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Det sista mamma sa
in mamma älskade sommaren.

Som barn reflekterar man sällan 
över sina föräldrars intressen och 

passioner, åtminstone gjorde inte jag det. Det 
är nu, långt senare, som jag förstår varför 
mamma så ofta gick ut i skogen för att plocka 
blåbär och hallon, eller varför hon tillsam-
mans med pappa odlade all sallad, persilja 
och alla rädisor som hamnade på våra tallri-
kar.

Det rörde sig inte bara om sparsamhet, lika 
mycket var det kärleken till allt som växer 
som drev henne.

Den aprilkvällen när jag hälsade på henne i 
sjukhuset var hon noga med en sak. Hon var 
omtöcknad av de smärtstillande medicinerna, 
men förklarade omsorgsfullt för mig hur 
växterna därhemma skulle vattnas, vilka som 
behövde mycket vatten, kaktusen som inte 
skulle ha en droppe.

Det var något av det sista hon sa till mig.  
Under natten dog hon. Ensam.

Vi lever i en tid när många har dött på ett lik-
nande sätt som min mamma. De har kanske 
inte varit ensamma, någon i personalen kan 
ha hållit dem i handen, med de har gått bort 
utan att ha sina närmaste omkring sig. De 
har dött under våren, de har dött under som-
maren, den tid som vi mest av allt förknippar 
med återfödelse och liv.

Även om min mamma njöt av nuet i en blå-
bärsskog så var livet här och nu inte allt. 
Trots att hon var märkt av sin sjukdom så 
kunde hon se framåt. Hon trodde inte att 
döden var slutet, hon såg en sommar bortom 
sommaren.

Vi kan älska havet och de salta baden i juli, 
och hela skapelsen som står i blom. Det är en 
stor gåva i sig, men också vittnesbörd om det 
liv som inte sätter punkt.

JONATAN SVERKER

M
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Han för mig i vall på gröna ängar, 
han låter mig vila vid lugna vatten.   
         Psalm 23:2
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Vi lever i en värld som skakas om. Nya frågor 
har uppstått, och det vi trodde förr är kanske 
inte längre lika givet.

Församlingsbladet har lyssnat på människors 
frågor här i Johanneberg, Burås och Landala. 
Och församlingsbor och personal har svarat. 

Se dig omkring! Se på dina nära och kära, för det 
finns så mycket gott att upptäcka runt varje människa. 

Lev i nuet och ta vara på dagen som den är. Det är 
faktiskt inte säkert att det kommer en morgondag.

Det finns så väldigt många saker att vara tacksam för. 
I Sverige har vi varit förskonade från krig, men har vi 
tagit vara på det? Är vi tacksamma för att vi har mat 
och ett hem? Det är så många saker som vi tycker är 
självklara som inte alls är det.

Tänk bara att kunna gå, eller att kunna cykla. Jag 
cyklade tre mil häromdagen och är otroligt tacksam 
för att jag kan det.

Det jag själv prioriterar är att vara 
ute i skapelsen, och njuta av den. 
Mitt råd är att ta bort propparna ur 
öronen och lyssna på fågelsången. Jag 
tycker synd om dem som aldrig gör 
det.

Gertrud Prytz, 85 år

Frågor i coronans tid

Meningsfullt.

Jag har insett att livet är kort. 

Hur ska man leva?
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Det är mångas planer och drömmar som har gått i 
kras under de senaste månaderna, inte minst många 
studenters. Istället för de upplevelser som skulle ha 
blivit ett minne för livet går många runt med bes-
vikelse över utspringet som var tomt på åskådare och 
alla uteblivna grattiskramar. 

Det är okej att känna sig besviken, ledsen och arg. 
Skäms inte över dina känslor! Du har ju gått miste om 
en underbar upplevelse som de flesta andra i Sverige 
får. Prata om det med någon som du har förtroende för 
och som är bra på att lyssna.

Samtidigt är det ingen idé att bli arg på andra som 
inte haft samma otur. Det är klart att det är orättvist, 
men det är inte någons fel. Kom samtidigt ihåg att det 
är många, inte bara du, som drabbats av coronan på 
olika sätt. 

Resor har fått ställas in, bröllop skjutas fram och vissa 
kärlekspar har inte träffats på många månader på  
grund av att den ena var utomlands när sjukdomen 
bröt ut. 

Se studentbesvikelsen som en möjlighet att göra 
något annat speciellt istället. Prata om det med dina 
närstående och se om ni kan komma på några trevliga 
förslag. Ingen kommer missunna dig att få bli orden-
tligt firad.

Även om besvikelsen kanske är den starkaste känslan 
kring studenten just nu, kommer det nog inte alltid 
vara så. De upplevelser som du fått kring studenten är 
unika och skiljer sig från alla vanliga studenter. Om 
några år kanske dessa minnen därför kommer kännas 
desto värdefullare. 

Rebecka Wagersten, 20 år
Meningsfullt.

Foto: Einar Spetz/Wikimedia commons

Jag drömde om ett roligt studentfirande. 

Vad ska jag göra 
med besvikelsen?
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Foto: Anders Bryngel

I tider av sjukdom och avstånd blir det ofta 
tydligare för oss att vi alla behöver nära 
relationer. Det kan vara en parrelation, 
familjerelation eller vänskap. För dem som 
saknar nära relationer blir dessa tider även 
extra svåra när många andra vardagskon-
takter pausas. Därför finns vi i församlingen 
till för samtal och stöd!

Många parrelationer blir extra ansträngda 
när båda jobbar hemifrån eller är isolerade 
i hemmet och man saknar naturliga pauser 
från varandra. Då kan det faktiskt vara 
klokt att ta enskilda promenader eller ha 
telefonkontakt med egna kontakter. Vi be-
höver ge varandra eget utrymme.

Men det blir även viktigare att ge varandra 
omsorg och närhet. Att visa kärlek på de 
sätt som är möjliga efter omständigheterna. 
Är vi på distans är ju telefon- eller video-
samtal kanske det självklara. Men det går ju 
även att skicka en blomma eller varför inte 
ett riktigt brev! Vi kan visa omsorg om dem 
vi har nära genom att ge en extra kram, 
säga ett vänligt ord, hjälpa till med något  
eller bara genom att hitta på något kul ihop.

Vi stärker även våra relationer när vi vågar 
vara ärliga med hur vi mår och berättar för 
varandra om vi är ledsna eller oroliga. Det 
kan vara bra att veta att det också finns 
möjlighet att söka råd och stöd i församlin-
gen eller familjerådgivningen!

Maria Hanner, diakon

Under krisen blir vi påminda om hur viktiga de nära relationer är.  
Hur ska man stärka relationerna till dem man älskar?

Foto:  yanalya/Freepik
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Kaffe på kyrkbacken

Mat, mediciner och möten
- församlingen stöttar nu

Vid vackert väder och pigg personal så kommer vi 
ut med kaffe och kaka i vårt lådcykelcafé utanför 
kyrkporten i Johanneberg. 

Vi träffas oftast tisdag, onsdag och torsdag kl. 13-15 
för en kopp kaffe och en pratstund i solen.

Många människor lever i karantän. Personal och 
ideella i församlingen kör ut matkassar och medicin 
till den som inte själv kan handla. 

Men minst lika viktigt är det att få mötas. Den som 
vill prata eller ta en promenad kan också vända sig 
till församlingen. 

Behöver du hjälp med matinköp? Vill du prata?

Ring: 031-731 86 76 (kl. 09.30–11.30, mån- lör) 

Jag vill inleda mitt försök till svar med att ställa en 
motfråga. Vet vi verkligen mindre om framtiden idag 
än tidigare? När jag växte upp sträckte sig meteorolo-
gernas långtidsprognoser över fem dagar, idag blickar 
de tio dagar framåt. 

Dagligen matas vi med framtidsspaningar som rör en 
rad olika områden, inte bara trender och ekonomi. På 
sätt och vis har vi idag mer än någonsin tidigare tills-
kansat oss en förmåga att förutsäga framtiden. 

Denna förmåga bidrar till det högmod som länge 
präglat vår kultur och som frestar oss att tro att vi 
kan ha allt under kontroll.

"När jag växte upp sträckte sig  
meteorologernas långtidsprognoser  

över fem dagar.."
Utöver mycket lidande som pandemin har inneburit 
har den fört det goda med sig att högmod för många 
övergått i ödmjukhet. 

Den kommer av insikten att om ett litet virus kan 
stjälpa alla framtidsprognoser över ända, så befinner 
vi oss långt ifrån något som skulle kunna kallas kon-
troll. Denna insikt kan framkalla oro och vanmakt, 
och kanske är det just de känslorna som ligger bakom 
din fråga? 

Den kristna tron erbjuder faktiskt ett svar på din 
fråga, med tröst och hopp istället för oro och van-
makt. Trösten och hoppet står inte att finna i männi-
skans förmåga att förutse framtiden utan i tron på att 
framtiden ytterst vilar i Guds händer.

Mattias Sundkvist, församlingsherde

Under krisen blir vi påminda om hur viktiga de nära relationer är.  
Hur ska man stärka relationerna till dem man älskar?

Vi vet så lite om framtiden. 
Hur ska man kunna leva med den insikten?

Foto:  yanalya/Freepik
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För eller senare ställer vi frågorna om var allt kom-
mer ifrån och meningen med livet. 

Ateister, sökare och kristna har gått Alphakursen 
och där fått dela sina perspektiv. Kursen ger ny  
kunskap och värdefulla insikter om livet.

Johanna hade egentligen ingen tro och trodde inte att 
hennes frågor var välkomna i kyrkan. Men det var 
de. Efter kursen ville hon fortsätta och blev en del av 
kyrkans gemenskap.

— Att få samtala om livets frågor har varit vik-
tigt för mig, säger Johanna.

För Mats har kursen varit ett svar på frågorna 
om vem Jesus är och att han är viktig för hela livet.

Jenny-Ann började sin väg mot en kristen tro med 
dotterns konfirmation. För henne hade konfirmationen 
inte blivit av i unga år, då det mest kändes som att ingå 
ett avtal. I mötet med kyrkan blev frågan aktuell och 
hon kände att hon ville bekräfta sitt dop ”utan tvång”.

Passande nog fanns det en Alphakurs i kyrkan där 
alla frågor fick ställas. Efter denna introduktionskurs i 
kristen tro blev det så dags för konfirmation.

Över hela världen har människor funnit gemenskap, 
svar på sina livsfrågor och en kristen tro genom  
Alphakursen. Det som skiljer denna kurs från andra 
kurser är bla kombinationen och utrymmet för svåra 
frågor om livet och konkreta svar utifrån kristen tro.

Alpha startar från början, vilket passar både den som 
har stor eller liten erfarenhet av kristen tro. Eftersom 
alla människor lever på samma jord med liknande 
förutsättningar och utmaningar blir samtalen in-

tressanta oavsett vilken bakgrund man har. 

Vi inbjuder nu till höstens kurs i Vasa försam-
lingshem med start 30 september kl. 18.30. I 
Buråskyrkan finns möjlighet att gå kursen med 

start den 28 september.

Varje kväll inleds med trevlig samvaro under en 
måltid. Sedan blir det ett angeläget föredrag om livets 
frågor och kristen tro. Därefter kaffe och samtal i 
mindre grupper där alla frågor och synpunkter är 
välkomna.

Alla är välkomna och det krävs inga förkunskaper.

Nu är det tid att ställa frågorna om livet.

MATS ENANDER

Här kan alla frågor ställas
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I dessa tider är det många som känner mer oro 
än vanligt. Kanske är du sjuk? Kanske upplever 
du isolering och ensamhet? Kanske upplever du 
svårigheter i de relationer du har?

Allt detta får vi nu komma till Gud med. Bön är att 
vända sig till Gud med sina problem och be om hjälp. 

Be om något - ja, det är ju därifrån ordet bön kommer. 
Och Gud kan lösa alla våra problem. Ja, så radikalt 
beskriver Bibeln det faktiskt! Haken är att det ofta är 
lite väntetid. Gud hjälper på många olika sätt redan 
i detta livet, men de flesta lösningarna ligger i fram-
tiden, vid Jesu återkomst. Då kommer Gud för alltid 
att göra ensamhet, lidande och död om intet.

När Gud, av olika skäl, som vi ofta har svårt att 
förstå, väntar med att hjälpa oss i olika situationer, 
kan vi behöva söka känslomässigt stöd. Även detta kan 
bönen handla om. Gud vill stödja oss genom att sända 
oss en vänlig människa, genom att själv ge oss tröst, 
eller genom att ge oss styrka att stå ut med det som är 
jobbigt.

Allt detta handlar alltså bönen om. Bön är dock my-
cket mer än så. Bön är inte bara att be Gud om saker. 

Bön är själva relationen med Gud, något som liknar ett 
äktenskap. 

Visst kan man gifta sig för att få någon som hjälper till 
med matlagning eller trädgårdsarbete. Men det är inte 
det som är poängen med ett äktenskap. Poängen är den 
andra människan, och kärleken mellan oss. Likadant 
är det med bönen. Bönen blir ganska torftig om den  
inskränker sig till att uttrycka olika önskemål och 
behov. Bönen går framför allt ut på att ta emot Guds 
kärlek, och att uttrycka min kärlek till honom.

På samma sätt är det med evigheten. Poängen med det 
eviga livet är inte att Gud ska hjälpa mig med mina 
problem, eller ens trösta mig. Poängen är Gud själv, 
och kärleken mellan honom och mig. På samma sätt 
som att vigseln innebär att jag får dela mitt liv på 
heltid med en annan människa, så innebär evigheten 
att jag får leva i Guds närhet för evigt. 

I detta livet uppfattar vi Gud glimtvis och dunkelt — 
såsom i en dålig spegel. Bönen kan ofta upplevas tom 
och intetsägande. Men i evigheten får bönen fullkom-
nas i en djup gudsrelation — ansikte mot ansikte.

GUNNAR  PERSSON

Så nära

Trons ABC
Bön

Foto: jcomp/Freepik
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CHANSONS D’ÉTÉ - SOMMARSÅNGER

Maria Sjökvist, mezzosopran

Frederic Ogéus, piano

Fransk musik på Frankrikes nationaldag, bl. a. ur  
Hector Berlioz sångcykel Les Nuits d’été samt musik av 
Fauré och Debussy.

Tisdag 14 juli kl. 12

SOMMARORGEL II

Jan K Delemark spelar orgelmusik av Gustaf Hägg och 
andra.

Tisdag 28 juli kl. 12

HYMN TO FREEDOM

Lina Melander, sång 

Madelene Bergius, piano

Med rötter i gospel, country och gammal soul har Lina 
och Madelene hittat gemensamma nämnare i låtar som 
Go Rest High On That Mountain, Wayfaring Stranger, 
men även svenska översättningar av bland andra Bob 
Dylans fantastiska låtskatt.

Tisdag 11 augusti kl. 12

SKÖRDEARBETARNA OCH  
DE MYSTISKA BARRIKADERNA

Jan K Delemark, cembalo, spelar musik ur bl. a. Fran-
cois Couperins 6:e cembalosvit. 

Tisdag 25 augusti kl. 12

Maria Sjökvist.

Lina Melander och Madelene Bergius.
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Kontakta oss
Johannebergs församling 
Walleriusgatan 1

www.svenskakyrkan.se/johanneberg

E-post: johanneberg.forsamling@sven-
skakyrkan.se

Tel: 031-731 61 30 (gemensam växel)

Bokning av dop, vigsel, begravning
Tel: 031-731 66 00

E-post: gbg.bokning.centrum@svenskakyr-

kan.se

Präster
Församlingsherde Mattias Sundkvist 
031-731 86 35 
mattias.sundkvist@svenskakyrkan.se

Niclas Bergenheim 
031-731 86 45
niclas.bergenheim@svenskakyrkan.se

Timothy De Bernardi 
031-731 86 58 
timothy.debernardi@svenskakyrkan.se 

Mats Enander 
073-773 86 71 
mats.enander@svenskakyrkan.se

Diakoner
Maria Hanner 
031-731 86 48
maria.hanner@svenskakyrkan.se

Ann Åkesson 
031-731 86 68 
ann.akesson@svenskakyrkan.se

Daniel Brorsson
031-731 86 47
daniel.brorsson@svenskakyrkan.se

Gudstjänster
Nu finns det åter möjlighet att delta i gudstjänster 
i Johannebergskyrkan och Buråskyrkan.

Buråskyrkan
Under sommaren finns möjlighet att fira utomhusmässa varje  
onsdag kl. 18. Kläder efter väder.    

Johannebergskyrkan

Under söndagen firas gudstjänst, utan nattvard, kl. 9.30 och  
kl. 11 i kyrkan. Den första gudstjänsten är riktad mer till barn-
familjer. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer för varje 
gudstjänst. Tisdagar kl. 8.30 firas veckomässa.

Församlingen följer myndigheternas rekommendationer. Därför 
kan förhållandena ändras. På församlingens hemsida finns aktuell 
information.

Sommar i Buråskyrkan v.29 och 30

13 OCH 20 JULI

Kl. 14-16. Promenad. Samling vid kyrkporten. 

14 OCH 21 JULI

Kl. 14. Samling och övning inför sångstund kl 15 utanför kyrk-
porten. Välkomna stora och små sångglada.

Kl. 15. Sångstund för och med Fridkullahemmet.

Kl 18-19. Utomhusandakt utanför kyrkan

16 JULI OCH 23 JULI

Kl. 14-16. Enkelt café utanför kyrkporten. Inställt vid regn.



J ag befinner mig vid en punkt där jag 
blickar tillbaka på våren som gått och 
framåt mot den sommar som väntar. Utöver 

årstider utgör våren och sommaren också 
”terminer” i församlingens arbete. Den gångna 
våren har varit speciell för alla och så också 
för Johannebergs församling. Längtan efter 
det normalas snara återkomst har förbytts i en 
alltmer gryende insikt om att vi kanske kommer 
att behöva lära oss att fylla ordet ”normal” med 
delvis nytt innehåll.

I sommar kommer vi att åter öppna våra kyr-
kor för gudstjänstfirande, om än med flera 
restriktioner som vi behöver förhålla oss till. 
Alltjämt gäller begränsningen av 50 personer. 
Söndagens gudstjänst kommer inte att firas med 
nattvard och istället för att använda den mindre 
Buråskyrkan, dubblerar vi söndagens gudstjänst 
i Johannebergskyrkan. Nattvarden kommer 
dock att erbjudas vid ett par veckomässor varje 
vecka.

Det arbete med handlingshjälp till äldre och 
andra som hör till riskgrupper fortsätter i som-
mar, med en stor grupp frivilliga som ger av sin 

tid och sitt engagemang. Det arbetet begränsas 
inte till mat och medicin utan kan rymma möj-
ligheter till social aktivering. Så ofta vi kan slår 
vi upp ”kaféer” utanför kyrkportarna i både 
Johannebergskyrkan och Buråskyrkan. Om du 
ser att kaféet är öppet – kom och slå dig ned för 
en kopp kaffe, en god kaka och förhoppningsvis 
ett ännu godare samtal.

Vanligtvis planerar vi med god framförhålln-
ing. I dagsläget vet vi dock inte någonting om 
den hösttermin som väntar. Hur kommer smitt-
spridningen att bete sig efter sommaren? Vilka 
restriktioner har vi att förhålla oss till? I år blir 
det tydligt som väl egentligen alltid gäller, men 
som vi oftast inte låtsas om: Framtiden vet vi 
inte mycket om. 

På en väggbonad i min barndom fanns orden: 
”Gårdagen är förbi, morgondagen har vi ej sett, 
men idag hjälper Herren”.

Med önskan om Guds frid!

Mattias Sundkvist
Församlingsherde
031-731 86 35
mattias.sundkvist@svenskakyrkan.se

Bortom det normala


