Notiser

Notiser

Ni missar väl inte årets

JULMARKNAD?!
Lördag 1/12 kl.10-14.

LINDOME SECOND HAND

Här hittar ni allt som hör julen till.
Handstöpta ljus, handarbeten, hantverk,
hembakat, julpynt, leksakslotteri m.m.
Samt en stor servering med smörgåsar,
kakor och tårtor.

Plats: Elementvägen 2

...och Tomten har lovat att komma...

Öppettider:

Kom med och vinn fina priser och hjälp
församlingens arbete.

Tisdagar: Klockan 14.00-18.00
Lördagar: Klockan 10.00-14.00
Inlämning under öppettider

VÄLKOMNA!

Lindome Församling & Johanneskyrkan

www.lindomesecondhand.se

Församlingsblad för
Johanneskyrkan i Lindome
nummer 3 2018

När vi delar glädje och motgångar, triumfer
och misslyckanden med varandra,
får livsvandringen en helt ny dimension...
Ganriella Mellergårdh

VÄLKOMNA!
expeditionstid

LUCIAFESTER

Henrik har expeditionstid
måndagar 16.00-18.00
samt onsdagar 10.00-12.00.
- Ledig dag är fredagar.
Lediga helger:
9-11/11, 14-16/12
25-27/1, 15-17/3
i jul/nyår:25/12 - 5/1
Sportlovet:11-17/2

JohannesNyckeln

I år firar vi lucia
lördagen den 8 dec kl. 18.00 i kapellet
och söndagen den 9 dec kl. 17.00 i
Johanneskyrkan.
Det blir traditionsenligt och vackert med
barnen i scouterna och i kyrkans körer.

Alla är välkomna, vi ses!

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

Aktuellt

sjUng

Första advent

Kom och sjung!
För dig som gillar att sjunga och är ca. 11-15 år finns nu möjligheten
att träffa kompisar och sjunga i Johanneskyrkan på tisdagar!
Hoppas du vill vara med! Vi övar i lekhallen några tisdagar.
Vill vi så sjunger vi vid något tillfälle i Johanneskyrkan.
Ta gärna med en kompis!

Söndagen den 2 december kl 11.00
firar vi gudstjänst
– den första av adventssöndagarna!
Äntligen får vi sjunga de härliga adventspsalmerna igen,
och äntligen får vi lyssna till barnen från Stjärnans förskola igen!
Välkommen!

Höstens övningar är avklarade men välkommen med
när vi drar igång till våren!
/Per Löfdahl
(vid frågor: Ring Per 0702-879573)

Luciafester
I år firar vi lucia lördagen den 8 december klockan 18.00 i kapellet
och söndagen den 9 december klockan 17.00 i
Johanneskyrkan. Det blir traditionsenligt och
vackert med barnen i scouterna och i
kyrkans körer.

Församlingsfakta
Pastor:				
Församlingsordförande:
Henrik Wernvik			
Monica Ahlgren och
Mobil:0728-538687		
Claes Sunesson
henrik@johanneskyrkan.com				

Stjärnans förskola		
Förskolechef
Ulla Milsta
Tel: 0722-385827

Expedition:			
Tel: 031-990087 			
				

Kassör:			
Anette Elmlund
Tel: 031-7034155		

JKU Johanneskyrkansungdom
bankgiro: 5144 - 4024
jku@johanneskyrkan.com

Adress:				
Annestorpsvägen 29		
437 33 Lindome			

Fastighetsansvarig:			
Gudrun Wannebo 		
Tel: 031-993260			
Johanneskyrkans krisgrupp:
Smk. Lisbeth Börjesson
Församl. konton:			
Tel: 0709- 710 811
bankgiro: 967-4409		
Monica Ahlgren
Swish: 123 225 57 35		
Tel: 0703-410550
Patrick Svensson
Församl. gåvokonto:
Tel: 0735- 935318
8105-9, 983043989-0
Henrik Wernvik
Tel: 0728-538687

Varmt välkommen till kapellet och Johanneskyrkan!
Vi sjunger in julen i kapellet

E-post:				
jk@johanneskyrkan.com		
				
Hemsida:			
www.johanneskyrkan.com		
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Söndagen den 23 december klockan 11.00 sjunger vi in julen. Du får
sjunga med i advents och julpsalmer och du får lyssna till sång och
musik som hör julhelgen till.

Julnattsgudstjänst
På julaftonsnatt, klockan 23.00, möts vi till gudstjänst för att fira att
Guds son fötts. Du får sjunga med i, och lyssna till, sångerna om hur
Gud blir människa, om hur natten blev ljus.

3

Barn- & ungdomsverksamhet

Ordet

Resan…

Året var 1980 och vi skrattade alla åt Lasse Åberg i filmen Sällskapsresan.
Han hade snappat upp ett folkligt fenomen. Vi reste alltmer och vi gjorde det i
organiserad form, tillsammans, vi åkte på charter. År 2012 åker för första
gången mer än en miljard människor utomlands som turister på ett år.
Vi har ett stort intresse av att resa. Men vad gör resandet med oss? Är vi
på väg bort eller till? Behöver vi komma bort ett tag från det vardagliga eller
behöver vi komma till något?
För drygt 20 år sedan var jag och frugan ute och reste några månader.
Backpackers. Vi hade med oss varsin ryggsäck och flygbiljetter som skulle ta
oss runt halva jordklotet. Vi hade planerat att resa i Indien, Australien,
Vietnam och Kina och vi hade med oss ett telefonnummer till en god väns
jobbkontakt i Mumbai, det var allt.
Det var inte någon charterresa precis och fast vi fick se många så kallade
turistattraktioner så var det inte ”turistandet” som satte de mest bestående
spåren i oss. Det var möten med människor och miljöer och de spännande
samtalen vi fick under resan. Och fast vi lämnade en kontinent för att besöka
tre andra så var inte de tillryggalagda milen den största resan vi gjorde.
Resan är en spännande metafor för hur du och jag lever våra liv. Man kan
vara en person som gärna reser i grupp, organiserat och tryggt. Allt är förbokat. Man kan vara en som bara ger sig ut, man kan vara en som tycker
det bästa är planerandet hemifrån och man kan också vara en som mest är
intresserad av att se saker, som turist.
Men du kan också vara en pilgrim.
En gång i tiden fanns det mängder av pilgrimsresenärer. De reste kors och
tvärs för att befinna sig i närheten av det heliga. Syftet med resan var inte vila,
kultur eller bildning.
Den viktigaste resan gjordes på insidan.
Under hösten/våren inrättar vi 7 pilgrimsplatser på
tomten runt kyrkan. De här platserna ger dig möjlighet
att sitta ner en stund. Det är platser för vila och eftertanke.
Söker du dig till de platserna kommer du finna utmaningar
i orden där: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet,
Långsamhet, Andlighet, Delande. Kanske gör dessa
platser oss mer till pilgrimer än till tillfälliga besökare.
Kanske ställer dessa platser oss i närheten av det heliga…
				

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
		

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

Kom och var med i
våra barn- och
ungdomsaktiviteter!

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 en gång i månaden
På vår hemsida finns aktuella datum
Vi Ses!		

Stöd Johanneskyrkans
arbete
Ge en gåva,

Swisha: 123 225 57 35
Snabbt, enkelt och säkert

Henrik Wernvik
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Program

Program

November

Januari

11 söndag
11:00 “Den yttersta tiden” Gudstjänst med Christer Lygnersjö.
12 måndag
11:00 Måndagsträffen. Maria Blåberg och Thomas Filipsson
			
sjunger med oss.
		
17:30 Måndagspasta.
13 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
14 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
		
18:00 Församingsmöte, Soppa 18.00 & möte startar19.00.
18 söndag
11:00 “Vaksamhet och väntan” Gudstjänst med Nattvard.
			
Henrik Wernvik. Kyrkfika “Hemma-hos”
25 söndag
11:00 “Kristi återkomst” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
27 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
28 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.

1 Nyårsdag 17:00 “I Jesu namn” Nyårsandakt
6 söndag
16:00 Julfest & Julandakt med Henrik W.
9 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
13 söndag
11:00 “Jesu dop” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik.
18-19			
Våra styrelser är på “Nimbus”
20 söndag
11:00 Missionsgudstjänst, talare: Ingvar Stenberg,
			
medverkande Henrik Wernvik, missionsinsamling.
22 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
23 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
27 söndag
11:00 “Jesus skapar tro” Gudstjänst med Anna Johannesson.

December

3 söndag
11:00
			
5 tisdag
18:00
6 onsdag
11:00
10 söndag
11:00
17 söndag
11:00
19 tisdag
18:00
		
19:00
20 onsdag
11:00
24 söndag
11:00

1 lördag
10:00
2 söndag
11:00
			
3 måndag
17:30
8 lördag
18:00
9 söndag
17:00
12 måndag
11:00
13 tisdag
18:00
14 onsdag
11:00
16 söndag
11:00
			
23 söndag
11:00
			
24 Julafton
23:00
30 söndag
11:00

Julmarknad i Johanneskyrkan. Välkomna!
“Ett nådens år” Adventsgudstjänst med Henrik Wernvik,
adventskör och förskolan Stjärnans barn.
Måndagspasta.
Luciafest i Greggereds kapell
Luciafest i Johanneskyrkan
Måndagsträffen. Lucia med julsånger och fest.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Bana väg för herren” Gudstjänst med Nattvard.
Christer Lygnersjö.
“Vi sjunger in julen” Gudstjänst i Greggereds kapell med
Henrik Wernvik.
“Den heliga natten” Julnattsgudstjänst med Henrik Wernvik.
“Guds barn” Gudstjänst med Claes Sunesson.
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Februari
“Uppenbarelsens ljus” Gudstjänst med Nattvard.
Henrik Wernvik. Bibelutdelning till 4-åringar
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Sådd & skörd” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
“Nåd & tjänst” Gudstjänst med Ivar Gustafsson.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
JKUs årsmöte
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Det levande ordet” Gudstjänst med Henrik Wernvik.

Mars
3 söndag
5 tisdag
6 onsdag
		
10 söndag
17 söndag
19 tisdag
20 onsdag
24 söndag
31 söndag

11:00
18:00
11:00
19:00
11:00
11:00
18:00
11:00
11:00
11:00

“Kärlekens väg” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Bön & fasta” Askonsdagsmässa med Nattvard.
“Prövningens stund” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
“Den kämpande tron” Gudstjänst med Dan Brännström.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Guds mäktiga verk” Gudstjänst med Nattvard. Henrik W.
“Livets bröd” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
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Notiser

Notiser

Ni missar väl inte årets

JULMARKNAD?!
Lördag 1/12 kl.10-14.

LINDOME SECOND HAND

Här hittar ni allt som hör julen till.
Handstöpta ljus, handarbeten, hantverk,
hembakat, julpynt, leksakslotteri m.m.
Samt en stor servering med smörgåsar,
kakor och tårtor.

Plats: Elementvägen 2

...och Tomten har lovat att komma...

Öppettider:

Kom med och vinn fina priser och hjälp
församlingens arbete.

Tisdagar: Klockan 14.00-18.00
Lördagar: Klockan 10.00-14.00
Inlämning under öppettider

VÄLKOMNA!

Lindome Församling & Johanneskyrkan

www.lindomesecondhand.se

Församlingsblad för
Johanneskyrkan i Lindome
nummer 3 2018

När vi delar glädje och motgångar, triumfer
och misslyckanden med varandra,
får livsvandringen en helt ny dimension...
Ganriella Mellergårdh

VÄLKOMNA!
expeditionstid

LUCIAFESTER

Henrik har expeditionstid
måndagar 16.00-18.00
samt onsdagar 10.00-12.00.
- Ledig dag är fredagar.
Lediga helger:
9-11/11, 14-16/12
25-27/1, 15-17/3
i jul/nyår:25/12 - 5/1
Sportlovet:11-17/2

JohannesNyckeln

I år firar vi lucia
lördagen den 8 dec kl. 18.00 i kapellet
och söndagen den 9 dec kl. 17.00 i
Johanneskyrkan.
Det blir traditionsenligt och vackert med
barnen i scouterna och i kyrkans körer.

Alla är välkomna, vi ses!

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

sjUng

Första advent

Kom och sjung!
För dig som gillar att sjunga och är ca. 11-15 år finns nu möjligheten
att träffa kompisar och sjunga i Johanneskyrkan på tisdagar!
Hoppas du vill vara med! Vi övar i lekhallen några tisdagar.
Vill vi så sjunger vi vid något tillfälle i Johanneskyrkan.
Ta gärna med en kompis!
Höstens övningar är avklarade men välkommen med
när vi drar igång till våren!
/Per Löfdahl
(vid frågor: Ring Per 0702-879573)

Söndagen den 2 december kl 11.00
firar vi gudstjänst
– den första av adventssöndagarna!
Äntligen får vi sjunga de härliga adventspsalmerna igen,
och äntligen får vi lyssna till barnen från Stjärnans förskola igen!
Välkommen!

Luciafester
I år firar vi lucia lördagen den 8 december klockan 18.00 i kapellet
och söndagen den 9 december klockan 17.00 i
Johanneskyrkan. Det blir traditionsenligt och
vackert med barnen i scouterna och i
kyrkans körer.

Församlingsfakta
Pastor:				
Församlingsordförande:
Henrik Wernvik			
Monica Ahlgren och
Mobil:0728-538687		
Claes Sunesson
henrik@johanneskyrkan.com				

Stjärnans förskola		
Förskolechef
Ulla Milsta
Tel: 0722-385827

Expedition:			
Tel: 031-990087 			
				

Kassör:			
Anette Elmlund
Tel: 031-7034155		

JKU Johanneskyrkansungdom
bankgiro: 5144 - 4024
jku@johanneskyrkan.com

Adress:				
Annestorpsvägen 29		
437 33 Lindome			

Fastighetsansvarig:			
Gudrun Wannebo 		
Tel: 031-993260			
Johanneskyrkans krisgrupp:
Smk. Lisbeth Börjesson
Församl. konton:			
Tel: 0709- 710 811
bankgiro: 967-4409		
Monica Ahlgren
Swish: 123 225 57 35		
Tel: 0703-410550
Patrick Svensson
Församl. gåvokonto:
Tel: 0735- 935318
8105-9, 983043989-0
Henrik Wernvik
Tel: 0728-538687

E-post:				
jk@johanneskyrkan.com		
				
Hemsida:			
www.johanneskyrkan.com		
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Varmt välkommen till kapellet och Johanneskyrkan!
Vi sjunger in julen i kapellet
Söndagen den 23 december klockan 11.00 sjunger vi in julen. Du får
sjunga med i advents och julpsalmer och du får lyssna till sång och
musik som hör julhelgen till.
Julnattsgudstjänst
På julaftonsnatt, klockan 23.00, möts vi till gudstjänst för att fira att
Guds son fötts. Du får sjunga med i, och lyssna till, sångerna om hur
Gud blir människa, om hur natten blev ljus.
3

Barn- & ungdomsverksamhet

Ordet

Resan…

Året var 1980 och vi skrattade alla åt Lasse Åberg i filmen Sällskapsresan.
Han hade snappat upp ett folkligt fenomen. Vi reste alltmer och vi gjorde det i
organiserad form, tillsammans, vi åkte på charter. År 2012 åker för första
gången mer än en miljard människor utomlands som turister på ett år.
Vi har ett stort intresse av att resa. Men vad gör resandet med oss? Är vi
på väg bort eller till? Behöver vi komma bort ett tag från det vardagliga eller
behöver vi komma till något?
För drygt 20 år sedan var jag och frugan ute och reste några månader.
Backpackers. Vi hade med oss varsin ryggsäck och flygbiljetter som skulle ta
oss runt halva jordklotet. Vi hade planerat att resa i Indien, Australien,
Vietnam och Kina och vi hade med oss ett telefonnummer till en god väns
jobbkontakt i Mumbai, det var allt.
Det var inte någon charterresa precis och fast vi fick se många så kallade
turistattraktioner så var det inte ”turistandet” som satte de mest bestående
spåren i oss. Det var möten med människor och miljöer och de spännande
samtalen vi fick under resan. Och fast vi lämnade en kontinent för att besöka
tre andra så var inte de tillryggalagda milen den största resan vi gjorde.
Resan är en spännande metafor för hur du och jag lever våra liv. Man kan
vara en person som gärna reser i grupp, organiserat och tryggt. Allt är förbokat. Man kan vara en som bara ger sig ut, man kan vara en som tycker
det bästa är planerandet hemifrån och man kan också vara en som mest är
intresserad av att se saker, som turist.
Men du kan också vara en pilgrim.
En gång i tiden fanns det mängder av pilgrimsresenärer. De reste kors och
tvärs för att befinna sig i närheten av det heliga. Syftet med resan var inte vila,
kultur eller bildning.
Den viktigaste resan gjordes på insidan.
Under hösten/våren inrättar vi 7 pilgrimsplatser på
tomten runt kyrkan. De här platserna ger dig möjlighet
att sitta ner en stund. Det är platser för vila och eftertanke.
Söker du dig till de platserna kommer du finna utmaningar
i orden där: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet,
Långsamhet, Andlighet, Delande. Kanske gör dessa
platser oss mer till pilgrimer än till tillfälliga besökare.
Kanske ställer dessa platser oss i närheten av det heliga…
				

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
		

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

Kom och var med i
våra barn- och
ungdomsaktiviteter!

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 en gång i månaden
På vår hemsida finns aktuella datum
Vi Ses!		

Stöd Johanneskyrkans
arbete
Ge en gåva,

Swisha: 123 225 57 35
Snabbt, enkelt och säkert

Henrik Wernvik

7

2
Program

Program

November

Januari

11 söndag
11:00 “Den yttersta tiden” Gudstjänst med Christer Lygnersjö.
12 måndag
11:00 Måndagsträffen. Maria Blåberg och Thomas Filipsson
			
sjunger med oss.
		
17:30 Måndagspasta.
13 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
14 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
		
18:00 Församingsmöte, Soppa 18.00 & möte startar19.00.
18 söndag
11:00 “Vaksamhet och väntan” Gudstjänst med Nattvard.
			
Henrik Wernvik. Kyrkfika “Hemma-hos”
25 söndag
11:00 “Kristi återkomst” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
27 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
28 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.

1 Nyårsdag 17:00 “I Jesu namn” Nyårsandakt
6 söndag
16:00 Julfest & Julandakt med Henrik W.
9 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
13 söndag
11:00 “Jesu dop” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik.
18-19			
Våra styrelser är på “Nimbus”
20 söndag
11:00 Missionsgudstjänst, talare: Ingvar Stenberg,
			
medverkande Henrik Wernvik, missionsinsamling.
22 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
23 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
27 söndag
11:00 “Jesus skapar tro” Gudstjänst med Anna Johannesson.

December

3 söndag
11:00
			
5 tisdag
18:00
6 onsdag
11:00
10 söndag
11:00
17 söndag
11:00
19 tisdag
18:00
		
19:00
20 onsdag
11:00
24 söndag
11:00

1 lördag
10:00
2 söndag
11:00
			
3 måndag
17:30
8 lördag
18:00
9 söndag
17:00
12 måndag
11:00
13 tisdag
18:00
14 onsdag
11:00
16 söndag
11:00
			
23 söndag
11:00
			
24 Julafton
23:00
30 söndag
11:00

Julmarknad i Johanneskyrkan. Välkomna!
“Ett nådens år” Adventsgudstjänst med Henrik Wernvik,
adventskör och förskolan Stjärnans barn.
Måndagspasta.
Luciafest i Greggereds kapell
Luciafest i Johanneskyrkan
Måndagsträffen. Lucia med julsånger och fest.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Bana väg för herren” Gudstjänst med Nattvard.
Christer Lygnersjö.
“Vi sjunger in julen” Gudstjänst i Greggereds kapell med
Henrik Wernvik.
“Den heliga natten” Julnattsgudstjänst med Henrik Wernvik.
“Guds barn” Gudstjänst med Claes Sunesson.
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Februari
“Uppenbarelsens ljus” Gudstjänst med Nattvard.
Henrik Wernvik. Bibelutdelning till 4-åringar
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Sådd & skörd” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
“Nåd & tjänst” Gudstjänst med Ivar Gustafsson.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
JKUs årsmöte
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Det levande ordet” Gudstjänst med Henrik Wernvik.

Mars
3 söndag
5 tisdag
6 onsdag
		
10 söndag
17 söndag
19 tisdag
20 onsdag
24 söndag
31 söndag

11:00
18:00
11:00
19:00
11:00
11:00
18:00
11:00
11:00
11:00

“Kärlekens väg” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Bön & fasta” Askonsdagsmässa med Nattvard.
“Prövningens stund” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
“Den kämpande tron” Gudstjänst med Dan Brännström.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Guds mäktiga verk” Gudstjänst med Nattvard. Henrik W.
“Livets bröd” Gudstjänst med Henrik Wernvik.

5

Barn- & ungdomsverksamhet

Ordet

Resan…

Året var 1980 och vi skrattade alla åt Lasse Åberg i filmen Sällskapsresan.
Han hade snappat upp ett folkligt fenomen. Vi reste alltmer och vi gjorde det i
organiserad form, tillsammans, vi åkte på charter. År 2012 åker för första
gången mer än en miljard människor utomlands som turister på ett år.
Vi har ett stort intresse av att resa. Men vad gör resandet med oss? Är vi
på väg bort eller till? Behöver vi komma bort ett tag från det vardagliga eller
behöver vi komma till något?
För drygt 20 år sedan var jag och frugan ute och reste några månader.
Backpackers. Vi hade med oss varsin ryggsäck och flygbiljetter som skulle ta
oss runt halva jordklotet. Vi hade planerat att resa i Indien, Australien,
Vietnam och Kina och vi hade med oss ett telefonnummer till en god väns
jobbkontakt i Mumbai, det var allt.
Det var inte någon charterresa precis och fast vi fick se många så kallade
turistattraktioner så var det inte ”turistandet” som satte de mest bestående
spåren i oss. Det var möten med människor och miljöer och de spännande
samtalen vi fick under resan. Och fast vi lämnade en kontinent för att besöka
tre andra så var inte de tillryggalagda milen den största resan vi gjorde.
Resan är en spännande metafor för hur du och jag lever våra liv. Man kan
vara en person som gärna reser i grupp, organiserat och tryggt. Allt är förbokat. Man kan vara en som bara ger sig ut, man kan vara en som tycker
det bästa är planerandet hemifrån och man kan också vara en som mest är
intresserad av att se saker, som turist.
Men du kan också vara en pilgrim.
En gång i tiden fanns det mängder av pilgrimsresenärer. De reste kors och
tvärs för att befinna sig i närheten av det heliga. Syftet med resan var inte vila,
kultur eller bildning.
Den viktigaste resan gjordes på insidan.
Under hösten/våren inrättar vi 7 pilgrimsplatser på
tomten runt kyrkan. De här platserna ger dig möjlighet
att sitta ner en stund. Det är platser för vila och eftertanke.
Söker du dig till de platserna kommer du finna utmaningar
i orden där: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet,
Långsamhet, Andlighet, Delande. Kanske gör dessa
platser oss mer till pilgrimer än till tillfälliga besökare.
Kanske ställer dessa platser oss i närheten av det heliga…
				

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
		

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

Kom och var med i
våra barn- och
ungdomsaktiviteter!

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 en gång i månaden
På vår hemsida finns aktuella datum
Vi Ses!		

Stöd Johanneskyrkans
arbete
Ge en gåva,

Swisha: 123 225 57 35
Snabbt, enkelt och säkert

Henrik Wernvik
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2
Program

Program

November

Januari

11 söndag
11:00 “Den yttersta tiden” Gudstjänst med Christer Lygnersjö.
12 måndag
11:00 Måndagsträffen. Maria Blåberg och Thomas Filipsson
			
sjunger med oss.
		
17:30 Måndagspasta.
13 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
14 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
		
18:00 Församingsmöte, Soppa 18.00 & möte startar19.00.
18 söndag
11:00 “Vaksamhet och väntan” Gudstjänst med Nattvard.
			
Henrik Wernvik. Kyrkfika “Hemma-hos”
25 söndag
11:00 “Kristi återkomst” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
27 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
28 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.

1 Nyårsdag 17:00 “I Jesu namn” Nyårsandakt
6 söndag
16:00 Julfest & Julandakt med Henrik W.
9 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
13 söndag
11:00 “Jesu dop” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik.
18-19			
Våra styrelser är på “Nimbus”
20 söndag
11:00 Missionsgudstjänst, talare: Ingvar Stenberg,
			
medverkande Henrik Wernvik, missionsinsamling.
22 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
23 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
27 söndag
11:00 “Jesus skapar tro” Gudstjänst med Anna Johannesson.

December

3 söndag
11:00
			
5 tisdag
18:00
6 onsdag
11:00
10 söndag
11:00
17 söndag
11:00
19 tisdag
18:00
		
19:00
20 onsdag
11:00
24 söndag
11:00

1 lördag
10:00
2 söndag
11:00
			
3 måndag
17:30
8 lördag
18:00
9 söndag
17:00
12 måndag
11:00
13 tisdag
18:00
14 onsdag
11:00
16 söndag
11:00
			
23 söndag
11:00
			
24 Julafton
23:00
30 söndag
11:00

Julmarknad i Johanneskyrkan. Välkomna!
“Ett nådens år” Adventsgudstjänst med Henrik Wernvik,
adventskör och förskolan Stjärnans barn.
Måndagspasta.
Luciafest i Greggereds kapell
Luciafest i Johanneskyrkan
Måndagsträffen. Lucia med julsånger och fest.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Bana väg för herren” Gudstjänst med Nattvard.
Christer Lygnersjö.
“Vi sjunger in julen” Gudstjänst i Greggereds kapell med
Henrik Wernvik.
“Den heliga natten” Julnattsgudstjänst med Henrik Wernvik.
“Guds barn” Gudstjänst med Claes Sunesson.

4

Februari
“Uppenbarelsens ljus” Gudstjänst med Nattvard.
Henrik Wernvik. Bibelutdelning till 4-åringar
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Sådd & skörd” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
“Nåd & tjänst” Gudstjänst med Ivar Gustafsson.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
JKUs årsmöte
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Det levande ordet” Gudstjänst med Henrik Wernvik.

Mars
3 söndag
5 tisdag
6 onsdag
		
10 söndag
17 söndag
19 tisdag
20 onsdag
24 söndag
31 söndag

11:00
18:00
11:00
19:00
11:00
11:00
18:00
11:00
11:00
11:00

“Kärlekens väg” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Bön & fasta” Askonsdagsmässa med Nattvard.
“Prövningens stund” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
“Den kämpande tron” Gudstjänst med Dan Brännström.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Guds mäktiga verk” Gudstjänst med Nattvard. Henrik W.
“Livets bröd” Gudstjänst med Henrik Wernvik.

5

Notiser

Notiser

Ni missar väl inte årets

JULMARKNAD?!
Lördag 1/12 kl.10-14.

LINDOME SECOND HAND

Här hittar ni allt som hör julen till.
Handstöpta ljus, handarbeten, hantverk,
hembakat, julpynt, leksakslotteri m.m.
Samt en stor servering med smörgåsar,
kakor och tårtor.

Plats: Elementvägen 2

...och Tomten har lovat att komma...

Öppettider:

Kom med och vinn fina priser och hjälp
församlingens arbete.

Tisdagar: Klockan 14.00-18.00
Lördagar: Klockan 10.00-14.00
Inlämning under öppettider

VÄLKOMNA!

Lindome Församling & Johanneskyrkan

www.lindomesecondhand.se

Församlingsblad för
Johanneskyrkan i Lindome
nummer 3 2018

När vi delar glädje och motgångar, triumfer
och misslyckanden med varandra,
får livsvandringen en helt ny dimension...
Ganriella Mellergårdh

VÄLKOMNA!
expeditionstid

LUCIAFESTER

Henrik har expeditionstid
måndagar 16.00-18.00
samt onsdagar 10.00-12.00.
- Ledig dag är fredagar.
Lediga helger:
9-11/11, 14-16/12
25-27/1, 15-17/3
i jul/nyår:25/12 - 5/1
Sportlovet:11-17/2

JohannesNyckeln

I år firar vi lucia
lördagen den 8 dec kl. 18.00 i kapellet
och söndagen den 9 dec kl. 17.00 i
Johanneskyrkan.
Det blir traditionsenligt och vackert med
barnen i scouterna och i kyrkans körer.

Alla är välkomna, vi ses!

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

Aktuellt

sjUng

Första advent

Kom och sjung!
För dig som gillar att sjunga och är ca. 11-15 år finns nu möjligheten
att träffa kompisar och sjunga i Johanneskyrkan på tisdagar!
Hoppas du vill vara med! Vi övar i lekhallen några tisdagar.
Vill vi så sjunger vi vid något tillfälle i Johanneskyrkan.
Ta gärna med en kompis!
Höstens övningar är avklarade men välkommen med
när vi drar igång till våren!
/Per Löfdahl
(vid frågor: Ring Per 0702-879573)

Söndagen den 2 december kl 11.00
firar vi gudstjänst
– den första av adventssöndagarna!
Äntligen får vi sjunga de härliga adventspsalmerna igen,
och äntligen får vi lyssna till barnen från Stjärnans förskola igen!
Välkommen!

Luciafester
I år firar vi lucia lördagen den 8 december klockan 18.00 i kapellet
och söndagen den 9 december klockan 17.00 i
Johanneskyrkan. Det blir traditionsenligt och
vackert med barnen i scouterna och i
kyrkans körer.

Församlingsfakta
Pastor:				
Församlingsordförande:
Henrik Wernvik			
Monica Ahlgren och
Mobil:0728-538687		
Claes Sunesson
henrik@johanneskyrkan.com				

Stjärnans förskola		
Förskolechef
Ulla Milsta
Tel: 0722-385827

Expedition:			
Tel: 031-990087 			
				

Kassör:			
Anette Elmlund
Tel: 031-7034155		

JKU Johanneskyrkansungdom
bankgiro: 5144 - 4024
jku@johanneskyrkan.com

Adress:				
Annestorpsvägen 29		
437 33 Lindome			

Fastighetsansvarig:			
Gudrun Wannebo 		
Tel: 031-993260			
Johanneskyrkans krisgrupp:
Smk. Lisbeth Börjesson
Församl. konton:			
Tel: 0709- 710 811
bankgiro: 967-4409		
Monica Ahlgren
Swish: 123 225 57 35		
Tel: 0703-410550
Patrick Svensson
Församl. gåvokonto:
Tel: 0735- 935318
8105-9, 983043989-0
Henrik Wernvik
Tel: 0728-538687

E-post:				
jk@johanneskyrkan.com		
				
Hemsida:			
www.johanneskyrkan.com		
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Varmt välkommen till kapellet och Johanneskyrkan!
Vi sjunger in julen i kapellet
Söndagen den 23 december klockan 11.00 sjunger vi in julen. Du får
sjunga med i advents och julpsalmer och du får lyssna till sång och
musik som hör julhelgen till.
Julnattsgudstjänst
På julaftonsnatt, klockan 23.00, möts vi till gudstjänst för att fira att
Guds son fötts. Du får sjunga med i, och lyssna till, sångerna om hur
Gud blir människa, om hur natten blev ljus.
3

Barn- & ungdomsverksamhet

Ordet

Resan…

Året var 1980 och vi skrattade alla åt Lasse Åberg i filmen Sällskapsresan.
Han hade snappat upp ett folkligt fenomen. Vi reste alltmer och vi gjorde det i
organiserad form, tillsammans, vi åkte på charter. År 2012 åker för första
gången mer än en miljard människor utomlands som turister på ett år.
Vi har ett stort intresse av att resa. Men vad gör resandet med oss? Är vi
på väg bort eller till? Behöver vi komma bort ett tag från det vardagliga eller
behöver vi komma till något?
För drygt 20 år sedan var jag och frugan ute och reste några månader.
Backpackers. Vi hade med oss varsin ryggsäck och flygbiljetter som skulle ta
oss runt halva jordklotet. Vi hade planerat att resa i Indien, Australien,
Vietnam och Kina och vi hade med oss ett telefonnummer till en god väns
jobbkontakt i Mumbai, det var allt.
Det var inte någon charterresa precis och fast vi fick se många så kallade
turistattraktioner så var det inte ”turistandet” som satte de mest bestående
spåren i oss. Det var möten med människor och miljöer och de spännande
samtalen vi fick under resan. Och fast vi lämnade en kontinent för att besöka
tre andra så var inte de tillryggalagda milen den största resan vi gjorde.
Resan är en spännande metafor för hur du och jag lever våra liv. Man kan
vara en person som gärna reser i grupp, organiserat och tryggt. Allt är förbokat. Man kan vara en som bara ger sig ut, man kan vara en som tycker
det bästa är planerandet hemifrån och man kan också vara en som mest är
intresserad av att se saker, som turist.
Men du kan också vara en pilgrim.
En gång i tiden fanns det mängder av pilgrimsresenärer. De reste kors och
tvärs för att befinna sig i närheten av det heliga. Syftet med resan var inte vila,
kultur eller bildning.
Den viktigaste resan gjordes på insidan.
Under hösten/våren inrättar vi 7 pilgrimsplatser på
tomten runt kyrkan. De här platserna ger dig möjlighet
att sitta ner en stund. Det är platser för vila och eftertanke.
Söker du dig till de platserna kommer du finna utmaningar
i orden där: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet,
Långsamhet, Andlighet, Delande. Kanske gör dessa
platser oss mer till pilgrimer än till tillfälliga besökare.
Kanske ställer dessa platser oss i närheten av det heliga…
				

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
		

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

Kom och var med i
våra barn- och
ungdomsaktiviteter!

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 en gång i månaden
På vår hemsida finns aktuella datum
Vi Ses!		

Stöd Johanneskyrkans
arbete
Ge en gåva,

Swisha: 123 225 57 35
Snabbt, enkelt och säkert

Henrik Wernvik
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2
Program

Program

November

Januari

11 söndag
11:00 “Den yttersta tiden” Gudstjänst med Christer Lygnersjö.
12 måndag
11:00 Måndagsträffen. Maria Blåberg och Thomas Filipsson
			
sjunger med oss.
		
17:30 Måndagspasta.
13 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
14 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
		
18:00 Församingsmöte, Soppa 18.00 & möte startar19.00.
18 söndag
11:00 “Vaksamhet och väntan” Gudstjänst med Nattvard.
			
Henrik Wernvik. Kyrkfika “Hemma-hos”
25 söndag
11:00 “Kristi återkomst” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
27 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
28 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.

1 Nyårsdag 17:00 “I Jesu namn” Nyårsandakt
6 söndag
16:00 Julfest & Julandakt med Henrik W.
9 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
13 söndag
11:00 “Jesu dop” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik.
18-19			
Våra styrelser är på “Nimbus”
20 söndag
11:00 Missionsgudstjänst, talare: Ingvar Stenberg,
			
medverkande Henrik Wernvik, missionsinsamling.
22 tisdag
18:00 Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
23 onsdag
11:00 Sång & Andaktsstund på Brogården.
27 söndag
11:00 “Jesus skapar tro” Gudstjänst med Anna Johannesson.

December

3 söndag
11:00
			
5 tisdag
18:00
6 onsdag
11:00
10 söndag
11:00
17 söndag
11:00
19 tisdag
18:00
		
19:00
20 onsdag
11:00
24 söndag
11:00

1 lördag
10:00
2 söndag
11:00
			
3 måndag
17:30
8 lördag
18:00
9 söndag
17:00
12 måndag
11:00
13 tisdag
18:00
14 onsdag
11:00
16 söndag
11:00
			
23 söndag
11:00
			
24 Julafton
23:00
30 söndag
11:00

Julmarknad i Johanneskyrkan. Välkomna!
“Ett nådens år” Adventsgudstjänst med Henrik Wernvik,
adventskör och förskolan Stjärnans barn.
Måndagspasta.
Luciafest i Greggereds kapell
Luciafest i Johanneskyrkan
Måndagsträffen. Lucia med julsånger och fest.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Bana väg för herren” Gudstjänst med Nattvard.
Christer Lygnersjö.
“Vi sjunger in julen” Gudstjänst i Greggereds kapell med
Henrik Wernvik.
“Den heliga natten” Julnattsgudstjänst med Henrik Wernvik.
“Guds barn” Gudstjänst med Claes Sunesson.

4

Februari
“Uppenbarelsens ljus” Gudstjänst med Nattvard.
Henrik Wernvik. Bibelutdelning till 4-åringar
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Sådd & skörd” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
“Nåd & tjänst” Gudstjänst med Ivar Gustafsson.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
JKUs årsmöte
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Det levande ordet” Gudstjänst med Henrik Wernvik.

Mars
3 söndag
5 tisdag
6 onsdag
		
10 söndag
17 söndag
19 tisdag
20 onsdag
24 söndag
31 söndag

11:00
18:00
11:00
19:00
11:00
11:00
18:00
11:00
11:00
11:00

“Kärlekens väg” Gudstjänst med Nattvard. Henrik Wernvik.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Bön & fasta” Askonsdagsmässa med Nattvard.
“Prövningens stund” Gudstjänst med Henrik Wernvik.
“Den kämpande tron” Gudstjänst med Dan Brännström.
Stickcafé i Johanneskyrkan. Välkomna!
Sång & Andaktsstund på Brogården.
“Guds mäktiga verk” Gudstjänst med Nattvard. Henrik W.
“Livets bröd” Gudstjänst med Henrik Wernvik.

5

Notiser

Notiser

Ni missar väl inte årets

JULMARKNAD?!
Lördag 1/12 kl.10-14.

LINDOME SECOND HAND

Här hittar ni allt som hör julen till.
Handstöpta ljus, handarbeten, hantverk,
hembakat, julpynt, leksakslotteri m.m.
Samt en stor servering med smörgåsar,
kakor och tårtor.

Plats: Elementvägen 2

...och Tomten har lovat att komma...

Öppettider:

Kom med och vinn fina priser och hjälp
församlingens arbete.

Tisdagar: Klockan 14.00-18.00
Lördagar: Klockan 10.00-14.00
Inlämning under öppettider

VÄLKOMNA!

Lindome Församling & Johanneskyrkan

www.lindomesecondhand.se

Församlingsblad för
Johanneskyrkan i Lindome
nummer 3 2018

När vi delar glädje och motgångar, triumfer
och misslyckanden med varandra,
får livsvandringen en helt ny dimension...
Ganriella Mellergårdh

VÄLKOMNA!
expeditionstid

LUCIAFESTER

Henrik har expeditionstid
måndagar 16.00-18.00
samt onsdagar 10.00-12.00.
- Ledig dag är fredagar.
Lediga helger:
9-11/11, 14-16/12
25-27/1, 15-17/3
i jul/nyår:25/12 - 5/1
Sportlovet:11-17/2

JohannesNyckeln

I år firar vi lucia
lördagen den 8 dec kl. 18.00 i kapellet
och söndagen den 9 dec kl. 17.00 i
Johanneskyrkan.
Det blir traditionsenligt och vackert med
barnen i scouterna och i kyrkans körer.

Alla är välkomna, vi ses!

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

Aktuellt

sjUng

Första advent

Kom och sjung!
För dig som gillar att sjunga och är ca. 11-15 år finns nu möjligheten
att träffa kompisar och sjunga i Johanneskyrkan på tisdagar!
Hoppas du vill vara med! Vi övar i lekhallen några tisdagar.
Vill vi så sjunger vi vid något tillfälle i Johanneskyrkan.
Ta gärna med en kompis!
Höstens övningar är avklarade men välkommen med
när vi drar igång till våren!
/Per Löfdahl
(vid frågor: Ring Per 0702-879573)

Söndagen den 2 december kl 11.00
firar vi gudstjänst
– den första av adventssöndagarna!
Äntligen får vi sjunga de härliga adventspsalmerna igen,
och äntligen får vi lyssna till barnen från Stjärnans förskola igen!
Välkommen!

Luciafester
I år firar vi lucia lördagen den 8 december klockan 18.00 i kapellet
och söndagen den 9 december klockan 17.00 i
Johanneskyrkan. Det blir traditionsenligt och
vackert med barnen i scouterna och i
kyrkans körer.

Församlingsfakta
Pastor:				
Församlingsordförande:
Henrik Wernvik			
Monica Ahlgren och
Mobil:0728-538687		
Claes Sunesson
henrik@johanneskyrkan.com				

Stjärnans förskola		
Förskolechef
Ulla Milsta
Tel: 0722-385827

Expedition:			
Tel: 031-990087 			
				

Kassör:			
Anette Elmlund
Tel: 031-7034155		

JKU Johanneskyrkansungdom
bankgiro: 5144 - 4024
jku@johanneskyrkan.com

Adress:				
Annestorpsvägen 29		
437 33 Lindome			

Fastighetsansvarig:			
Gudrun Wannebo 		
Tel: 031-993260			
Johanneskyrkans krisgrupp:
Smk. Lisbeth Börjesson
Församl. konton:			
Tel: 0709- 710 811
bankgiro: 967-4409		
Monica Ahlgren
Swish: 123 225 57 35		
Tel: 0703-410550
Patrick Svensson
Församl. gåvokonto:
Tel: 0735- 935318
8105-9, 983043989-0
Henrik Wernvik
Tel: 0728-538687

E-post:				
jk@johanneskyrkan.com		
				
Hemsida:			
www.johanneskyrkan.com		
				

6

Varmt välkommen till kapellet och Johanneskyrkan!
Vi sjunger in julen i kapellet
Söndagen den 23 december klockan 11.00 sjunger vi in julen. Du får
sjunga med i advents och julpsalmer och du får lyssna till sång och
musik som hör julhelgen till.
Julnattsgudstjänst
På julaftonsnatt, klockan 23.00, möts vi till gudstjänst för att fira att
Guds son fötts. Du får sjunga med i, och lyssna till, sångerna om hur
Gud blir människa, om hur natten blev ljus.
3

