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GEMENSKAPSDAG 25 AUGUSTI

LINDOME SECOND HAND
Plats: Elementvägen 2

Öppettider:

Tisdagar: Klockan 14.00-18.00
Lördagar: Klockan 10.00-14.00
Inlämning under öppettider
Lindome Församling & Johanneskyrkan

www.lindomesecondhand.se

Lördagen den 25 augusti är du välkommen på
gemenskapsdag i Johanneskyrkan.
Dagen startar 09.30 med morgonfika.
Kaffe, te, saft finns i kyrkan och du tar med dig
tilltugg. Lunch och eftermiddagsfika ordnas i
kyrkan och sedan avslutar vi med en andakt och
räknar med att dagen slutar 18.00.
Tema för dagen är ”Små grupper och nära
samtal”. Någon gäst kommer att dyka upp,
det blir lattjolajbans för barnen och det blir någon
sort ”Johanneskyrkanmästerskap”, och utöver
detta naturligtvis härlig gemenskap!
Kostnad för dagen är 150 kr per person eller
400kr per familj.
Du anmäler dig senast 20 augusti via mail: henrik@johanneskyrkan.com eller på listorna
på anslagstavlan i kyrkan.
Välkommen med!

VÄLKOMNA!

JohannesNyckeln
Församlingsblad för
Johanneskyrkan i Lindome
nummer 2 2018

I goda makters underbara omsorg
vi väntar lugnt vadhelst oss möter här.
Gud är hos oss var afton och var morgon,
Guds kärlek genom varje dag oss bär.
Dietrich Bonhoeffer

VAL 2018 - PARTIUTFRÅGNINGAR

sista öppetdag innan
sommaren är 16/6

expeditionstid
Henrik har expeditionstid
måndagar 16.00-18.00
samt onsdagar 10.00-12.00.
- Ledig dag är fredagar.

Tisdagen den 28 augusti klockan 19.00 har
du möjlighet att ställa dina frågor och
lyssna till samtal med politikerna i Mölndal.
Vi i Johanneskyrkan bjuder in till
partiutfrågning och samtal under rubriken
Det Goda Samhället.

Semester
22/6-12/8

JOHANNESKYRKANS UNGDOM
vill rikta ett stort tack till alla som köpte,
bidrog med vinster och hjälpte till under
vårmarknaden...

TACK!

Manusstopp för nästa nummer: 15 okt
Arbetsgrupp för JohannesNyckeln:
Anna Svensson och Henrik Wernvik.

8
Aktuellt

Aktuellt

En gitarr och en röst -  Erik Tilling och Joel Börjesson

Scoutläger On Fire

Söndagen den 14 oktober

Veckan innan midsommar, 16-21 juni,
åker våra scouter på läger.
I år heter lägret On Fire och vi slår upp
våra tält på Hällnäs Udde vi sjön Anten,
strax utanför Alingsås.
Det är 33 scoutkårer, 1.300 scouter och
ledare med så det blir ett stort och
härligt läger!
Från vår scoutkår kommer 27 scouter,
3 föräldrar och 6 ledare att vara med.

En gitarr och en röst. En plats där innerligheten ger vila för själen.
Det är inte en konsert, ingen gudstjänst eller mässa – det är en plats där enkelheten och
innerligheten ger utrymme för själen att få välbehövlig balsam.
Med sina lågmälda och innerliga sånger om Guds trofasthet trots livets ojämnheter har
Erik Tilling under många år fångat både publik och recensenter. Hans omtyckta sånger
med inspiration hämtad från Psaltaren och musikaliska influenser av folkton och hymn
används både i våra gudstjänster och i den personliga andakten. Sångerna som andas
hopp och förtröstan har nått in i mångas hjärtan. Kanske beror det på den ärlighet och
sårbarhet som de uttrycker och att de är ett försök att visa på ett liv i tacksamhet där
tillvaron bärs av en grundläggande glädje trots livets ojämnheter; från djupaste sorg till
innerligaste glädje.
Tanken är en kväll med stillhet och bön i fokus. Där du får möjlighet att sitta ner, koppla
av och lyssna in, hämta inspiration och kraft i det enkla men ändå så starka budskap
som texterna förmedlar.
Konserten görs tillsammans med Erikshjälpen. Liksom vi ibland kan behöva det finns
det i vår värld tusentals barn som lever i utsatthet och behöver få gömmas under starka
vingars skugga. Som behöver hjälp för att kunna våga drömma och tro på en framtid, en
hjälp som många av oss har möjlighet att ge.

Vill ni vara med hemifrån kan ni följa
oss på vår facebookgrupp
(www.facebook.com/groups/LindomeScout/)
där gör vi lite inlägg under lägret.

Välkommen!

Retreat 7-8 september

Församlingsfakta
Pastor:
Församlingsordförande:        Stjärnans förskola
Henrik Wernvik			
Monica Ahlgren och
Förskolechef
Mobil:0728-538687		
Claes Sunesson
Ulla Milsta
henrik@johanneskyrkan.com				
Tel: 0722-385827
Expedition:
Tel: 031-990087 			
				

Kassör:
Anette Elmlund
Tel: 031-7034155		

Adress:
Annestorpsvägen 29		
437 33 Lindome			

Fastighetsansvarig:
Gudrun Wannebo 		
Tel: 031-993260			

E-post:
jk@johanneskyrkan.com		
				

Församl. konton:
bankgiro: 967-4409		
Swish: 123 225 57 35		

Hemsida:
www.johanneskyrkan.com		
				

Församl. gåvokonto:
8105-9, 983043989-0
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       JKU Johanneskyrkansungdom
bankgiro: 5144 - 4024
jku@johanneskyrkan.com

Johanneskyrkans krisgrupp:
Smk. Lisbeth Börjesson
Tel: 0709- 710 811
Monica Ahlgren
Tel: 0703-410550
Patrick Svensson
Tel: 0735- 935318
Henrik Wernvik
Tel: 0728-538687

Att vara ledd om dagen och om natten (Nehemja 9:19-21)
I början av september, fredag kväll den 7 september och lördagen den 8 september är
du välkommen på en kort retreat i Johanneskyrkan. Retreaten anordnas av Rastplats
Överås tillsammans med Johanneskyrkan i Lindome.
Vi börjar fredag kväll klockan 18.30 med en enkel måltid, vägledning och bön.
Därefter är tanken att man sover hemma. På lördagen är kyrkan öppen från klockan 8.
Klockan 9.30 firar vi mässa tillsammans och vi avslutar dagen klockan 18.
Under dagen kommer vi ha några gemensamma samlingar, och det blir också goda
möjligheter till tystnad och egen eftertanke.
För den som inte kan eller vill börja redan på fredagen finns det möjlighet att istället
ansluta till den inledande mässan på lördagen klockan 9.30
Välkommen in i ett dygn av tystnad, inre lyssnande och vägledning.
En möjlighet till andrum mitt i vardagen.
Kostnad 250 kronor för båda dagarna, 200 kr om du bara deltar under lördagen.
Plats Johanneskyrkan, Lindome
Retreatledare: Henrik Wernvik och Maria Fässberg Norrhall.
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Barn- & ungdomsverksamhet

Ordet

”Inte ett moln, så långt ögat kan nå…”
Några dagar in på årets första sommarmånad känns det som om vi redan
haft mer sommar än vi vant oss vid de senaste åren. Blå himmel och
värme, dag efter dag. Varje sommar, oavsett väder, brukar vi drabbas av
musikaliska ”sommarplågor”. Låtar som spelas om och om igen. Låtar
som tar tag någonstans i vår längtan efter sol, värme, frihet,
bekymmerslöshet och gemenskap. En del av de sångerna lever knappt
en sommar, men några lever år efter år.
Tomas Ledin har gett oss en rad sommarsånger och kanske är
”Sommaren är kort” en av de mest slitstarka. ”Inte ett moln, så långt ögat
kan nå…”. Nu har vi haft en majmånad vi kommer att prata om i decennier. Det var blå himmel varje dag… Visst har vi njutit, och visst har vi
bekymrat oss över växterna i trädgården. För det är ju så att även dagar
med klarblå himmel och sol så har vi omsorg och bekymmer. Och det är
mänskligt att bry sig om, att ta hand om, att vårda. Det är ett av de viktiga
uppdrag vi människor har. Och oavsett om vi är hemma eller borta, lediga
eller arbetar så är vi kallade att bry oss om, att visa omsorg och att vårda
vår skapelse, våra relationer och oss själva.
Under sommarveckorna får vi lite mer tid, och kanske också möjligheter
vi inte har under terminerna, att bry oss om varandra, och oss själva lite
mer. Jag skulle vilja uppmuntra dig till just det – ta hand om dig och ta
hand om de du har nära dig i sommar!
Och låt dig inte luras av någon ”sommarplåga” att det är bekymmerslösheten du saknar och ska söka. Nej, ge dig istället hän i det
meningsfulla!
Ha en riktigt fin sommar!
Henrik Wernvik

Barn o ungdomsaktiviteter
Aktivitetsdagar för barn och unga
Måndagar i Johanneskyrkan
18.00 - 19.30
		
		

		

Scout för 8-åringar & uppåt

Spårare, upptäckare, Äventyrare & Utmanare
www.johanneskyrkan.com/scout
Ansvarig ledare: Henrik Wernvik 0728-538687

Måndagar i Greggereds kapell
18.00 - 19.30
		

Kom och var med i
våra barn- och
ungdomsaktiviteter!

Scout för 7-åringar & uppåt
Ansvarig ledare: John Glamheden: 0706 972207

Tisdagar i Johanneskyrkan
18:00 - 19:00

		

Barnkör

Ansvarig ledare: Anette Bergsten: 0733 989089

Söndagar i Johanneskyrkan

Äventyret!

11.00		

Söndagsskola för alla barn från 4 år

		
		
		
		

No Name

		

Ansvarig ledare: Peter Norrhall 031 995511

Vi träffas under gudstjänsttid 2 sep, 23 sep,
och 21 okt..
Vi ses!

Stöd Johanneskyrkans arbete
Ge en gåva,

Swisha: 123 225 57 35
Snabbt, enkelt och säkert
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Program

Program

Juni
10 söndag
11:00 “Kallelsen till Guds rike” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
13 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
17 söndag
11:00 “Förlorad och återfunnen” Gudstjänst med Nattvard.
			
Christer Lygnersjö
Midsommar 17:00 “skapelsen” Midsommargudstjänst i Greggereds kapell.
			
Maria F Norrhall
Juli
1 söndag
15 söndag
29 söndag

19:00 “Sänd mig” Sommarkväll med jourgrupp 3 & 4.
19:00 “Jesus förhärligad” Sommarkväll med jourgrupp 5 & 6.
19:00 “Goda förvaltare” Sommarkväll med jourgrupp 7 & 1.

Augusti
12 söndag
19 söndag
22 onsdag
25 lördag
25 söndag
29 onsdag

11:00 “Tro och liv” Gudstjänst med Maria F Norrhall.
11:00 “Friheten i Kristus” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
9:30 Gemenskapsdag i Johanneskyrkan
11:00 “Medmänniskan” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
19:00 Partiutfrågningar inför valet. Dan Brännstöm

September
2 söndag
11:00
			
5 onsdag
11:00
8 lördag
9:00
			
9 söndag
11:00
			
16 söndag
11:00
			
18 tisdag
18:00
19 onsdag
11:00
23 söndag
11:00
			
30 söndag
11:00

“Enheten i Kristus” Gudstjänst med Nattvard.
Henrik Wernvik. No Name träffas.
Sång & Andaktsstund på Brogården.
Retreatdag. Maria F Norhall och Henrik Wernvik.
Se sidan
“Ett är nödvändigt” Gudstjänst med Dan Brännström 		
och Henrik Wernvik.
“Döden och livet” Gudstjänst med med Nattvard.
Maria f Norrhall
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Rik inför Gud” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
No Name träffas.
“Änglarna” Gudstjänst med Henrik Wernvik.

Oktober
2 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
3 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
7 söndag
11:00 “Trons kraft” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik.
14 söndag
18:00 Konsert med Erik Tilling. Se sidan
16 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
17 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
21 söndag
11:00 “Samhällsansvar” Gudstjänst med Nattvard.
			
Henrik Wernvik. No Name träffas.
28 söndag
11:00 “Frälsningen” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
30 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
31 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.

Sommarkväll i Johanneskyrkan
Sommaren bjuder på många möjligheter. Bland annat möjligheten att fira
gudstjänst där du vanligtvis inte gör det. På semesterresan, vid stugan, i
Lindome kyrka eller kanske på Hönökonferensen som i år äger rum 7-15 juli.
Några söndagar i sommar är du välkommen på
”Sommarkväll i Johanneskyrkan”. Kvällarna börjar vid 19.00 och innehållet
ansvarar jourgrupperna för.
Välkomna!
Söndagen den 1 juli klockan 19.00 ”Sommarkväll i Johanneskyrkan”.
Jourgrupp 3 & 4 ansvarar.
Söndagen den 15 juli klockan 19.00 ”Sommarkväll i Johanneskyrkan”.
Jourgrupp 5 & 6 ansvarar.
Söndagen den 29 juli klockan 19.00 ”Sommarkväll i Johanneskyrkan”.
Jourgrupp 7 & 1 ansvarar.
Jourgruppssysslor i sommar
Vad gäller tillsynen av kyrkan med gräsklippning och tömning av papperskorgar,
etc. så gäller följande schema:
Vecka 25 – Jourgrupp 2
Vecka 29 – Jourgrupp 6
Vecka 26 – Jourgrupp 3
Vecka 30 – Jourgrupp 7
Vecka 27 – Jourgrupp 4
Vecka 31 – Jourgrupp 1
Vecka 28 – Jourgrupp 5
Vecka 32 – Jourgrupp 2
Har du inte möjlighet att utföra dina jourgruppssysslor på ”er vecka” byt med
någon i någon annan jourgrupp.
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GEMENSKAPSDAG 25 AUGUSTI

LINDOME SECOND HAND
Plats: Elementvägen 2

Öppettider:

Tisdagar: Klockan 14.00-18.00
Lördagar: Klockan 10.00-14.00
Inlämning under öppettider
Lindome Församling & Johanneskyrkan

www.lindomesecondhand.se

Lördagen den 25 augusti är du välkommen på
gemenskapsdag i Johanneskyrkan.
Dagen startar 09.30 med morgonfika.
Kaffe, te, saft finns i kyrkan och du tar med dig
tilltugg. Lunch och eftermiddagsfika ordnas i
kyrkan och sedan avslutar vi med en andakt och
räknar med att dagen slutar 18.00.
Tema för dagen är ”Små grupper och nära
samtal”. Någon gäst kommer att dyka upp,
det blir lattjolajbans för barnen och det blir någon
sort ”Johanneskyrkanmästerskap”, och utöver
detta naturligtvis härlig gemenskap!
Kostnad för dagen är 150 kr per person eller
400kr per familj.
Du anmäler dig senast 20 augusti via mail: henrik@johanneskyrkan.com eller på listorna
på anslagstavlan i kyrkan.
Välkommen med!

VÄLKOMNA!

JohannesNyckeln
Församlingsblad för
Johanneskyrkan i Lindome
nummer 2 2018

I goda makters underbara omsorg
vi väntar lugnt vadhelst oss möter här.
Gud är hos oss var afton och var morgon,
Guds kärlek genom varje dag oss bär.
Dietrich Bonhoeffer

VAL 2018 - PARTIUTFRÅGNINGAR

sista öppetdag innan
sommaren är 16/6

expeditionstid
Henrik har expeditionstid
måndagar 16.00-18.00
samt onsdagar 10.00-12.00.
- Ledig dag är fredagar.

Tisdagen den 28 augusti klockan 19.00 har
du möjlighet att ställa dina frågor och
lyssna till samtal med politikerna i Mölndal.
Vi i Johanneskyrkan bjuder in till
partiutfrågning och samtal under rubriken
Det Goda Samhället.

Semester
22/6-12/8

JOHANNESKYRKANS UNGDOM

vill rikta ett stort tack till alla som köpte,
bidrog med vinster och hjälpte till under
vårmarknaden...

TACK!

Manusstopp för nästa nummer: 15 okt
Arbetsgrupp för JohannesNyckeln:
Anna Svensson och Henrik Wernvik.
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Aktuellt

En gitarr och en röst -  Erik Tilling och Joel Börjesson

Scoutläger On Fire

Aktuellt

Söndagen den 14 oktober

Veckan innan midsommar, 16-21 juni,
åker våra scouter på läger.
I år heter lägret On Fire och vi slår upp
våra tält på Hällnäs Udde vi sjön Anten,
strax utanför Alingsås.
Det är 33 scoutkårer, 1.300 scouter och
ledare med så det blir ett stort och
härligt läger!
Från vår scoutkår kommer 27 scouter,
3 föräldrar och 6 ledare att vara med.

En gitarr och en röst. En plats där innerligheten ger vila för själen.
Det är inte en konsert, ingen gudstjänst eller mässa – det är en plats där enkelheten och
innerligheten ger utrymme för själen att få välbehövlig balsam.
Med sina lågmälda och innerliga sånger om Guds trofasthet trots livets ojämnheter har
Erik Tilling under många år fångat både publik och recensenter. Hans omtyckta sånger
med inspiration hämtad från Psaltaren och musikaliska influenser av folkton och hymn
används både i våra gudstjänster och i den personliga andakten. Sångerna som andas
hopp och förtröstan har nått in i mångas hjärtan. Kanske beror det på den ärlighet och
sårbarhet som de uttrycker och att de är ett försök att visa på ett liv i tacksamhet där
tillvaron bärs av en grundläggande glädje trots livets ojämnheter; från djupaste sorg till
innerligaste glädje.
Tanken är en kväll med stillhet och bön i fokus. Där du får möjlighet att sitta ner, koppla
av och lyssna in, hämta inspiration och kraft i det enkla men ändå så starka budskap
som texterna förmedlar.
Konserten görs tillsammans med Erikshjälpen. Liksom vi ibland kan behöva det finns
det i vår värld tusentals barn som lever i utsatthet och behöver få gömmas under starka
vingars skugga. Som behöver hjälp för att kunna våga drömma och tro på en framtid, en
hjälp som många av oss har möjlighet att ge.

Vill ni vara med hemifrån kan ni följa
oss på vår facebookgrupp
(www.facebook.com/groups/LindomeScout/)
där gör vi lite inlägg under lägret.

Välkommen!

Retreat 7-8 september

Församlingsfakta
Pastor:
Församlingsordförande:        Stjärnans förskola
Henrik Wernvik			
Monica Ahlgren och
Förskolechef
Mobil:0728-538687		
Claes Sunesson
Ulla Milsta
henrik@johanneskyrkan.com				
Tel: 0722-385827
Expedition:
Tel: 031-990087 			
				

Kassör:
Anette Elmlund
Tel: 031-7034155		

Adress:
Annestorpsvägen 29		
437 33 Lindome			

Fastighetsansvarig:
Gudrun Wannebo 		
Tel: 031-993260			

E-post:
jk@johanneskyrkan.com		
				

Församl. konton:
bankgiro: 967-4409		
Swish: 123 225 57 35		

Hemsida:
www.johanneskyrkan.com		
				

Församl. gåvokonto:
8105-9, 983043989-0
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       JKU Johanneskyrkansungdom
bankgiro: 5144 - 4024
jku@johanneskyrkan.com
Johanneskyrkans krisgrupp:
Smk. Lisbeth Börjesson
Tel: 0709- 710 811
Monica Ahlgren
Tel: 0703-410550
Patrick Svensson
Tel: 0735- 935318
Henrik Wernvik
Tel: 0728-538687

Att vara ledd om dagen och om natten (Nehemja 9:19-21)
I början av september, fredag kväll den 7 september och lördagen den 8 september är
du välkommen på en kort retreat i Johanneskyrkan. Retreaten anordnas av Rastplats
Överås tillsammans med Johanneskyrkan i Lindome.
Vi börjar fredag kväll klockan 18.30 med en enkel måltid, vägledning och bön.
Därefter är tanken att man sover hemma. På lördagen är kyrkan öppen från klockan 8.
Klockan 9.30 firar vi mässa tillsammans och vi avslutar dagen klockan 18.
Under dagen kommer vi ha några gemensamma samlingar, och det blir också goda
möjligheter till tystnad och egen eftertanke.
För den som inte kan eller vill börja redan på fredagen finns det möjlighet att istället
ansluta till den inledande mässan på lördagen klockan 9.30
Välkommen in i ett dygn av tystnad, inre lyssnande och vägledning.
En möjlighet till andrum mitt i vardagen.
Kostnad 250 kronor för båda dagarna, 200 kr om du bara deltar under lördagen.
Plats Johanneskyrkan, Lindome
Retreatledare: Henrik Wernvik och Maria Fässberg Norrhall.
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Barn- & ungdomsverksamhet

Ordet

”Inte ett moln, så långt ögat kan nå…”
Några dagar in på årets första sommarmånad känns det som om vi redan
haft mer sommar än vi vant oss vid de senaste åren. Blå himmel och
värme, dag efter dag. Varje sommar, oavsett väder, brukar vi drabbas av
musikaliska ”sommarplågor”. Låtar som spelas om och om igen. Låtar
som tar tag någonstans i vår längtan efter sol, värme, frihet,
bekymmerslöshet och gemenskap. En del av de sångerna lever knappt
en sommar, men några lever år efter år.
Tomas Ledin har gett oss en rad sommarsånger och kanske är
”Sommaren är kort” en av de mest slitstarka. ”Inte ett moln, så långt ögat
kan nå…”. Nu har vi haft en majmånad vi kommer att prata om i decennier. Det var blå himmel varje dag… Visst har vi njutit, och visst har vi
bekymrat oss över växterna i trädgården. För det är ju så att även dagar
med klarblå himmel och sol så har vi omsorg och bekymmer. Och det är
mänskligt att bry sig om, att ta hand om, att vårda. Det är ett av de viktiga
uppdrag vi människor har. Och oavsett om vi är hemma eller borta, lediga
eller arbetar så är vi kallade att bry oss om, att visa omsorg och att vårda
vår skapelse, våra relationer och oss själva.
Under sommarveckorna får vi lite mer tid, och kanske också möjligheter
vi inte har under terminerna, att bry oss om varandra, och oss själva lite
mer. Jag skulle vilja uppmuntra dig till just det – ta hand om dig och ta
hand om de du har nära dig i sommar!
Och låt dig inte luras av någon ”sommarplåga” att det är bekymmerslösheten du saknar och ska söka. Nej, ge dig istället hän i det
meningsfulla!
Ha en riktigt fin sommar!
Henrik Wernvik

Barn o ungdomsaktiviteter
Aktivitetsdagar för barn och unga
Måndagar i Johanneskyrkan
18.00 - 19.30
		
		

		

Scout för 8-åringar & uppåt

Spårare, upptäckare, Äventyrare & Utmanare
www.johanneskyrkan.com/scout
Ansvarig ledare: Henrik Wernvik 0728-538687

Måndagar i Greggereds kapell
18.00 - 19.30
		

Kom och var med i
våra barn- och
ungdomsaktiviteter!

Scout för 7-åringar & uppåt
Ansvarig ledare: John Glamheden: 0706 972207

Tisdagar i Johanneskyrkan
18:00 - 19:00

		

Barnkör

Ansvarig ledare: Anette Bergsten: 0733 989089

Söndagar i Johanneskyrkan

Äventyret!

11.00		

Söndagsskola för alla barn från 4 år

		
		
		
		

No Name

		

Ansvarig ledare: Peter Norrhall 031 995511

Vi träffas under gudstjänsttid 2 sep, 23 sep,
och 21 okt..
Vi ses!

Stöd Johanneskyrkans arbete
Ge en gåva,

Swisha: 123 225 57 35
Snabbt, enkelt och säkert
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Program

Program

Juni
10 söndag
11:00 “Kallelsen till Guds rike” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
13 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
17 söndag
11:00 “Förlorad och återfunnen” Gudstjänst med Nattvard.
			
Christer Lygnersjö
Midsommar 17:00 “skapelsen” Midsommargudstjänst i Greggereds kapell.
			
Maria F Norrhall
Juli
1 söndag
15 söndag
29 söndag

19:00 “Sänd mig” Sommarkväll med jourgrupp 3 & 4.
19:00 “Jesus förhärligad” Sommarkväll med jourgrupp 5 & 6.
19:00 “Goda förvaltare” Sommarkväll med jourgrupp 7 & 1.

Augusti
12 söndag
19 söndag
22 onsdag
25 lördag
25 söndag
29 onsdag

11:00 “Tro och liv” Gudstjänst med Maria F Norrhall.
11:00 “Friheten i Kristus” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
9:30 Gemenskapsdag i Johanneskyrkan
11:00 “Medmänniskan” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
19:00 Partiutfrågningar inför valet. Dan Brännstöm

September
2 söndag
11:00
			
5 onsdag
11:00
8 lördag
9:00
			
9 söndag
11:00
			
16 söndag
11:00
			
18 tisdag
18:00
19 onsdag
11:00
23 söndag
11:00
			
30 söndag
11:00

“Enheten i Kristus” Gudstjänst med Nattvard.
Henrik Wernvik. No Name träffas.
Sång & Andaktsstund på Brogården.
Retreatdag. Maria F Norhall och Henrik Wernvik.
Se sidan
“Ett är nödvändigt” Gudstjänst med Dan Brännström 		
och Henrik Wernvik.
“Döden och livet” Gudstjänst med med Nattvard.
Maria f Norrhall
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Rik inför Gud” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
No Name träffas.
“Änglarna” Gudstjänst med Henrik Wernvik.

Oktober
2 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
3 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
7 söndag
11:00 “Trons kraft” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik.
14 söndag
18:00 Konsert med Erik Tilling. Se sidan
16 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
17 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
21 söndag
11:00 “Samhällsansvar” Gudstjänst med Nattvard.
			
Henrik Wernvik. No Name träffas.
28 söndag
11:00 “Frälsningen” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
30 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
31 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.

Sommarkväll i Johanneskyrkan
Sommaren bjuder på många möjligheter. Bland annat möjligheten att fira
gudstjänst där du vanligtvis inte gör det. På semesterresan, vid stugan, i
Lindome kyrka eller kanske på Hönökonferensen som i år äger rum 7-15 juli.
Några söndagar i sommar är du välkommen på
”Sommarkväll i Johanneskyrkan”. Kvällarna börjar vid 19.00 och innehållet
ansvarar jourgrupperna för.
Välkomna!
Söndagen den 1 juli klockan 19.00 ”Sommarkväll i Johanneskyrkan”.
Jourgrupp 3 & 4 ansvarar.
Söndagen den 15 juli klockan 19.00 ”Sommarkväll i Johanneskyrkan”.
Jourgrupp 5 & 6 ansvarar.
Söndagen den 29 juli klockan 19.00 ”Sommarkväll i Johanneskyrkan”.
Jourgrupp 7 & 1 ansvarar.
Jourgruppssysslor i sommar
Vad gäller tillsynen av kyrkan med gräsklippning och tömning av papperskorgar,
etc. så gäller följande schema:
Vecka 25 – Jourgrupp 2
Vecka 29 – Jourgrupp 6
Vecka 26 – Jourgrupp 3
Vecka 30 – Jourgrupp 7
Vecka 27 – Jourgrupp 4
Vecka 31 – Jourgrupp 1
Vecka 28 – Jourgrupp 5
Vecka 32 – Jourgrupp 2
Har du inte möjlighet att utföra dina jourgruppssysslor på ”er vecka” byt med
någon i någon annan jourgrupp.
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Barn- & ungdomsverksamhet

Ordet

”Inte ett moln, så långt ögat kan nå…”
Några dagar in på årets första sommarmånad känns det som om vi redan
haft mer sommar än vi vant oss vid de senaste åren. Blå himmel och
värme, dag efter dag. Varje sommar, oavsett väder, brukar vi drabbas av
musikaliska ”sommarplågor”. Låtar som spelas om och om igen. Låtar
som tar tag någonstans i vår längtan efter sol, värme, frihet,
bekymmerslöshet och gemenskap. En del av de sångerna lever knappt
en sommar, men några lever år efter år.
Tomas Ledin har gett oss en rad sommarsånger och kanske är
”Sommaren är kort” en av de mest slitstarka. ”Inte ett moln, så långt ögat
kan nå…”. Nu har vi haft en majmånad vi kommer att prata om i decennier. Det var blå himmel varje dag… Visst har vi njutit, och visst har vi
bekymrat oss över växterna i trädgården. För det är ju så att även dagar
med klarblå himmel och sol så har vi omsorg och bekymmer. Och det är
mänskligt att bry sig om, att ta hand om, att vårda. Det är ett av de viktiga
uppdrag vi människor har. Och oavsett om vi är hemma eller borta, lediga
eller arbetar så är vi kallade att bry oss om, att visa omsorg och att vårda
vår skapelse, våra relationer och oss själva.
Under sommarveckorna får vi lite mer tid, och kanske också möjligheter
vi inte har under terminerna, att bry oss om varandra, och oss själva lite
mer. Jag skulle vilja uppmuntra dig till just det – ta hand om dig och ta
hand om de du har nära dig i sommar!
Och låt dig inte luras av någon ”sommarplåga” att det är bekymmerslösheten du saknar och ska söka. Nej, ge dig istället hän i det
meningsfulla!
Ha en riktigt fin sommar!
Henrik Wernvik

Barn o ungdomsaktiviteter
Aktivitetsdagar för barn och unga
Måndagar i Johanneskyrkan
18.00 - 19.30
		
		

		

Scout för 8-åringar & uppåt

Spårare, upptäckare, Äventyrare & Utmanare
www.johanneskyrkan.com/scout
Ansvarig ledare: Henrik Wernvik 0728-538687

Måndagar i Greggereds kapell
18.00 - 19.30
		

Kom och var med i
våra barn- och
ungdomsaktiviteter!

Scout för 7-åringar & uppåt
Ansvarig ledare: John Glamheden: 0706 972207

Tisdagar i Johanneskyrkan
18:00 - 19:00

		

Barnkör

Ansvarig ledare: Anette Bergsten: 0733 989089

Söndagar i Johanneskyrkan

Äventyret!

11.00		

Söndagsskola för alla barn från 4 år

		
		
		
		

No Name

		

Ansvarig ledare: Peter Norrhall 031 995511

Vi träffas under gudstjänsttid 2 sep, 23 sep,
och 21 okt..
Vi ses!

Stöd Johanneskyrkans arbete
Ge en gåva,

Swisha: 123 225 57 35
Snabbt, enkelt och säkert

2

7

Program

Program

Juni
10 söndag
11:00 “Kallelsen till Guds rike” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
13 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
17 söndag
11:00 “Förlorad och återfunnen” Gudstjänst med Nattvard.
			
Christer Lygnersjö
Midsommar 17:00 “skapelsen” Midsommargudstjänst i Greggereds kapell.
			
Maria F Norrhall
Juli
1 söndag
15 söndag
29 söndag

19:00 “Sänd mig” Sommarkväll med jourgrupp 3 & 4.
19:00 “Jesus förhärligad” Sommarkväll med jourgrupp 5 & 6.
19:00 “Goda förvaltare” Sommarkväll med jourgrupp 7 & 1.

Augusti
12 söndag
19 söndag
22 onsdag
25 lördag
25 söndag
29 onsdag

11:00 “Tro och liv” Gudstjänst med Maria F Norrhall.
11:00 “Friheten i Kristus” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
9:30 Gemenskapsdag i Johanneskyrkan
11:00 “Medmänniskan” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
19:00 Partiutfrågningar inför valet. Dan Brännstöm

September
2 söndag
11:00
			
5 onsdag
11:00
8 lördag
9:00
			
9 söndag
11:00
			
16 söndag
11:00
			
18 tisdag
18:00
19 onsdag
11:00
23 söndag
11:00
			
30 söndag
11:00

“Enheten i Kristus” Gudstjänst med Nattvard.
Henrik Wernvik. No Name träffas.
Sång & Andaktsstund på Brogården.
Retreatdag. Maria F Norhall och Henrik Wernvik.
Se sidan
“Ett är nödvändigt” Gudstjänst med Dan Brännström 		
och Henrik Wernvik.
“Döden och livet” Gudstjänst med med Nattvard.
Maria f Norrhall
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Rik inför Gud” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
No Name träffas.
“Änglarna” Gudstjänst med Henrik Wernvik.

Oktober
2 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
3 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
7 söndag
11:00 “Trons kraft” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik.
14 söndag
18:00 Konsert med Erik Tilling. Se sidan
16 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
17 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
21 söndag
11:00 “Samhällsansvar” Gudstjänst med Nattvard.
			
Henrik Wernvik. No Name träffas.
28 söndag
11:00 “Frälsningen” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
30 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
31 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.

Sommarkväll i Johanneskyrkan
Sommaren bjuder på många möjligheter. Bland annat möjligheten att fira
gudstjänst där du vanligtvis inte gör det. På semesterresan, vid stugan, i
Lindome kyrka eller kanske på Hönökonferensen som i år äger rum 7-15 juli.
Några söndagar i sommar är du välkommen på
”Sommarkväll i Johanneskyrkan”. Kvällarna börjar vid 19.00 och innehållet
ansvarar jourgrupperna för.
Välkomna!
Söndagen den 1 juli klockan 19.00 ”Sommarkväll i Johanneskyrkan”.
Jourgrupp 3 & 4 ansvarar.
Söndagen den 15 juli klockan 19.00 ”Sommarkväll i Johanneskyrkan”.
Jourgrupp 5 & 6 ansvarar.
Söndagen den 29 juli klockan 19.00 ”Sommarkväll i Johanneskyrkan”.
Jourgrupp 7 & 1 ansvarar.
Jourgruppssysslor i sommar
Vad gäller tillsynen av kyrkan med gräsklippning och tömning av papperskorgar,
etc. så gäller följande schema:
Vecka 25 – Jourgrupp 2
Vecka 29 – Jourgrupp 6
Vecka 26 – Jourgrupp 3
Vecka 30 – Jourgrupp 7
Vecka 27 – Jourgrupp 4
Vecka 31 – Jourgrupp 1
Vecka 28 – Jourgrupp 5
Vecka 32 – Jourgrupp 2
Har du inte möjlighet att utföra dina jourgruppssysslor på ”er vecka” byt med
någon i någon annan jourgrupp.
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Notiser

Notiser

GEMENSKAPSDAG 25 AUGUSTI

LINDOME SECOND HAND
Plats: Elementvägen 2

Öppettider:

Tisdagar: Klockan 14.00-18.00
Lördagar: Klockan 10.00-14.00
Inlämning under öppettider
Lindome Församling & Johanneskyrkan

www.lindomesecondhand.se

Lördagen den 25 augusti är du välkommen på
gemenskapsdag i Johanneskyrkan.
Dagen startar 09.30 med morgonfika.
Kaffe, te, saft finns i kyrkan och du tar med dig
tilltugg. Lunch och eftermiddagsfika ordnas i
kyrkan och sedan avslutar vi med en andakt och
räknar med att dagen slutar 18.00.
Tema för dagen är ”Små grupper och nära
samtal”. Någon gäst kommer att dyka upp,
det blir lattjolajbans för barnen och det blir någon
sort ”Johanneskyrkanmästerskap”, och utöver
detta naturligtvis härlig gemenskap!
Kostnad för dagen är 150 kr per person eller
400kr per familj.
Du anmäler dig senast 20 augusti via mail: henrik@johanneskyrkan.com eller på listorna
på anslagstavlan i kyrkan.
Välkommen med!

VÄLKOMNA!

JohannesNyckeln
Församlingsblad för
Johanneskyrkan i Lindome
nummer 2 2018

I goda makters underbara omsorg
vi väntar lugnt vadhelst oss möter här.
Gud är hos oss var afton och var morgon,
Guds kärlek genom varje dag oss bär.
Dietrich Bonhoeffer

VAL 2018 - PARTIUTFRÅGNINGAR

sista öppetdag innan
sommaren är 16/6

expeditionstid
Henrik har expeditionstid
måndagar 16.00-18.00
samt onsdagar 10.00-12.00.
- Ledig dag är fredagar.

Tisdagen den 28 augusti klockan 19.00 har
du möjlighet att ställa dina frågor och
lyssna till samtal med politikerna i Mölndal.
Vi i Johanneskyrkan bjuder in till
partiutfrågning och samtal under rubriken
Det Goda Samhället.

Semester
22/6-12/8

JOHANNESKYRKANS UNGDOM

vill rikta ett stort tack till alla som köpte,
bidrog med vinster och hjälpte till under
vårmarknaden...

TACK!

Manusstopp för nästa nummer: 15 okt
Arbetsgrupp för JohannesNyckeln:
Anna Svensson och Henrik Wernvik.
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Aktuellt

En gitarr och en röst -  Erik Tilling och Joel Börjesson

Scoutläger On Fire

Aktuellt

Söndagen den 14 oktober

Veckan innan midsommar, 16-21 juni,
åker våra scouter på läger.
I år heter lägret On Fire och vi slår upp
våra tält på Hällnäs Udde vi sjön Anten,
strax utanför Alingsås.
Det är 33 scoutkårer, 1.300 scouter och
ledare med så det blir ett stort och
härligt läger!
Från vår scoutkår kommer 27 scouter,
3 föräldrar och 6 ledare att vara med.

En gitarr och en röst. En plats där innerligheten ger vila för själen.
Det är inte en konsert, ingen gudstjänst eller mässa – det är en plats där enkelheten och
innerligheten ger utrymme för själen att få välbehövlig balsam.
Med sina lågmälda och innerliga sånger om Guds trofasthet trots livets ojämnheter har
Erik Tilling under många år fångat både publik och recensenter. Hans omtyckta sånger
med inspiration hämtad från Psaltaren och musikaliska influenser av folkton och hymn
används både i våra gudstjänster och i den personliga andakten. Sångerna som andas
hopp och förtröstan har nått in i mångas hjärtan. Kanske beror det på den ärlighet och
sårbarhet som de uttrycker och att de är ett försök att visa på ett liv i tacksamhet där
tillvaron bärs av en grundläggande glädje trots livets ojämnheter; från djupaste sorg till
innerligaste glädje.
Tanken är en kväll med stillhet och bön i fokus. Där du får möjlighet att sitta ner, koppla
av och lyssna in, hämta inspiration och kraft i det enkla men ändå så starka budskap
som texterna förmedlar.
Konserten görs tillsammans med Erikshjälpen. Liksom vi ibland kan behöva det finns
det i vår värld tusentals barn som lever i utsatthet och behöver få gömmas under starka
vingars skugga. Som behöver hjälp för att kunna våga drömma och tro på en framtid, en
hjälp som många av oss har möjlighet att ge.

Vill ni vara med hemifrån kan ni följa
oss på vår facebookgrupp
(www.facebook.com/groups/LindomeScout/)
där gör vi lite inlägg under lägret.

Välkommen!

Retreat 7-8 september

Församlingsfakta
Pastor:
Församlingsordförande:        Stjärnans förskola
Henrik Wernvik			
Monica Ahlgren och
Förskolechef
Mobil:0728-538687		
Claes Sunesson
Ulla Milsta
henrik@johanneskyrkan.com				
Tel: 0722-385827
Expedition:
Tel: 031-990087 			
				

Kassör:
Anette Elmlund
Tel: 031-7034155		

Adress:
Annestorpsvägen 29		
437 33 Lindome			

Fastighetsansvarig:
Gudrun Wannebo 		
Tel: 031-993260			

E-post:
jk@johanneskyrkan.com		
				

Församl. konton:
bankgiro: 967-4409		
Swish: 123 225 57 35		

Hemsida:
www.johanneskyrkan.com		
				

Församl. gåvokonto:
8105-9, 983043989-0

6

       JKU Johanneskyrkansungdom
bankgiro: 5144 - 4024
jku@johanneskyrkan.com
Johanneskyrkans krisgrupp:
Smk. Lisbeth Börjesson
Tel: 0709- 710 811
Monica Ahlgren
Tel: 0703-410550
Patrick Svensson
Tel: 0735- 935318
Henrik Wernvik
Tel: 0728-538687

Att vara ledd om dagen och om natten (Nehemja 9:19-21)
I början av september, fredag kväll den 7 september och lördagen den 8 september är
du välkommen på en kort retreat i Johanneskyrkan. Retreaten anordnas av Rastplats
Överås tillsammans med Johanneskyrkan i Lindome.
Vi börjar fredag kväll klockan 18.30 med en enkel måltid, vägledning och bön.
Därefter är tanken att man sover hemma. På lördagen är kyrkan öppen från klockan 8.
Klockan 9.30 firar vi mässa tillsammans och vi avslutar dagen klockan 18.
Under dagen kommer vi ha några gemensamma samlingar, och det blir också goda
möjligheter till tystnad och egen eftertanke.
För den som inte kan eller vill börja redan på fredagen finns det möjlighet att istället
ansluta till den inledande mässan på lördagen klockan 9.30
Välkommen in i ett dygn av tystnad, inre lyssnande och vägledning.
En möjlighet till andrum mitt i vardagen.
Kostnad 250 kronor för båda dagarna, 200 kr om du bara deltar under lördagen.
Plats Johanneskyrkan, Lindome
Retreatledare: Henrik Wernvik och Maria Fässberg Norrhall.
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Barn- & ungdomsverksamhet

Ordet

”Inte ett moln, så långt ögat kan nå…”
Några dagar in på årets första sommarmånad känns det som om vi redan
haft mer sommar än vi vant oss vid de senaste åren. Blå himmel och
värme, dag efter dag. Varje sommar, oavsett väder, brukar vi drabbas av
musikaliska ”sommarplågor”. Låtar som spelas om och om igen. Låtar
som tar tag någonstans i vår längtan efter sol, värme, frihet,
bekymmerslöshet och gemenskap. En del av de sångerna lever knappt
en sommar, men några lever år efter år.
Tomas Ledin har gett oss en rad sommarsånger och kanske är
”Sommaren är kort” en av de mest slitstarka. ”Inte ett moln, så långt ögat
kan nå…”. Nu har vi haft en majmånad vi kommer att prata om i decennier. Det var blå himmel varje dag… Visst har vi njutit, och visst har vi
bekymrat oss över växterna i trädgården. För det är ju så att även dagar
med klarblå himmel och sol så har vi omsorg och bekymmer. Och det är
mänskligt att bry sig om, att ta hand om, att vårda. Det är ett av de viktiga
uppdrag vi människor har. Och oavsett om vi är hemma eller borta, lediga
eller arbetar så är vi kallade att bry oss om, att visa omsorg och att vårda
vår skapelse, våra relationer och oss själva.
Under sommarveckorna får vi lite mer tid, och kanske också möjligheter
vi inte har under terminerna, att bry oss om varandra, och oss själva lite
mer. Jag skulle vilja uppmuntra dig till just det – ta hand om dig och ta
hand om de du har nära dig i sommar!
Och låt dig inte luras av någon ”sommarplåga” att det är bekymmerslösheten du saknar och ska söka. Nej, ge dig istället hän i det
meningsfulla!
Ha en riktigt fin sommar!
Henrik Wernvik

Barn o ungdomsaktiviteter
Aktivitetsdagar för barn och unga
Måndagar i Johanneskyrkan
18.00 - 19.30
		
		

		

Scout för 8-åringar & uppåt

Spårare, upptäckare, Äventyrare & Utmanare
www.johanneskyrkan.com/scout
Ansvarig ledare: Henrik Wernvik 0728-538687

Måndagar i Greggereds kapell
18.00 - 19.30
		

Kom och var med i
våra barn- och
ungdomsaktiviteter!

Scout för 7-åringar & uppåt
Ansvarig ledare: John Glamheden: 0706 972207

Tisdagar i Johanneskyrkan
18:00 - 19:00

		

Barnkör

Ansvarig ledare: Anette Bergsten: 0733 989089

Söndagar i Johanneskyrkan

Äventyret!

11.00		

Söndagsskola för alla barn från 4 år

		
		
		
		

No Name

		

Ansvarig ledare: Peter Norrhall 031 995511

Vi träffas under gudstjänsttid 2 sep, 23 sep,
och 21 okt..
Vi ses!

Stöd Johanneskyrkans arbete
Ge en gåva,

Swisha: 123 225 57 35
Snabbt, enkelt och säkert
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Program

Program

Juni
10 söndag
11:00 “Kallelsen till Guds rike” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
13 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
17 söndag
11:00 “Förlorad och återfunnen” Gudstjänst med Nattvard.
			
Christer Lygnersjö
Midsommar 17:00 “skapelsen” Midsommargudstjänst i Greggereds kapell.
			
Maria F Norrhall
Juli
1 söndag
15 söndag
29 söndag

19:00 “Sänd mig” Sommarkväll med jourgrupp 3 & 4.
19:00 “Jesus förhärligad” Sommarkväll med jourgrupp 5 & 6.
19:00 “Goda förvaltare” Sommarkväll med jourgrupp 7 & 1.

Augusti
12 söndag
19 söndag
22 onsdag
25 lördag
25 söndag
29 onsdag

11:00 “Tro och liv” Gudstjänst med Maria F Norrhall.
11:00 “Friheten i Kristus” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
9:30 Gemenskapsdag i Johanneskyrkan
11:00 “Medmänniskan” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
19:00 Partiutfrågningar inför valet. Dan Brännstöm

September
2 söndag
11:00
			
5 onsdag
11:00
8 lördag
9:00
			
9 söndag
11:00
			
16 söndag
11:00
			
18 tisdag
18:00
19 onsdag
11:00
23 söndag
11:00
			
30 söndag
11:00

“Enheten i Kristus” Gudstjänst med Nattvard.
Henrik Wernvik. No Name träffas.
Sång & Andaktsstund på Brogården.
Retreatdag. Maria F Norhall och Henrik Wernvik.
Se sidan
“Ett är nödvändigt” Gudstjänst med Dan Brännström 		
och Henrik Wernvik.
“Döden och livet” Gudstjänst med med Nattvard.
Maria f Norrhall
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Rik inför Gud” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
No Name träffas.
“Änglarna” Gudstjänst med Henrik Wernvik.

Oktober
2 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
3 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
7 söndag
11:00 “Trons kraft” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik.
14 söndag
18:00 Konsert med Erik Tilling. Se sidan
16 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
17 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
21 söndag
11:00 “Samhällsansvar” Gudstjänst med Nattvard.
			
Henrik Wernvik. No Name träffas.
28 söndag
11:00 “Frälsningen” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
30 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
31 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.

Sommarkväll i Johanneskyrkan
Sommaren bjuder på många möjligheter. Bland annat möjligheten att fira
gudstjänst där du vanligtvis inte gör det. På semesterresan, vid stugan, i
Lindome kyrka eller kanske på Hönökonferensen som i år äger rum 7-15 juli.
Några söndagar i sommar är du välkommen på
”Sommarkväll i Johanneskyrkan”. Kvällarna börjar vid 19.00 och innehållet
ansvarar jourgrupperna för.
Välkomna!
Söndagen den 1 juli klockan 19.00 ”Sommarkväll i Johanneskyrkan”.
Jourgrupp 3 & 4 ansvarar.
Söndagen den 15 juli klockan 19.00 ”Sommarkväll i Johanneskyrkan”.
Jourgrupp 5 & 6 ansvarar.
Söndagen den 29 juli klockan 19.00 ”Sommarkväll i Johanneskyrkan”.
Jourgrupp 7 & 1 ansvarar.
Jourgruppssysslor i sommar
Vad gäller tillsynen av kyrkan med gräsklippning och tömning av papperskorgar,
etc. så gäller följande schema:
Vecka 25 – Jourgrupp 2
Vecka 29 – Jourgrupp 6
Vecka 26 – Jourgrupp 3
Vecka 30 – Jourgrupp 7
Vecka 27 – Jourgrupp 4
Vecka 31 – Jourgrupp 1
Vecka 28 – Jourgrupp 5
Vecka 32 – Jourgrupp 2
Har du inte möjlighet att utföra dina jourgruppssysslor på ”er vecka” byt med
någon i någon annan jourgrupp.
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Notiser

Notiser

GEMENSKAPSDAG 25 AUGUSTI

LINDOME SECOND HAND
Plats: Elementvägen 2

Öppettider:

Tisdagar: Klockan 14.00-18.00
Lördagar: Klockan 10.00-14.00
Inlämning under öppettider
Lindome Församling & Johanneskyrkan

www.lindomesecondhand.se

Lördagen den 25 augusti är du välkommen på
gemenskapsdag i Johanneskyrkan.
Dagen startar 09.30 med morgonfika.
Kaffe, te, saft finns i kyrkan och du tar med dig
tilltugg. Lunch och eftermiddagsfika ordnas i
kyrkan och sedan avslutar vi med en andakt och
räknar med att dagen slutar 18.00.
Tema för dagen är ”Små grupper och nära
samtal”. Någon gäst kommer att dyka upp,
det blir lattjolajbans för barnen och det blir någon
sort ”Johanneskyrkanmästerskap”, och utöver
detta naturligtvis härlig gemenskap!
Kostnad för dagen är 150 kr per person eller
400kr per familj.
Du anmäler dig senast 20 augusti via mail: henrik@johanneskyrkan.com eller på listorna
på anslagstavlan i kyrkan.
Välkommen med!

VÄLKOMNA!

JohannesNyckeln
Församlingsblad för
Johanneskyrkan i Lindome
nummer 2 2018

I goda makters underbara omsorg
vi väntar lugnt vadhelst oss möter här.
Gud är hos oss var afton och var morgon,
Guds kärlek genom varje dag oss bär.
Dietrich Bonhoeffer

VAL 2018 - PARTIUTFRÅGNINGAR

sista öppetdag innan
sommaren är 16/6

expeditionstid
Henrik har expeditionstid
måndagar 16.00-18.00
samt onsdagar 10.00-12.00.
- Ledig dag är fredagar.

Tisdagen den 28 augusti klockan 19.00 har
du möjlighet att ställa dina frågor och
lyssna till samtal med politikerna i Mölndal.
Vi i Johanneskyrkan bjuder in till
partiutfrågning och samtal under rubriken
Det Goda Samhället.

Semester
22/6-12/8

JOHANNESKYRKANS UNGDOM

vill rikta ett stort tack till alla som köpte,
bidrog med vinster och hjälpte till under
vårmarknaden...

TACK!

Manusstopp för nästa nummer: 15 okt
Arbetsgrupp för JohannesNyckeln:
Anna Svensson och Henrik Wernvik.
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Aktuellt

En gitarr och en röst -  Erik Tilling och Joel Börjesson

Scoutläger On Fire

Aktuellt

Söndagen den 14 oktober

Veckan innan midsommar, 16-21 juni,
åker våra scouter på läger.
I år heter lägret On Fire och vi slår upp
våra tält på Hällnäs Udde vi sjön Anten,
strax utanför Alingsås.
Det är 33 scoutkårer, 1.300 scouter och
ledare med så det blir ett stort och
härligt läger!
Från vår scoutkår kommer 27 scouter,
3 föräldrar och 6 ledare att vara med.

En gitarr och en röst. En plats där innerligheten ger vila för själen.
Det är inte en konsert, ingen gudstjänst eller mässa – det är en plats där enkelheten och
innerligheten ger utrymme för själen att få välbehövlig balsam.
Med sina lågmälda och innerliga sånger om Guds trofasthet trots livets ojämnheter har
Erik Tilling under många år fångat både publik och recensenter. Hans omtyckta sånger
med inspiration hämtad från Psaltaren och musikaliska influenser av folkton och hymn
används både i våra gudstjänster och i den personliga andakten. Sångerna som andas
hopp och förtröstan har nått in i mångas hjärtan. Kanske beror det på den ärlighet och
sårbarhet som de uttrycker och att de är ett försök att visa på ett liv i tacksamhet där
tillvaron bärs av en grundläggande glädje trots livets ojämnheter; från djupaste sorg till
innerligaste glädje.
Tanken är en kväll med stillhet och bön i fokus. Där du får möjlighet att sitta ner, koppla
av och lyssna in, hämta inspiration och kraft i det enkla men ändå så starka budskap
som texterna förmedlar.
Konserten görs tillsammans med Erikshjälpen. Liksom vi ibland kan behöva det finns
det i vår värld tusentals barn som lever i utsatthet och behöver få gömmas under starka
vingars skugga. Som behöver hjälp för att kunna våga drömma och tro på en framtid, en
hjälp som många av oss har möjlighet att ge.

Vill ni vara med hemifrån kan ni följa
oss på vår facebookgrupp
(www.facebook.com/groups/LindomeScout/)
där gör vi lite inlägg under lägret.

Välkommen!

Retreat 7-8 september

Församlingsfakta
Pastor:
Församlingsordförande:        Stjärnans förskola
Henrik Wernvik			
Monica Ahlgren och
Förskolechef
Mobil:0728-538687		
Claes Sunesson
Ulla Milsta
henrik@johanneskyrkan.com				
Tel: 0722-385827
Expedition:
Tel: 031-990087 			
				

Kassör:
Anette Elmlund
Tel: 031-7034155		

Adress:
Annestorpsvägen 29		
437 33 Lindome			

Fastighetsansvarig:
Gudrun Wannebo 		
Tel: 031-993260			

E-post:
jk@johanneskyrkan.com		
				

Församl. konton:
bankgiro: 967-4409		
Swish: 123 225 57 35		

Hemsida:
www.johanneskyrkan.com		
				

Församl. gåvokonto:
8105-9, 983043989-0
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       JKU Johanneskyrkansungdom
bankgiro: 5144 - 4024
jku@johanneskyrkan.com
Johanneskyrkans krisgrupp:
Smk. Lisbeth Börjesson
Tel: 0709- 710 811
Monica Ahlgren
Tel: 0703-410550
Patrick Svensson
Tel: 0735- 935318
Henrik Wernvik
Tel: 0728-538687

Att vara ledd om dagen och om natten (Nehemja 9:19-21)
I början av september, fredag kväll den 7 september och lördagen den 8 september är
du välkommen på en kort retreat i Johanneskyrkan. Retreaten anordnas av Rastplats
Överås tillsammans med Johanneskyrkan i Lindome.
Vi börjar fredag kväll klockan 18.30 med en enkel måltid, vägledning och bön.
Därefter är tanken att man sover hemma. På lördagen är kyrkan öppen från klockan 8.
Klockan 9.30 firar vi mässa tillsammans och vi avslutar dagen klockan 18.
Under dagen kommer vi ha några gemensamma samlingar, och det blir också goda
möjligheter till tystnad och egen eftertanke.
För den som inte kan eller vill börja redan på fredagen finns det möjlighet att istället
ansluta till den inledande mässan på lördagen klockan 9.30
Välkommen in i ett dygn av tystnad, inre lyssnande och vägledning.
En möjlighet till andrum mitt i vardagen.
Kostnad 250 kronor för båda dagarna, 200 kr om du bara deltar under lördagen.
Plats Johanneskyrkan, Lindome
Retreatledare: Henrik Wernvik och Maria Fässberg Norrhall.
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