Terminens tema i barngrupperna – Vår Fader
Sedan några terminer tillbaka jobbar vi pedagoger med ett övergripande tema varje
termin i barngrupperna Mini, Midi och Mixi i S:t Johannes församling. Barnen i barngrupperna som träffas en gång i veckan under skolterminerna är mellan 4-10 år gamla
och är ungefär 50 stycken till antalet. Temaområdena som vi har haft de senaste terminerna har varit frälsarkransen, skapelseberättelsen, lärjungarna och bibelpersoner i
gamla testamentet.
Den här terminen har vi funderat och skapat runt temat Vår Fader. Bakgrunden till att
vi valde Herrens bön som vårt tema är att vi ber den varje söndag i kyrkan men orden
är lite svåra. Vi ville ta ner bönen i delar och verkligen fundera kring varje mening. Vad
betyder bönen för mig? På vilket sätt kan den hjälpa mig? Vi ville göra bönen så konkret så att barnen själva kan dra paralleller till det som händer dem på förskolan och i
skolan.
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Varje vecka presenterades veckans del av bönen med en bild, sedan samtalade vi om
vad orden betyder och vad det innebär för oss. Barnen har funderat på vad ett rike är.
Vad är Guds vilja? Vilket bröd behöver vi varje dag? Varför kan det vara så svårt att
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säga förlåt? Varför händer det onda saker i världen? Samtalen mynnade ut i ett skapande med färg, glitter, keramik, tyg och en massa andra saker.
I mitten av maj hade grupperna Mini, Midi och Mixi till sist sin vernissage där barnens
familjer fick komma till Johanneskyrkan för att läsa barnens nedskrivna tankar, uppleva
deras konstverk och le åt deras berättelser. Hela bönen presenterades både i kyrkorummet och på nedre plan. Familjerna åt även spagetti och köttfärssås med sina barn.
Totalt kom 120 barn och vuxna för att uppleva Vår Fader.
Numera är Vår Fader inte en
bön som det bara läses med i,
bönen har fått en ny innebörd
och betydelse. Genom barnens upptäckter och funderingar är Vår Fader en viktigare bön för oss också numera!
Pedagogerna Felicia Peterson
och Karin Nylander
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Swisha gärna kollekten
Det finns fler sätt att dela med sig på än att lägga pengar i kollekthåven. I Johanneskyrkan kan du även ge kollekt när du vill genom att swisha till 123 029 54 44.
44. Genom
att ge kollekt bidrar du till en rättvisare värld, långt borta men också här hemma.
Ibland går kollekten till katastrofbistånd till människor i omedelbar nöd, andra gånger
till lokala behov. Tack för din gåva!
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Församlingsresa 31 augusti 2019
08:30 Avfärd S:t Johannes kyrka
10:30 Framme i Gamla Hjälmseryd, Eva Spångbergs hem
11:00 Kaffe smörgås, kaka
Ellinor Karlsson berättar om Eva samt visar en film
För de som vill blir det sedan en guidad tur i trädgården
13:00 Avfärd
14:00 Middag Villa Gransholm
15:30 Hemfärd
17:30 Framme vid S:t Johannes kyrka
Anmälan senast 15 augusti till
Annika Johansson Diakon tel 0480-421433
annika.s.johansson@svenskakyrkan.se

Om Du ringer v.g. tala in ett meddelande på min telefonsvarare, jag är på semester
veckorna innan anmälan går ut.

Musikcafé
I sommar tänker vi anordna två musikcaféer.
Det första blir tisdagen den 25 juni klockan 19:00.
19:00 Då
spelar Jan Ottosson Trio närproducerad kammarjazz.
Det andra är tänkt att äga rum tisdagen den 6 augusti
klockan 19:00.
19:00 Till det tillfället är i skrivande stund inget
bokat än så länge. Håll utkik i annonsering och på affischer!

PrästPräst- och diakonvigning
diakonvigning
Söndag 9 juni blir det präst- och diakonvigning i Växjö domkyrka. Vår diakoniassistent
Annika Johansson vigs, liksom pastorsadjunkt Sofie Walter. Därför kommer ingen ordinarie högmässa att firas i S:t Johannes kyrka den dagen. Samåkning till Växjö kommer
att anordnas. Anmäl intresse och ställ frågor till Annette Öderwall.

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
2/6

10:00

Söndagen före pingst

Mässa för små och stora
OBS! Slottskyrkan OBS!

9/6

11:00

Pingstdagen

Sammanlyst Domkyrkan

16/6

10:00

Heliga trefaldighets dag

Högmässa

22/6

11:00

Midsommardagen

Ekumenisk gudstjänst
Gamla kyrkogården –
vid regn Södra kapellet
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23/6

10:00

Johannes Döparens dag

Högmässa

30/6

10:00

2 efter trefaldighet

Mässa för små och stora
med mottagande
mottagande av diakon
och pastorsadjunkt

7/7

10:00

3 efter trefaldighet

Högmässa

14/7

10:00

4 efter trefaldighet

Högmässa

21/7

10:00

Apostladagen

Högmässa

28/7

10:00

6 efter trefaldighet

Högmässa

4/8

10:00

Kristi förklarings dag

Högmässa

11/8

10:00

8 efter trefaldighet

Högmässa

18/8

10:00

9 efter trefaldighet
trefaldighet

Högmässa

25/8

10:00

10 efter trefaldighet

Högmässa

Morgonbön
Vi ber morgonbön måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30 i kyrkan eller sakristian.

Veckomässa
Vi firar veckomässa vissa onsdagskvällar. För närmare besked om datum se Facebook
eller hemsidans kalender.
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Om du önskar kontakt med oss
som arbetar i Sankt Johannes kyrka
är du välkommen att höra av dej.
Annette Öderwall - Församlingsherde

Felicia Peterson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

PerPer-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakoniassistent

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog
0480-421435
Du kan skicka mail via vår hemsida: www.kalmarstjohannes.se

Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi St.johannesKalmar.

Vi finns också på Facebook
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Så här såg det ut i påskhelgen när de japanska körsbären blommade som bäst. Ett
stort tack till Greger Fransson för bilden.

Nästa blad kommer 23 augusti.

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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