Sofie Walter prästvigdes på Pingstdagen i Växjö Domkyrka och ska arbeta i S:t Johannes
församling under ett år som pastorsadjunkt. Sofie har tidigare arbetat på Linnéuniversitetet.
Fem korta om Sofie
Starkaste kyrkliga upplevelse?
Det finns många, eftersom jag levt hela mitt liv i kyrkans famn. Men konfirmationen var absolut en höjdpunkt i mitt då 14-åriga liv. Funderar du på om du ska gå i konfirmationsundervisning till hösten, så tveka inte. Det finns undervisning i kristen tro både för vuxna (kallas då
för katekumenat) och ungdomar i S:t Johannes. Det jag tyckte var bra med konfirmationen
var att jag förutom roliga upplevelser och en gemenskap, också fick ett språk att hantera
mina livsfrågor med, att jag kunde sätta ord på frågor och svar om sådant som rör både livet
och döden.
Favoritpodd?
Just nu lyssnar jag gärna på Läsarpodden, där två teologer diskuterar aktuella böcker med
lite djup. Rekommenderas starkt till den som önskar teologiska analyser i vardagen.
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Favoritmusik?
Mina musikval är helt beroende av tid på dagen och aktivitet. Vid frukostbordet lyssnar jag
och min dotter på klassisk morgon på P2. Det ger en fin och mjuk start för själen. Ska jag ut
och springa vill jag ha något med tryck i lurarna, t.ex. House eller irländsk rock. Sven-Ingvars
(som jag minns från Svensktoppen som barn) funkar bäst när jag ska dra igång middagen om
kvällen. Den psalm jag ofta återkommer till är psalm 234.
Favoritbok?
Det vore ju konstigt om jag inte svarade Bibeln. I den finns så mycket att lära sig om Gud
och om sig själv, men också om hur det är att vara människa. Varje predikoförberedelse är
som att ge sig ut på ett seglats där jag inte riktigt vet i vilken hamn Gud vill att vi ska lägga
till vid. Alltid lika spännande! För övrigt är jag mycket förtjust i Majgull Axelssons författarskap. Hon rör sig på djupet av människans psykologiska processer, ofta med kvinnor och
kvinnors gemenskap och relationer i fokus. Hennes böcker har berikat mig mycket.
Favoritbibelställe?
Olika delar av Bibeln
har och har haft olika
innebörd och betydelse för mig under livet.
Just nu tycker jag
mycket om Sefanja
3:17. Slå gärna upp
det, hemma eller i
kyrkan - bibelstället
gäller även dig!

Fotograf: Göran Walter
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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. 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!

Musik i Sankt Johannes kyrka
25 september 19:00 – Närproducerad jazz med Jan Ottosson Kvartett
Jan Ottosson alt- och barytonsax
Per-Ola Svensson piano
Ola Pettersson kontrabas
Saxofonisten Jan Ottosson,
pianisten Per-Ola Svensson
och kontrabasisten Ola
Pettersson har spelat tillsammans i olika ensembler i
ungefär femton år. Andra
musiker har kommit och
gått, medan kärnan, trion,
har bestått.
Jan Ottosson har även spelat med Oskarshamn Big Band, Blekinge Big Band och
andra lokala ensembler inom jazz- och soulmusik. Per-Ola Svensson är kantor och
skriver och arrangerar i flera olika genrer. Ola Petersson är flitigt anlitad som kontrabasist och har spelat med de flesta jazzmusikerna i regionen och även gjort konserter
med bland andra Nisse Sandström.
Jazz från fyrtio- till sjuttiotal, folkmelodier, psalmer samt eget material brukar stå på
programmet. Per-Ola bidrar med mycket av originalmaterialet. Jazz är kärnan i repertoaren för trion som gjort konserter med egna tolkningar av utländska och svenska
kända storheter. Lars Gullins musik är en favorit som har framförts vid konserter i kyrkor runt om i Småland. Andra scener där trion framträtt är Musik i Stadsparken, Jazzklubben Kalmar Nyckel och Café Söderport.
Trion har nyligen blivit en kvartett! Douglas Sandor, batterist, har en bred musikalisk
bakgrund även om han haft ett visst fokus på diverse jazzstilar. Allt från tidig tradjazz
till 30-talsevergreens, swing, latin och lite bebop, storband och mer modern fusion/soul-jazz och blues. Men det har också blivit gospel, komp till kör och gudstjänster
samt brunnssextett. När så mycket blandas och ibland lånas mellan musikstilarna brukar ofta något nytt uppstå.
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9 oktober 19:00 – Gränslöst
En gränsöverskridande konsert där barockmusik, folkmusik och nutida populärmusik trivs tillsammans.
Karin Holmér sång
Anke Decker blockflöjter
Martin Holmer, bas
Christer Svensson orgel och piano

Huvudgudstjänster i Sankt Johannes församling
1/9
8/9
15/9
22/9
29/9

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

11 efter trefaldighet
12 efter trefaldighet
13 efter trefaldighet
14 efter trefaldighet
Helige Mikaels dag

Högmässa
Högmässa
Högmässa
Mässa för små och stora
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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”Händiga händer” En ny gruppverksamhet i Johannesgården
Sy och sticka
Lappa laga
Vi arbetar med ett projekt där vi kommer att
hjälpa unga kvinnor i Nairobi-Kenya. Dessa kvinnor bor i ett stort slumområde, de går i skolan
men en gång i månaden i samband med menstruation kan de inte vara i skolan därför att de inte
har några mensskydd. Detta leder till att de får så
hög frånvaro att de till slut inte går till skolan alls.
Utbildning är oerhört viktig för deras framtid. Vi
vill därför göra en insats för att hjälpa. Vi kommer
att sy bindor till dessa kvinnor och sända till Nairobi via en person som bor där.
För dig som tycker om att sticka så gör vi också
filtar till personer i samma område som beskrivs
ovan. Vi stickar lappar som sedan sys ihop till en
stor filt.
Vi kommer också att lappa och laga enklare saker som att sy i knappar, lägga upp byxor eller
gardiner och liknande. Om du behöver hjälp med
detta, kom, så gör vi det tillsammans!
Vi träffas varje måndag 15.00-17.00 med start 23/9.
Vill du vara med och bidra med någon del i denna verksamhet? Har du något som du
behöver hjälp att laga? Kom till oss.
Alla är välkomna att vara med varje vecka, någon gång ibland eller göra punktinsatser.
Hoppas att vi ses!
Annika Johansson
Diakon

Svenska kyrkans internationella arbete
har bytt namn till Act
Svenska kyrkan är en del av den globala utvecklingsalliansen, Act, som betyder Action by Churches Together. Alliansen innebär att kyrkor över hela världen
agerar tillsammans mot fattigdom och förtryck samt ger hjälp vid naturkatastrofer.
I och med samarbetet förstärks Svenska kyrkans röst när det gäller att påverka, och
man blir en del av ett effektivare och mer långsiktigt utvecklingsarbete.
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Befriande bibelläsning
På vilket sätt kan bibeltexterna hjälpa oss att tolka våra liv och vårt samhälle idag?
Hur hittar vi metoder för bibelsamtal som går på djupet?
Med hjälp av vår kreativitet och olika
frågeställningar samtalar vi runt olika
bibeltexter.
4 September 17.30-19.00
2 Oktober 17.30-19.00
6 November 17.30-19.00
Plats: Johanneskyrkan plan 2
Hanellsgatan 5 i Kalmar
Väl mött!
Annika Johansson Diakon
Anette Öderwall Församlingsherde

Barnprylmarknad
Lördag 19 okt kl 10-14 är det dags för barnprylmarknad i S:t Johannes församlingsgård Hanellsgatan 5 i Kalmar
Om du har barnkläder i storlekarna 50-152, barnskor, leksaker eller barnböcker som
du inte kommer att använda eller behöva tar vi tacksamt emot detta. Förhoppningsvis
kan det komma någon annan till glädje.
Vi tar emot höst och vinterkläder
Allt ska vara helt och rent!
Intäkterna går till diakonin i Johannes
församling.
Inlämning 9 september- 6 oktober
Det går bra att lämna gåvorna i entrén
till kyrkan mån-fred 09.00-14.00
Önskas inlämning annan tid eller om ni har frågor vänligen ring
Annika Johansson Diakon tel 0480-421433
Johanna Hafstad Komminister tel 0480-421436

Katekumenat
I oktober startar vi en katekumenatsgrupp i församlingen. Katekumenatet är en möjlighet att få ställa sina frågor och dela tro och liv under ett år. En grupp för dig som vill
bli döpt, konfirmerad eller fördjupa din tro. Ännu finns det några platser kvar.
Kontakta Annette om du är intresserad 0480-421432
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Terminsstart för alla barngrupper är vecka 36:
Rytmik för små barn och deras vuxna
Torsdagar 10:00-11:30
Mini för barn 4-5 år gamla
Torsdagar 17:00-18:00
Midi för barn 6-7 år gamla
Tisdagar 16:30-17:30
Mixi för barn 8-9 år gamla
Tisdagar 14:00-16:00
After School för barn 10-12 år gamla
Torsdagar 14:30-16:30
Välkomna till en ny termin där vi kommer att arbeta med temat vår nya krubba.
Vi ser fram mot att träffa er hälsar: Bianca, Alva, Malin, Per-Ola och Karin

Mässa för små och stora 22/9 10:00 med barnbibelutdelning
Alla 4-åringar är välkomna till kyrkan för att få sin alldeles
egen barnbibel. Om det är något barn som är äldre men som
saknar en egen barnbibel går det jättebra att anmäla detta till
Karin så delar vi ut en bibel till ditt barn också. Efter mässan
blir det extra festligt kyrkfika.
Anmäl senast 15/9 att du vill ha en barnbibel till:
karin.nylander@svenskakyrkan.se

BOKCIRKEL
Tycker Du om att läsa och längtar efter att få dela dina läsupplevelser med andra. Då
kan detta vara något för dig!
På torsdagar, jämna veckor, träffas vi i Johannesgården för samtal kring boken vi läser.
Tanken är att varje bok delas i tre delar. En träff per del. Du
får själv införskaffa böckerna.
Första träffen är den 19 september kl. 13.30 – 14.30
Bokcirkelns första bok blir: Jag mötte Jesus - En motvilligt

troendes bekännelser

Charlotte Rørth, Bokförlaget Polaris, 2018

Du förväntas ha läst de första 70 sidorna till första träffen.
Anmälan senast 12 september till:
johanna.hafstad@svenskakyrkan.se eller 0480-42 14
36
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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

Alva Jaensson - Pedagog

0480-421432

0480-421468

Johanna Hafstad - komminister

Per-Ola Svensson - Kantor

0480-421436

0480-421437

Annika Johansson - diakon

Sonja Andersson - Vaktmästare

0480-421433

0480-421473

Karin Nylander - Pedagog

Catrine Svanström - Vaktmästare

0480-421477

0480-421475

Malin Burmeister - Pedagog

Sofie Walter - Pastorsadjunkt

0480-421435
0480-421416
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

Nästa blad kommer 29 september.

Du är alltid välkommen till Johanneskyrkan!
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