
JOHANNEBERGS FÖRSAMLINGSBLAD

&
nr 3 2021

DEN HELANDE  
SKAPELSEN
KAFÉET SOM  
SKAPAR BAND

VAL I KYRKAN



2

IN
LED

N
IN

G

Tidningens namn består av ett inkluderande tecken, där- 
för att Johannebergs församling vill finnas till för alla.

Tidningen utkommer med fyra nummer per år. Den räk-
nas som samhällsinformation och delas ut gratis till alla 
hushåll inom församlingens geografiska gränser.

Ansvarig utgivare: Mattias Sundkvist

Redaktör: Jonatan Sverker, tel. 0768-02 86 66 
 jonatan.sverker@svenskakyrkan.se

Redaktion: Mats Enander, Gunnar Persson

Tryck: Sandstens, Göteborg

Distribution: Postnord

&

Ett hållbart liv
kogen är min medicin! Att få gå en stund 
i skogen hjälper gott mot trötthet och 
värk, både i kropp och själ. Det är något 

i vandringen över barr och mossa, mellan 
trädens stilla stammar som ger mig ett inre 
lugn. I alla fall en liten stund.

Det finns forskning som visar att träden fak-
tiskt kan påverka vår hälsa positivt på ett rent 
kemiskt sätt. Vi vet ju även att själva rörelsen är 
bra för vår hälsa, oavsett om vi vandrar i sakta 
mak eller springer en snabb runda. Kanske är 
det även den paus det ger från vardagens alla 
krav och måsten som är helande för oss. Pauser 
som vi så väl behöver för att vi ska hålla i läng-
den. För att vi ska leva hållbara liv.

I dessa tider av håll i, håll ut, håll avstånd 
så blir det extra viktigt med det som håller i 
längden. Det som både värnar om vår miljö och 
som ger oss själva kraft, vila och glädje. Många 
med mig har upptäckt naturens läkande kraft. 
Nu när vi går mot höstens färgprakt och vin-
terns avskalade vila kan naturens skiftningar få 
påminna oss än mer om behovet av att skynda 

långsamt. Att leva hållbart är att ge tid för 
återhämtning. Att likt naturen ta ett steg bakåt 
och vila innan vi kan blomma ut med full kraft 
senare.

För mig är en stor del i skogsmedicinen att jag 
får tro att jag inte vandrar ensam. Gud själv vill 
vandra med oss på vår livspromenad. Jag får i 
tanken småprata med honom om all min oro 
och alla mina tvivel, mina förhoppningar och 
glädjeämnen.

När det lider mot höst i min skog och tillvaron 
går på sparlåga i den utdragna pandemins spår 
så minns jag en psalmvers. Kanske har du hört 
den på en begravning? Men för mig andas den 
hopp och får mig att hålla lite till.

”Lär mig, du skog, att vissna glad en gång som 
höstens gula blad: en bättre vår snart blommar, 
då härligt grönt mitt träd skall stå och sina 
djupa rötter slå i evighetens sommar.” 

Sv. Ps. 304:1

MARIA HANNER
(som även har målat trädet till höger)

S
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Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. Han blir som ett träd plan-
terat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan, bladen är 
alltid gröna. Det ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt. 
             Jeremia 17:7
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Från barnsben har naturen betytt mycket för 
henne.

När Gabriella Åberg senare fick cancer var det 
där hon fick vila. Nu arbetar hon för att fler ska 
upptäcka det helande i skapelsen.

Det är mycket i Gabriella Åbergs liv som är kopplat till 
naturen. Hon är utbildad miljöpsykolog och ansvarar 
tillsammans med Karin Hugert för en kurs om odling, 
teologi och miljöpsykologi på Helsjöns folkhögskola. 
Samtidigt arbetar hon deltid som sjuksköterska med 
palliativ vård, och även där får naturen ta 
plats.

– Som sjuksköterska kan jag se hur 
oerhört mycket det kan betyda att bara 
kunna se träd utanför fönstret, säger hon.

Som barn tog hennes föräldrar ofta med 
henne ut i naturen, och sedan dess har 
hon älskat att vara utomhus. Med åren 
har hon alltmer insett hur mycket naturen 
betyder för henne.

– När jag blev allvarligt sjuk för tio år se-
dan så var det i naturen som jag fick vila 
och tröst. Jag orkade inte gå till kyrkan 
och då fick jag mina gudsmöten där också, säger hon.

Hon kunde flytta sten eller bara sitta stilla i sin älskade 
trädgård.

– När jag var hudlös så behövde jag det helt kravlösa, 
att bara få vara, säger hon.

Gabriella Åberg är knappast ensam om sina upplevel-
ser. Många svenskar söker sig till naturen för både vila 
och tröst. Hon berättar att det finns många vetenskap-
liga studier som visar på hur naturen kan hjälpa oss att 

må bättre både psykiskt och fysiskt. 

– Naturen tar inte kraft, utan den ger kraft. Speciellt i 
vår tid med så mycket psykisk ohälsa så har vi alltmer 
insett hur mycket vi behöver det kravlösa, säger hon.

En stor internationell studie visar att så lite som två 
timmars vistelse i naturen varje vecka kan få stor posi-
tiv påverkan på hälsan och livskvalitén.

– Det behöver inte vara att man går ut i skogen, det 
räcker med en park, säger hon.

Som kristen tycker hon inte det är 
märkligt att naturen har en sådan inver-
kan. Hon hänvisar till skapelseberättels-
en, där Gud skapar alla djur och växter 
och säger att det är gott.

– Martin Luther lär ha sagt att skapelsen 
är som den underbaraste bok där Gud har 
målat sig själv. I vår kurs återkommer vi 
ofta till detta, att vi i skapelsen kan ana 
Skaparen, säger hon.

Hon tror att många kan drabbas av helig 
förundran en stjärnklar natt eller när man 
hör vacker fågelsång.

– Även den som inte har en formulerad 
tro kan uppleva heligheten och storheten, säger hon.

I kursen på Helsjöns folkhögskola berörs många as-
pekter av natur, odling och andlighet. Det har väckt 
ett stort intresse.

– Vi ser att vi prickat in ett behov. Det är en härlig 
bredd på dem som söker sig till kursen, unga och 
äldre, med olika bakgrund och yrken. Det blir spän-
nande möten, säger hon.

JONATAN SVERKER

Hon finner vilan i skapelsen
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Hon finner vilan i skapelsen
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Diakoni är en viktig del av Buråskyrkan.

En satsning som fått betyda mycket är försam-
lingens kafé.

– Det har blivit som en extra familj för många, 
säger diakon Ann Åkesson.

Stig är 96 år och han har bott hela sitt liv i Burås. 
Han är väldigt tacksam för församlingens insatser. De 
senaste åren har han varit en trogen kafégäst i kyrkan.

– Det var Ann som tog kontakt en dag när jag satt på 
en bänk utanför kyrkan. Hon undrade om jag ville 
komma till kaféet, säger han.

Han började att gå till kaféet och kom snart in i 
gemenskapen, som fått betyda mycket för många i 
området. Och han lärde känna Ann bättre.

– Hon har varit som en syster och hjälpt mig på många 
olika sätt. Jag har stort förtroende för henne, hon är 
någon som jag vet att jag alltid kan vända mig till, 
säger han.

Trots att han bott så länge i närheten av Buråskyrkan, 
och även minns det gamla träkapellet, så har han inte 
gått ofta i kyrkan. På kaféet mötte han dock många 
barn från kyrkans körer, och när det blev dags för 
konsert så ville han gärna gå. Så då besökte han en 
gudstjänst för första gången på 75 år. Sedan fortsatte 
han tills hälsan blev sämre.

– Det var alltid mycket folk i kyrkan, säger han.

Nya vänner
Kaféet har gett honom nya vänner. Att människor 
skulle knyta nya kontakter och få en större vänkrets 
var precis det som Ann hoppades på när hon tog 

initiativ till kaféet. Som ny diakon lade hon märke till 
att det saknades en mötesplats i Burås. Hon började 
därför att bjuda in människor i parken utanför kyrkan.

- För många är det en hög tröskel att gå in i en kyrka. 
Men får man träffa någon som välkomnar en in är det 
lättare, säger hon.

En extra familj
Kaféet har förändrats och utvecklats under den tid som 
det har funnits. Vissa perioder har det fungerat som 

En mötesplats för alla i Burås

Stig har alltid bott i Burås.
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Höstkaffe utomhus

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

Vi träffas oftast tisdag och torsdag kl. 13-14.30 för 
en kopp kaffe och en pratstund i solen.

En mötesplats för alla i Burås

språkkafé. Och föräldrar till barnen i barnkörerna 
har också hittat dit. Störst betydelse har kaféet 
ändå haft för människor i närområdet.

- Det har blivit en extra familj för många. Många 
har berättat hur mycket kaféet betyder för dem, och 
hur viktig gemenskapen är, säger Ann.

Kaféet har tagit en paus under pandemin.

JONATAN SVERKER

Är du en man som äter frukost?

Nu blir det mansfrukost i Johannebergskyrkan, 
söndag 7/11, 14/11, 5/12 och 12/12. Frukost och 
samtal kl. 8.30-10.00 i Johannebergs försam-
lingshem.

Anmälan: mats.enander@svenskakyrkan.se

Lär dig mer om Bibeln

Onsdagar kl. 19-20.30 i Johannebergskyrkan. Var 
med och läs hela Bibeln. För dig som är ny bibel-
läsare och du som vill upptäcka mer av Guds ord.

Anmälan: mats.enander@svenskakyrkan.se

Stig har alltid bott i Burås. Ann Åkesson och Lisbeth Larsson arbetar med kaféet.
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O rden delaktighet och gemenskap är försök 
att i Bibeln översätta det grekiska ordet 
koinonia. Det handlar om samhörighet med 
andra kristna människor, om tillhörighet till 

den kristna kyrkan, och inte minst om tillhörighet 
till Gud.

Bibeln beskriver Gud som källa och ursprung till allt, 
även till ditt och mitt liv. Och detta inte bara som en 
födelse - nej, jag är i varje stund kontinuerligt beroende 
av att ta emot livet från Gud. En växt som inte får 
solljus, dör inte på en gång, men ganska snart gulnar 
bladen och växten vissnar ner. På samma sätt dör vi 
människor inte omedelbart om vi vänder oss bort från 
Gud, utan vi åldras successivt och dör till slut. Detta 
händer oss alla, och Bibeln förklarar det med att vi 
inte har en tillräckligt bra kontakt med Gud.

Det är denna process Gud vill vända. Om kontakten 
med Gud återupprättas och fördjupas får vi del av liv, 
hälsa och gemenskap. Inte heller denna process sker 

omedelbart. Det börjar som en försmak i detta livet, 
och fullkomnas när Jesus kommer tillbaka.

Bibeln använder flera bilder för att illustrera detta. 
I Psaltarens första kapitel beskrivs människan som 
ett träd. Den gudaktige liknas vid ett träd planterat 
vid vatten. Vattendraget får här symbolisera Gud, 
som ständigt finns där med sitt liv, om vi vill tillhöra 
Honom. Här i Sverige kan vi till exempel tänka på 
alen. Den trivs vid bäckar och åar och sträcker sina 
rötter ut i vattnet. Om man cyklar längs Mölndalsån 
kan man njuta av de vackra alarna och påminnas om 
detta bibelord.

I Johannesevangeliets kapitel 15 liknar Jesus män-
niskan vid en gren i ett vinträd. Genom delaktighet i 
vinträdet får grenen liv. Jesus säger att det är Han som 
är vinträdet. Innebörden är dock densamma, eftersom 
Jesus är Gud, en i den heliga treenigheten. Aposteln 
Paulus gör ytterligare en liknande liknelse. Han säger 
att vi människor är som kroppsdelar, som kan höra 

Trons ABC
Delaktighet/gemenskap
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till Kristi kropp. En kroppsdel kan inte leva för sig själv. 
På samma sätt behöver vi tillhöra Kristus för att kunna 
leva.

Paulus talar i detta sammanhang även om nattvarden. 
Han beskriver hur nattvardens bröd och vin ger oss de-
laktighet/gemenskap (grekiska koinonia) i Kristi kropp 
och blod. Brödet är Kristi kropp, och de som tar emot 
det blir Kristi kropp. Eftersom det är ett bröd och en 
bägare, blir de som äter det ett med varandra.

Deltagande i nattvarden benämns också med den lat-
inska termen "kommunion", som också betyder delak-
tighet och gemenskap. Innebörden är mycket djupare än 
att bara känna och bry sig om varandra som människor, 
vilket i sig är något mycket värdefullt. Det handlar 
också om att dela en livsförankring i Gud, som ger liv, 
läkedom och hälsa, till kropp och själ, för evigt.

GUNNAR PERSSON

Nu är det kyrkoval
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund 
med 5,8 miljoner medlemmar. I kyrkan vävs rika 
andliga tradtioner samman med kamp för alla 
människors lika värde och för skapelsen. Här 
finns också verksamhet och omsorg för män-
niskor i livets alla skeenden: från babyrytmik till 
besök på äldreboenden, från sorgegrupper till 
bröllop.

Nu har du möjlighet att påverka vilka satsningar 
som kyrkan ska göra de kommande fyra åren. 
Genom att rösta i kyrkovalet gör du din röst 
hörd!

På valdagen den 19 september röstar man i den 
lokal som framgår på det röstkort som skickas ut 
till medlemmarna. Öppet kl. 9 – 20.

Röstkort och ID-handling skall uppvisas vid 
röstning.
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Göteborg Brasskvintett tolkar Frälsarkransen
Göteborg Brasskvintett är en professionell brassensem-
ble bildad 2009 och bestående av fem musiker vilka 
alla har spelat med Sveriges professionella orkestrar, 
operahus och storband.

Söndag 26 september kl. 18

Lunchmusik – Kyrkosonater av Mozart II
Här spelar vi vidare bland Mozarts små pärlor. Sara 
Uneback och Pernilla Berg, violin, Kristina Lindgård, 
cello, Martin Wingate, kontrabas, och Jan K Dele-
mark, orgel.

Tisdag 28 september kl. 12

Lunchmusik – Brunnsbo musikklasser
Klass 9D från Brunnsbo musikklasser sjunger under 
ledning av Patrik Wirefeldt

Tisdag 12 oktober kl. 12

Ingemar Olsson – solo
Johannebergskyrkan gästas av en av vårt lands mest 
kända musiker och låtskrivare inom den kristna 
musikens område. Söndag 24 oktober kl. 18

Lunchmusik – Fransk barockmusik för blockflöjt
Allemander, Couranter och andra svängiga stycken 
med garanterad inégal och  flatterment av tonsät-
tare som Anne Danican Philidor och Louis de Caix 
d'Hervelois. Pia Brinkmann Stenhede, blockflöjter, och 
Jan K Delemark, cembalo.

Tisdag 26 oktober kl. 12

Lunchmusik
Tisdag 9 november kl. 12

Music for Strings
Cappella Summarum spelar musik för stråkorkester 
från England under ledning av Joel Eriksson. Musik av 
Purcell, Vaughan Williams m.fl.

Söndag 14 november kl. 18

Till himlen med lovsång
Gamla folkliga koraler i sättning för orgel av Nils 
Lindberg. Jan K Delemark, orgel.

Söndag 21 november kl. 18

Lunchmusik – Fyrhändigt piano
Cécile Chaminades Pièces Romantiques Op.55, och 
annat framförs av Björn Johansson och Jan K Dele-
mark, piano.

Tisdag 23 november kl. 12

Lunchmusik
Tisdag 7 december kl. 12

Musikandakt tisdagar kl. 12, jämna veckor
Musikmedverkan från Hvitfeldtska musikgymnasiet. 
Start 21 september.

Göteborgs Brasskvintett.
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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.

Buråskyrkan
Kyrkan är stängd för renovering, men öppnas för gudstjänst igen i 
oktober. 

Söndag kl 10   Högmässa (ev. blir det gudstjänst kl. 9.30  
   och kl. 11 beroende på riktlinjer)

Onsdag kl 18.30 Mässa

Johannebergskyrkan

Under söndagen firas högmässa kl. 11 i kyrkan.

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

Söndag kl 11   Högmässa

Tisdag kl 8.30 Veckomässa

Onsdag kl 18  Veckomässa 



N är det gäller planering av verksamhet 
skiljer sig inte Svenska kyrkan sär-
skilt mycket från samhället i övrigt. 
Vi har lagt oss till med arbetssätt där 

vi på olika nivåer planerar och budgeterar med 
flera års framförhållning. Vi följer upp tidigare 
års planeringar samtidigt som vi fastställer mål 
för nästkommande år och sneglar på de än mer 
långsiktiga prognoser som ekonomer och statis-
tiker tillhandahåller.

De senaste åren som präglats av pandemin har 
vi dock tvingats till ett markant annorlunda 
arbetssätt. Restriktioner, riktlinjer och rekom-
mendationer har ändrats med ojämna mel-
lanrum och ofta utan längre förberedelsetid. 
All planering har därmed blivit kortsiktig och 
med ett begränsat bäst-före-datum. Förmågan 
till anpassning har visat sig mer värdefull än 
förmågan till långsiktig planering.

Detta har inte varit helt lätt att förhålla sig till. 
Vårt behov av kontroll varierar givetvis från 

individ till individ. Det sätt som vi i Svenska 
kyrkan, liksom de flesta andra organisationer, 
har blivit vana att arbeta efter, med lång fram-
förhållning, vittnar dock om en stark tro på den 
egna förmågan till kontroll, en förmåga som 
visat sig vara inte mycket mer än en illusion.

Den kristna kyrkans bekännelse handlar inte 
om tro på vår egen förmåga till kontroll. Den 
kristna bekännelsen handlar om tro på den Gud 
som är evig och oföränderlig, den Gud som står 
fast när allt annat i tillvaron ruckas, den Gud 
som är trofast och full av barmhärtighet, den 
Gud som har… kontroll.

Det är i hans gemenskap vi inbjuds att leva. Det 
är i hans gemenskap vi också denna höst samlas 
i våra kyrkor till gudstjänst och den verksamhet 
som de för stunden rådande förutsättningarna 
visar sig medge.

Varmt välkommen till våra kyrkor!

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

Kortsiktighet och kontrollbehov


