesson.
Musik: Ola Westlin.
Organist: Per Björkman.
3 tisdag 18:30 - Bokcirkel
4 onsdag 10:00 - Gång på gång
5 torsdag 11:00 - Barnrytmik
8 söndag 11:00 - Gudstjänst
Predikan: Pär Sandstedt.
Musik: Bröderna Bäck Trio.
Organist: Staffan Skarrie.
11 onsdag 11:00 - Onsdagsgruppen
12 torsdag 11:00 - Barnrytmik
14 lördag - 15 söndag - Scouthajk

25 onsdag 10:00 - Gång på gång
26 torsdag 11:00 Barnrytmik
29 söndag 11:00 - Gudstjänst
Första advent.
Predikan: Carin Folkesson.
Gudstjänstledare: Christer Welander.
Blåsare och adventsång.
Organist: Per Björkman

HÖ STEN I KYRKAN FÖ R

BARN & UNGDOMAR
S ö n d a g s s k o la

Följande söndagar inbjuder vi
till Söndagsskola: 20 sep, 18
okt, 15 nov. Den 13 dec möts vi
till Julgudstjänst med julspel.
Övriga söndagar finns vårt
nya, fina målar/pysselbord där
barnen kan sitta under
gudstjänsten.

H u r h it t a r m a s k e n
in t ill m it t e n
a v ä p p le t ?

?

B a r n r y t m ik

Vi hoppas kunna
starta en ny
Barnrytmikstermin
på torsdagar kl 11.
Vi välkomnar barn
från ca 6 månader till
2 år och deras föräldrar med start den
10 september. För
att starta vill vi ha en
grupp på minst 5 st
barn och för att det
ska kännas
coronasäkert högst 8
stycken barn

S co u t

Tre sköna patruller:
Gripen: Äventyrsscout ca 15 år och uppåt.
Lodjuret: Upptäckarscout ca 12-14 år
Rådjuret: Spårarscouter ca 8-11 år
Scouterna inbjuder till en corona-anpassad hösttermin
följande datum: 12 sep, 10-11 okt, 14-15 nov, 5 dec

Onsdagsgruppen
Välkommen tillbaka till Onsdagsgruppens samlingar!
Vi vill, på ett så coronasäkert sätt som möjligt, inbjuda dig
som är dagledig till höstens fyra träffar:
• 16 september
• 14 oktober
• 11 november
• 9 december
Som vanligt på onsdagar kl 11. Första gången i september
möts vi i all enkelhet utan ett visst program och tar med
eget fika. Kan vi inte sitta ute så sitter vi utspridda i kyrksalen. De övriga gångerna kommer vi att bjuda på någon
typ av program, allt i kyrksalen. Bland annat kommer
Bernt Ström att berätta och visa bilder från Afrika och vi
avslutar förstås med julfest.

Gång på gång
Våra promenader, Gång på gång, fortsätter och vi utökar
till två gånger i månaden. Om inget annat meddelas träffas
vi utanför kyrkan kl 10 och är tillbaka ca kl 12. Medtag
eget fika. Dessa datum är satta:
• 2 september
• 23 september
• 7 oktober
• 21 oktober
• 4 november
• 25 november

H ö s t f ö r s ä ljn in g lö r d a g 2 1 n o v e m b e r
I år blir höstförsäljningen annorlunda som mycket annat detta året.
Det blir en försäljning i mindre skala där vi i dagsläget inte kan bjuda
in alla att närvara samtidigt. Eftersom försäljningen är en viktig del av
kyrkans ekonomi, har vi i höstförsäljningsgruppen slagit våra kloka
huvuden ihop för att lösa det på bästa sätt. Så, för att du ska kunna
hålla utkik framöver - kommer vi redan nu avslöja några av årets
nyheter:
• Aktivitetslistor och budlistor kommer att finnas tillgängliga i kyrkan
och på nätet veckorna innan. De kommer att avslutas på själva höstförsäljningsdagen.
• Försäljning kommer att ske under dagen, men listor kommer även
finnas i kyrkan och på nätet där du kan skriva upp dig på att köpa
bröd, paj och så vidare.
• Istället för flera lottlistor kommer ett lotteri att hållas med en högre
kostnad per lott och blandade vinster.
• Kaffe och glögg serveras utanför kyrkan om vädret tillåter.
• Självaste dagen kommer delas in i olika tidsintervall där du anmäler
dig till en tid, eller till själva auktionen. Första tidsintervall kommer
vigas för er som anser er tillhöra riskgrupp.
• Givetvis är det fritt fram att också bidra till kyrkans verksamhet
utan att köpa eller buda på något.
I år kommer vi att sakna den annars livliga atmosfären och mötet
med alla er besökare, som gör att vi ser fram emot höstförsäljningen
varje år. Men tillsammans kan vi se till att årets bidrag ändå blir något
att räkna med, så vi syns lördagen den 21 november i kyrkan. Eller i
en budlista online.
Så håll utkik för mer information som kommer!

Varma hälsningar Höstförsäljningsgruppen

Församlingsboken
Avlidna:
Carl-Johan Martinius, född 1961, avled den 1 juni 2020.
Begravningsgudstjänst hölls i Johannebergs Equmeniakyrka
den 24 juni.
Brittmarie Park, född 1947, avled den 25 juni 2020.
Begravningsgudstjänst hölls i Johannebergs Equmeniakyrka
den 17 juli.

M e d le m

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.

S a m ta l

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.

F ö r r ä t t n in g a r

Församlingen erbjuder förrättningar av olika slag; barnvälsignelse,
dop, begravning och vigsel (oavsett sexuell läggning). Kontakta
Carin Folkesson för önskemål och frågor kring förrättningar.

K o n t a k t u p p g if t e r
P a sto r
Carin Folkesson, 0708-36 37 30
pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

F ö r s a m lin g e n s o r d f ö r a n d e
Christer Welander, 0739-02 05 43
ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

V a k tm ä sta re
Olivia Kaså Liljemark 0704-42 54 21
Alexander Kaså Liljemark 0760-29 99 87
Setareh Shahbazian Wahnström 0737-85 97 06
Anton Wahnström 0703-19 84 02

J o h a n n e b e r g s E q u m e n ia k y r k a
Telefon: 031-18 17 09
(till gemensamt utrymme.)
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg
Plusgiro: 42 09 56-5
Bankgiro: 653-4267
Swish: 123 589 73 50
www.johannebergsequmeniakyrka.se

Barn & ungdomsföreningen
equmenia Johanneberg, har
egna inbetalningsnummer.
Bankgiro: 151-08 58
Swish-nr: 123 147 04 26

