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Vilken är min väg?
F ör den som känner sig osäker och 

orolig inför framtiden är mitt råd att 
börja med det du redan har. 

Vilka är dina egenskaper, dina intressen och 
dina kunskaper? Jag tror att det finns en 
Gud, som har givit dig dem av en anledning. 
Lyssna utåt – på människor runt omkring dig 
– och inåt – på dina egna tankar och känslor 
och på den Gud som bor i dig.

Jag tror att Gud givit mig gåvor som jag kan 
använda för att göra världen lite, lite bättre. 
Vad detta sedan innebär i praktiken är ett 
ständigt återkommande böne- och reflek-
tionsämne för mig. Jag har kämpat med dessa 
frågor i många år och vet fortfarande inte 
exakt vart jag är på väg. 

Förutom att jag själv känner en osäkerhet 
finns det ju så mycket som jag inte kan styra 
över. Trots det kan jag ändå känna tillit och 

hopp inför framtiden, för jag vet att jag inte 
vandrar ensam och jag känner till de löften 
som Han har givit mig: Han har lovat att gå 
med hela vägen. Jag försöker därför byta ut 
min oro mot förväntan och se framtiden som 
något spännande, inte skrämmande.

Min förhoppning är att jag i framtiden 
kommer hamna på en arbetsplats där mina 
förmågor, erfarenheter och kunskaper, inklu-
sive mina studier, kan bidra till samhället.

Jag önskar även att min tro ska kunna lysa 
igenom i det jag gör i vardagen. Med tack-
samhet kan jag konstatera att de första ste-
gen på denna vandring redan är tagna, och 
detta ger mig motivationen och modet som 
krävs för att orka fortsätta framåt, med mina 
studier, med mina framtidsdrömmar och med 
min tro.

REBECKA WAGERSTEN
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Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte 
olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. 
          Jeremia 29:11

Foto: Freepik
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När någon i ens närhet oväntat dör så kan livet 
kännas tungt. Man frågar sig varför. Hur kunde 
detta ske? 

Även om det inte är lika allvarligt kan det också kän-
nas orättvist när en vän verkar lyckas med allt i livet, 
medan jag får kämpa för att överhuvudtaget ta mig 
genom dagen.

Ska det verkligen vara så orättvist att leva?

Frågorna kan hopa sig. Ännu svårare kan det bli att 
få ihop orättvisorna med tanken på en god Gud. Om 
Han finns så borde väl världen vara mer rättvis?

Jag är präst, men inte heller jag har alla svar. Det som 
står klart för oss är att vi inte får svar på alla frågor i 
detta livet. 

Några reflektioner kan man dock göra. Människan 
lever trots allt. Det finns kärlek och värme i våra 

relationer och till skapelsen. Det verkar finnas en inre 
kraft som inte utplånas ens i det djupaste mörker och 
som säger: Det går ändå! 

Det kan också vara så att lidande och orättvisor ger 
nya perspektiv. I stunder av kris eller motgångar kan 
outforskade förmågor komma fram och bli till stor 
glädje för en själv eller för andra.

Jag skulle vilja sammanfatta med följande punkter:

- Vi kan förhindra mycket lidande genom att älska 
varandra.

- Vi får tro på en Gud som är med oss i allt och ger 
evigt liv där allt ska bli fullkomligt.

- Jesus har visat vem Gud är och finns till för alla med 
kärlek, upprättelse och helande.

Ge inte upp, för Gud är allting möjligt!

MATS ENANDER

Fråga en präst:

Varför är livet så orättvist?
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Kyrkan ger ekonomiskt stöd
Varje torsdag kl. 10-11 har församlingens 
diakonimottagning öppet i Johannebergs 
församlingshem. Se församlingens hemsida för mer 
information. Stängt v. 44.

Bidrag för att åka på retreat
Johannebergs församling har en stiftelse, Diakonins 
vänner. I år finns möjlighet att söka bidrag ur den 
om man vill delta i till exempel en kristen retreat 
eller ett kristet läger. Skicka ansökan till: 
johanneberg.forsamling@svenskakyrkan.se 
Eller lämna den i församlingshemmets brevlåda, 
Walleriusgatan 1.

Kaffe på kyrkbacken

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 och torsdag kl. 13, men dessa 
tider kan ändras. Se hemsida för information.

Så har kyrkan hjälpt i krisen
Under hela pandemin har det funnits möjlighet att 
ringa församlingens jourtelefon. 

De som tagit kontakt har fått hjälp av personal och 
volontärer, som köpt och levererat mat och medi-
ciner.

En av dem som svarat i telefonen är Martina  
Ottosson.

— Det har varit en väldigt positiv respons. Många 
har varit tacksamma för hjälpen, säger hon.

Somliga äldre har Martina Ottosson haft kontakt 
med varje vecka i snart ett halvårs tid. Genom 
samtalen har nya vänskapsband knutis.

— Häromdagen mötte jag en kvinna på Johan-
nebergskyrkans kafé. Jag kände inte igen utseendet, 
men sedan hörde jag rösten. Det var en kvinna jag 
haft mycket kontakt med. Det var väldigt roligt att 
ses, säger Martina Ottosson.

Det går fortfarande att ringa om du behöver hjälp 
med matinköp eller önskar samtal. Jourtelefonen har 
nummer 031-731 86 76, måndag-torsdag kl. 10-11.

Foto: Freepik
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Han sökte jobb på alla Göteborgs arkitektkon-
tor men fick nej.

25 år senare leder dock Johan Lundin stans 
största byrå, White arkitekter.

Tron har alltid varit en självklarhet.

Johan Lundins motivation är det meningsfulla
- Från Chalmers till chef för Göteborgs största arkitektkontor

Att gå genom Göteborg kan vara en speciell upplevelse 
för Johan Lundin. Till skillnad från de flesta andra 
göteborgare kan han peka på byggnader och områden 
som han faktiskt påverkat utformningen av. Oftast ger 
det honom glädje.

— Men det kan också vara plågsamt när man ibland 
känner att där nådde vi inte ända fram. Det är fak-
tiskt inte ovanligt att arkitekter undviker vissa gator. 
Arkitektkåren är ett väldigt självkritiskt släkte, även 
om det kanske inte alltid framstår så, säger han.

Byggde hus i Tanzania
Att han skulle göra avtryck i Göteborgs stadsmiljö 
var inget han drömde om som barn. Det första fröet 
såddes under gymnasietiden då han insåg att han som 
arkitekt kunde ha få utlopp för både sitt konst- och 
teknikintresse. Samtidigt ville han göra nytta.

— Efter gymnasiet var jag volontär i Tanzania för EFS 
(en kristen organisation inom Svenska kyrkan). Där 
ansvarade jag för byggen, och det blev tydligt för mig 
att det var något jag ville fortsätta med, säger han.

NAMN: Johan Lundin

ÅLDER: 55 år

FAMILJ: Gift med Marie Lundin, barnen Viktor, 
Lova och David

JOBBAR MED: Kontorschef på White arkitekter

FILMTIPS: Parasit

BOKTIPS: Tatueraren från Auschwitz
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Johan Lundins motivation är det meningsfulla
- Från Chalmers till chef för Göteborgs största arkitektkontor

Det var också i Tanzania som han träffade Marie, som 
han är gift med sedan snart 30 år.

Han började på Chalmers arkitektutbildning när han 
var 24 år. Det är en utbildning där mycket tid ägnas åt 
skapande och projekt som genomförs tillsammans med 
andra.

— Det var som en social torktumlare, extremt roligt 
och samtidigt utmattande.

Utbildningen utmanar studenterna att växa som män-
niskor. En arkitekt måste ha egna åsikter och tankar.

— Du blir ställd till svars: Vad tycker du och hur 
tänker du? Här går det inte bara att citera andra käl-
lor, du måste själv ha en åsikt.

Fanns inga jobb
Även om utbildningen var stimulerande så var signaler-
na från omvärlden desto dystrare. I början av 1990- 
talet genomgick branschen en svår kris.

— Jag tror jag sökte jobb på alla arkitektkontor som 
fanns i Göteborg med rätt begränsad framgång. Det 
var lite nedslående. Men jag hade inte känslan av att 
det var omöjligt att få jobb, jag visste att det skulle 
vända.

Efter en tid ringde White arkitekter upp och han blev 
en av de första som anställdes efter krisen. Han har 
varit på samma kontor sedan dess, och nu leder han 
det som kontorschef.

JOHANS RÅD TILL STUDENTER
VÅRDA DINA RELATIONER 

I yrkeslivet kommer du att alltid att stöta på män-
niskor igen, kanske i nya roller. Då är det viktigt 
att ha haft en bra relation. Det handlar inte om att 
vara en ja-sägare, men en person som bryr sig om 
andra.

GE INTE UPP!

Det kanske kan låta som en floskel, men det kom-
mer att vända. På vårt kontor är det många som 
har båda slutat och börjat flera gånger om.

LÄR DIG ATT SAMARBETA MED ANDRA

Att kunna samarbeta är väldigt viktigt, och det 
kanske inte alltid lärs ut på utbildningen. Som 
arkitekt måste du kunna samarbeta och respektera 
andra.
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Du har gjort en resa som många studenter säkert 
drömmer om. Varför har du lyckats?

— Att jag har den roll jag har just nu, det är något jag 
själv är smått överraskad över. Det är inte resultatet 
av någon medveten plan. Men jag tror att det som 
bidragit är en nyfikenhet för att lära mig nya saker. 
Och också att tycka om utmaningar, att inte vara rädd 
för att hugga i när det behövs, säger han. 

Den bild som många kanske har av ledande arkitekter 
är att det är extravaganta personligheter som tar stor 
plats och gärna vill stå i centrum själva. Johan  
Lundin är väldigt långt från den stereotypen. Det som 
ger honom glädje är att skapa tillsammans med andra.

— Som arkitekt handlar det aldrig om någon enmans-
show. Det som ger mest tillfredsställelse är när man 
känner att vi gjort något bra tillsammans i en pro- 
jektgrupp, att vi har löst ett problem eller kommit vid-
are i en process, säger han.

Viktigt om han ska anställa någon
När han genomför anställningsintervjuer är det några 
egenskaper som han söker efter.

— Attityden och inställningen är väldigt viktig. Man 
får gärna ha tydliga åsikter, men måste också inse att 
man inte är fullärd. Det är viktigt att vara nyfiken så 
att man kan växa in i sin yrkesroll, säger han.

När man intervjuar Johan Lundin får man intryck av 
att han är en trygg person, som står stadigt även nu 
i en djup ekonomisk kris. En del av förklaringen till 
det lugnet kan finnas i hans tro, som också påverkar 
honom som arkitekt.

— En livsåskådning som handlar om att det finns 
högre värden än det egna jaget och där vi nyfiket söker 
efter svar, det är ett förhållningssätt som är lätt att ap-
plicera i konstnärliga yrken, säger han.

Han strävar efter att hans insatser som arkitekt ska 
bidra till att något ska bli bättre.

— För mig är det helt självklart att det man arbetar 
med ska ha en mening. Utan en tanke på det menings-
fulla så skulle det kännas rätt torftigt att gå till jobbet. 

Det handlar inte bara om att göra bra karriär?

— Nej, verkligen inte. För mig är det en enorm styrka 
och trygghet att vila i att det man gör förhoppningsvis 
är en pusselbit i en större plan. Jag har inte ansvar för 
att lösa alla svåra frågor i världen, men jag har en  
uppgift och en möjlighet att bidra med min pusselbit, 
säger han.

JONATAN SVERKER
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E n kallelse är något man får när man ska på 
ett sammanträde. I kallelsen står det var och 
när mötet ska vara, och vad det ska handla 
om. Man kan också få en kallelse att göra 

något, exempelvis militärtjänst. Då får man en inkal-
lelseorder.

Kallelsebegreppet finns också i den kristna tron. Det 
handlar då om att Gud vill oss något. Den vanligaste 
bilden för kallelsen i Bibeln är att den är som en  
inbjudan till en fest. Gud inbjuder oss till himmelrikets 
glädje, till att dela gemenskapen med honom för evigt.

Denna inbjudan går ut till alla. Biljetten till festen 
kostar visserligen mycket - så mycket att vi inte har 
råd att betala - men Jesus har betalt, så till oss erbjuds 
biljetterna gratis!

I kallelsebegreppet ligger också att Gud vill att vi ska 
göra vissa saker. Det handlar inte om att göra något 
för att få komma på festen. Alla är som sagt välkomna 
och festen är gratis. Men när man är bjuden på fest, så 
vill man ju ändå bidra till feststämningen av ren glädje 
och tacksamhet - kanske piffa till klädseln, kanske 
köpa en present. 

Det Gud vill att vi ska göra är att bry oss om honom 
och varandra. Så enkelt och så komplicerat. Det är 
vår främsta tacksamhetspresent för att vi är bjudna på 
festen. 

Dessutom vill Gud att vi hjälper till att dela ut inbjud-
ningskorten till fler. Alla är inbjudna till Guds rike, 
och alla måste få veta det. Det kallas evangelisation 
eller mission.

En del personer får dessutom särskilda kallelser, ett 
budskap från Gud att de ska utföra något särskilt  
uppdrag. Det kan handla om att bli präst eller  
missionär. Men det kan i princip handla om vilket 
viktigt uppdrag som helst - lärare, läkare, politiker, 
förälder eller någon annan uppgift.

Om man inte får en sådan specifik kallelse så är man 
fri att använda sitt eget omdöme när man väljer yrke 
och ansvarsuppgifter på fritiden - som på bästa sätt 
förverkligar den kallelse som alla har - att bry oss om 
Gud och varandra och att berätta om Jesus.

Men glöm inte att kallelsen alltså framför allt är en in-
bjudan till en fest med Gud! Denna fest får vi se fram 
emot och längta efter!

GUNNAR  PERSSON

Trons ABC
Kallelse

Foto: Rawpixel/Freepik
Inbjuden
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MUSIKANDAKT VID LUNCHTID

Elever från Hvitfeldtska musikgymnasiet

Tisdag 13 oktober kl. 12

KLARAKVARTETTEN SPELAR BEETHOVEN

Dieter Schöning och Viveca Rydén Mårtensson – violin

Johanna Fridolfsson – viola

Lena Bergström – cello

Söndag 18 oktober kl. 18

LUNCHMUSIK – SÅNGER AV BEETHOVEN

Björn Larsson – baryton

Jan K Delemark – piano

Tisdag 20 oktober kl. 12

MUSIKANDAKT VID LUNCHTID

Elever från Hvitfeldtska musikgymnasiet.

Tisdag 27 oktober kl. 12

LUNCHMUSIK – BEETHOVEN PÅ PIANO

Mikael Holmlund – piano

Tisdag 3 november kl. 12

BEETHOVENSONATER PÅ HAMMARKLAVER

Ulrika Davidsson – hammarklaver

Söndag 8 november kl. 18

MUSIKANDAKT VID LUNCHTID

Elever från Hvitfeldtska musikgymnasiet.

Tisdag 10 november kl. 12

LUNCHMUSIK – CELLOSONAT AV BEETHOVEN

Charlotte Edin – cello

Olga Mikhaylova – piano

Tisdag 17 november kl. 12

MUSIKANDAKT VID LUNCHTID

Elever från Hvitfeldtska musikgymnasiet.

Tisdag 24 november kl. 12

LUNCHMUSIK – ORGEL TILL LUNCH

Mikael Fridén – orgel

Tisdag 1 december kl. 12

Ludwig van Beethoven
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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
Varannan söndag firas dubbla familjemässor, kl. 09.30 och  
kl. 11. Till dem är familjer med barn i söndagsskoleålder välkom-
na. Familjer med i huvudsak yngre barn rekommenderas att 
komma till den tidigare gudstjänsten, och familjer med i huvudsak 
lite större barn, den senare gudstjänsten.

Varannan söndag genomförs söndagsskola, kl. 9.30 för 0-7 år och 
kl. 11 för 8-14 år. Medföljande föräldrar, som inte själva deltar i 
söndagsskolan, inbjuds under tiden till bibelsamtal och bön.

Övriga hänvisas till Johannebergskyrkans gudstjänster.

Johannebergskyrkan
Varje söndag firas dubbla gudstjänster, kl. 10 högmässa och kl. 18 
en kvällsmässa.

Så här många blir det inte i kyrkan. Max 50 personer gäller.



J ag är uppvuxen i norra Sverige, i gränslan-
det mellan Norr- och Västerbotten, en glest 
befolkad bygd. 

I skolan fick jag lära mig om befolknings-
pyramider, som illustrerar hur en befolkning 
är fördelad utifrån åldersgrupper. En pyramid 
har en bred bas, som motsvarar den stora andel 
av befolkningen som utgörs av barn och unga. 
Pyramidens avsmalnande topp beskriver hur 
åldersgrupperna med stigande ålder minskar i 
storlek.

I min del av landet var det svårt att tala om 
pyramider, eftersom ”pyramiden” tenderade att 
vara topptung och smal i midjan. Den tunga 
toppen förklarades av de oproportionerligt 
många äldre, den smala midjan av de unga 
vuxna som flyttade till andra delar av landet, 
inte sällan i samband med studier.

Jag hade dock aldrig kunnat föreställa mig en 
”pyramid” som den jag fick möta när jag för 
fem år sedan kom till Göteborg och Johan-
nebergs församling. Här finns många pen-
sionärer. Samtidigt är ungefär en fjärdedel av 
alla invånare studenter. Andelen småbarns-

familjer är stor men däremot bor här väldigt 
få familjer med barn i högstadie- och gym-
nasieålder. Till allt detta kommer en stor rör-
lighet som gör att befolkningen stadigt växer, 
trots att många varje år flyttar härifrån.

Som kanske ingen annan period i livet, varken 
förr eller senare, formas relationer under studi-
etiden. Vänskapsband knyts och familjer bil-
das. Utöver att vara den plats där många unga 
vuxna väljer en yrkesmässig väg i livet är därför 
vår del av Göteborg något av en social smältde-
gel. 

Johannebergs församling finns med i denna 
smältdegel. Portarna till Johannebergskyrkan 
och Buråskyrkan markerar inte enbart ingången 
till kyrkobyggnader utan utgör för många pas-
sagen in till relationer – till andra medvandrare 
på livets väg och till Jesus Kristus som själv är 
vägen, sanningen och livet.

Med önskan om Guds frid!

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

En pyramid av studenter


