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u är det jul igen. Pepparkakor, 
julmust och sill. För mig är Lucia-
firandet en favorit. Det väcker fina 
minnen men också djupare associa-

tioner när jag ser lucian längst fram i tåget 
med sin ljuskrona. 

Det ser ut som en gloria ovanför hennes 
hjässa. Och vi firar faktiskt ett helgon denna 
dag, Lucia som mördades i början av  
300-talet för sin kristna tros skull. Hon och 
många andra kristna levde ett liv nära Gud, i 
Hans rike. Men det är inte en existens  
reserverad för helgon. Jag börjar tänka efter: 
Hur kan man få mer av Guds rike i sin var-
dag? 

När jag har mött människor som tillbringar 
mycket tid i bön eller på annat sätt lever sina 
liv nära Gud tycker jag att de utstrålar ett 
lugn och en frid. De har tagit emot och låtit 
sig formas av Guds kärlek. Hur har de lyckats 
med det?

Jag tror att mycket ligger i att be Gud om 
hjälp att släppa lite på kontrollen av våra liv, 

att ge Gud utrymme att verka och att stanna 
upp och lyssna på vad Han har att säga till 
oss. Guds rike är redan här, vi behöver bara 
be om hjälp att öppna oss för det. 

En förebild för mig när det kommer till att 
våga ta det steget är Franciskus av Assisi 
(1181-1226). Han förvandlades från att vara 
en ytlig, orolig människa till att få en djup 
frid när han på allvar började att leva ett 
kristet liv. 

I boken “Att leva helhjärtat” beskrivs hur 
Franciskus påverkade sin omgivning. Hans 
vän Bernardo förändrades av att bara  
betrakta honom när han bad: "Bernardo 
stannar upp en stund och kan inte låta bli att 
studera Franciskus ansikte, hans kroppshålln-
ing, och han ser hur allt i Franciskus utstrålar 
en frid som han inte kan värja sig emot. Fran-
ciskus är nära, men ändå långt borta.” 

Jag önskar er alla en fridfull jul och ett gott 
nytt år!

    PONTUS ERICKSON

N
En väg till sann julefrid
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När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till 
Jerusalem och frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer 
för att hylla honom.”

Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, 
tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. 
De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De 
öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra.

    ur matteusevangeliet kapitel  2
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Kachinsk pojke i flyktingläger i norra Myanmar (Burma).

Samlingarna inleds med musikandakt kl 12. En 
halvtimme senare hålls föredraget, därefter blir det 
Café Johanneberg i kyrkan.

21/1 ETIOPIEN 
Vår församlingsherde Mattias Sundkvist bjuder på 
glimtar från församlingens höstresa till Etiopien.

4/2 ETT ÅR SOM PILGRIM 
Diakon Senja Björk delar tankar om sitt pilgrimsår 
och pilgrimens sju nyckelord: Frihet, enkelhet, tystnad, 
bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.

18/2 GLÄDJEDANSEN 
Enkla rörelser för ande själ och kropp med dansaren 
och församlingskuratorn Kristina Rage. Passar även 
dig som vill sitta ned.

3/3 ARKITEKTENS PLANER FÖR FRAMTIDEN 
Arkitekten och församlingsaktive Johan Lundin berät-
tar om planerna att satsa på utökad förskola, nybyggt 
studentboende och förbättrade församlingslokaler i 
Johanneberg.

17/3 VARFÖR LÄNGTAR ETT BERGSFOLK I BURMA TILL 
ÅHUS? 
Journalisten Jonatan Sverker berättar om möten med 
förföljda kristna i Asien.

31/3 HÅLLBAR SKAPELSE 
Marie-Louise Bengtsson berättar om hållbar skapelse, 
jorden vi ärvde, och hur vi förvaltar den.     

14/4 BACH, GUD OCH BEETHOVEN 
Vilka var de klassiska kompositörerna som människor 
av kött och blod? Med teologen Tony Larsdal och  
organisten Jan K Delemark. 

28/4 TULPANER FRÅN IGÅR 
Sångerskan och underhållaren Ulrika Nätterdal sjun-
ger och spelar, tillsammans med musikern David 
Törnebäck, och delar med en humoristisk underton 
berättelsen om sin tro och sitt liv.

12/5 VÅRLUNCH I FÖRSAMLINGSHEMMET 

26/5 GEMENSKAPSRESA 

Information om hur man anmäler sig till vårlunch och 
gemenskapsresa kommer under våren.

För den som är dagledig är Tisdagsträffen i Johan-
nebergskyrkan en välkomnande träffpunkt.

Under vårterminen blir det föredrag bland annat om 
Bach, Burma och ett nytt församlingshem. 

Varför längtar ett folk i Burma till Åhus?
- lär dig mer om Asien, Bach och mycket mer
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Pengar, sex och bråkiga barn
- kursen som hjälpt tusentals par

Äktenskapskursen är en praktisk kurs som ger verktyg 
för att bygga en stark och sund relation med ett livs-
långt perspektiv.

Kursen består av sju tillfällen där varje träff inleds med 
en god måltid. Därefter varvas föredrag och enkla  
uppgifter som ger varje enskilt par möjlighet att 
samtala om kvällens ämne. Även om äktenskapskursen 
utgår från kristna principer lämpar den sig för och är 
öppen för alla. 

Kursen är sprungen ur ett arbete som vuxit fram i 
den anglikanska församlingen Holy Trinity Brompton 
Church i London. 

”Vårt äktenskap blev bättre”
Ledare för kursen är Lina och Joshua Bronson som är 
med i Buråskyrkan. De har tidigare bott i London och 
gick då själva äktenskapskursen.

– Vårt äktenskap blev så mycket bättre efter att vi gått 
kursen. Vi fick många redskap som vi fortfarande an-
vänder, tio år senare! säger Lina och Joshua.

Kursen ges idag på många håll i världen, och par som 
gått den kan vittna om hur den till exempel hjälpt dem 
att kommunicera bättre med varandra. 

– Vi skickade också våra vänner, som var redo att 
skilja sig, på kursen. De lyckades att vända på äkten-

skapet, sju år senare är de tillsammans och har ett 
starkt äktenskap.

Ingen redovisning
Varje par sitter för sig vid ett bord, samtalar och lyss-
nar på föredraget. Integriteten respekteras. Ingen  
behöver redovisa något om sin relation eller vilka 
frågor man arbetar med för andra. 

Kurstillfällen: Måndag 20 januari, 3 och 17 februari, 
2, 16 och 30 mars och 20 april. Kursen kostar  
900 kronor för ett par och då ingår måltid inkl. kaffe/
te och kaka samt material och all undervisning.

Anmälan senast 12 januari till:  
gbg.buras.aktenskapskurs@svenskakyrkan.se

Meddela då också behov av specialkost.

Lina och Joshua Bronson är kursledare.

Är ditt äktenskap i kris? Eller har relationen bara 
blivit lite grå? 

I Buråskyrkan kan man nu gå en äktenskapskurs som 
förnyat kärleken för par i hela världen.
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I Bibelns evangelier berättas 
om hur Jesus vandrar runt 
i städer och byar och möter 
människor i glädje och nöd.

Ofta får Jesus tillfälle att 
hela det som skadats, det 
är en stor del av hans gärn-
ing. Men sker då helanden, 
under och tecken idag? 

Blev bra i magen efter bön
Nyss hemkommen från Etiopien och vår vänförsam-
ling i Addis Abeba är jag uppfylld av hur självklart 
man där bejakar Guds helande kraft. Jag mötte 
bland annat en kvinna, Yerusalem, som fått ta emot 
helande i sin mage. Hon berättade för mig att det 
skett en märkbar förändring efter förbön och både 
hon själv och hennes far intygade att det var ett Guds 
ingripande.

Inbjudan till förbön för sjuka är i Etiopien en 
självklar del av kyrkans liv och man delar gärna vad 
Gud gör med varandra. 

Studenter som riskerar livet
Det är den glädjen i tron som gör att hundratals stu-
denter samlas till lovsång, gemenskap och undervisn-
ing i ett tält en vanlig fredagskväll. På loven och vid 
ledigheter åker studenterna till utsatta områden för 
att berätta om det nya liv man funnit i Jesus. Ofta 

Fira jul med fler!
Johannebergskyrkan inbjuder varje år till gemen-
samt julfirande. Välkommen till en festlig kväll med 
sång och gemenskap.

I Johannebergskyrkan är det traditionsenligt julbön 
kl. 17 på julafton. Efter den är det ett gemensamt 
julfirande, som inleds ungefär kl. 18. Du är varmt 
välkommen att delta.
Kostnaden för mat är 50 kr, som samlas in under 
kvällen.

Anmälan senast torsdag 19 december till:

Diakon Anette Persson  
Telefon: 0702 – 74 92 00 (dagtid tisdag och torsdag)  
E-post: anette.persson2@svenskakyrkan.se 

Kantor Göran Allvar  
Telefon: 0737 – 73 86 57  
E-post: goran.allvar@svenskakyrkan.se 

Kristendomen växer snabbt i Etiopien, där Johan-
nebergs församling har en vänförsamling.

Prästen Mats Enander berättar om en resa med 
märkliga möten.

Guds rike förändrar liv över hela världen

Yerusalem blev frisk.
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reser man under knappa förhållanden och ibland under 
hot till avlägsna platser. 

Man ber ihärdigt och uthålligt i församlingen om att 
fler ska finna vägen till kyrkan, och för sitt land om 
fred mellan folkgrupperna. Därför växer kyrkan så det 
knakar trots att man har så små tillgångar och kanske 
inte ens kyrkor att samlas i.

När jag skriver detta är jag hemma i Sverige igen,  
under den grå novemberhimlen. Är det påslaget av  
Afrikas sol som fick mig att vänta mer av Gud eller 
kan Gud verka också här i norr? 

Även i Sverige sker under
Jag påminner mig om tjejen i Sverige med svår  
ryggvärk som jag fick be för. Hon blev bra och kunde 
fortsätta spela cello.

En annan kvinna fick sitt skadade knä läkt över en 
natt. Andra gånger har människor inte blivit helade, 
men ändå fått en tro och fått många nya vänner i för-
samlingen.

Visst helar Gud även i Sverige och vi får ge vidare 
också i vårt land av glädjen som Jesus kom för att ge 
mitt i alla prövningar och svårigheter. Därför inbjuder 
vi till förbön om helande och upprättelse vid våra 
gudstjänster. Därför tror vi att Jesus är levande och 
verksam mitt ibland oss än idag.

Kom gärna och besök våra kyrkor och gudstjänster för 
att ta del av helanden och upprättanden.

Kom gärna till Alphakursen där vi samtalar om tro 
under lättsamma former på tisdagskvällar i Johan-
nebergs församlingshem. Nästa kurs startar 28 januari 
18.30.

MATS ENANDER

Guds rike förändrar liv över hela världen

I Etiopien har många människor det knapert, men har samtidigt en glädje i tron och gemenskapen.
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Advent handlar om hur Jesus kommer med 
sitt rike. Guds rike, eller himmelriket, är 
den del av verkligheten där Gud råder. 

Vi är alla plågsamt medvetna om att det 
finns mycket i vår värld som är ont. Det behövs 
regeringar och organisationer som styr upp samhäl-
let för att vi skall kunna leva goda liv. Där det blir 
maktvakuum, blir det kamp mellan olika krafter 
och allmänheten kan ibland drabbas hårt. Men även 
en regering kan vara ond; historiens exempel för-
skräcker. Många politiker och ledare lockar oss med 
långtgående löften om hur just de skall kunna lösa 
samhällsproblemen, men inte sällan blir vi besvikna. 
Ju mer utopiska löften, desto mer besvikelse.

Vad vi behöver är en god ledare, som också är mäk-
tig, och den ledaren är Jesus. Han är god och allvis, 
och Hans makt är större än vanliga politikers. Han 
visade sin makt genom att bota sjuka, stilla stormar, 
ge mat åt hungrande, förutsäga framtiden, uppväcka 
döda. Han besegrar alltså även sådant som sjukdom, 
lidande och död. 

När människor såg Hans makt, ville de göra Honom 
till kung. Men Hans tid var ännu inte inne. Han 
skulle inte bli en politisk ledare som alla andra.

Jesus vill bli ledare på ett djupare plan. Han vill inte 

Trons ABC

Guds rike  

Stans sötaste luciatåg
Alla barn är välkomna till Johannebergskyrkan 
fredagen den 13 december kl. 10. De får gärna vara 
utklädda. Släkt och vänner är också välkomna.

Efter luciatåget serveras lussekatter, pepparkakor 
och andra godsaker.

Även i Buråskyrkan blir det luciatåg, men torsdagen 
12 december. Där är det kyrkans barnkörer som 
utgör luciatåget med start kl. 17. Efter luciatåget blir 
det kafé med skinkmacka och något mer.

Kyrkan ger ekonomiskt stöd
Varje torsdag kl. 10-11 har församlingens 
diakonimottagning öppet i Johannebergs 
församlingshem. Se församlingens hemsida för mer 
information. Julstängt v. 52-v.3. Öppnar 23 januari.
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GUNNAR PERSSON

bara härska i Washington, Moskva eller Bejing. Han 
vill regera i mitt hjärta; Han vill bli den som jag följer 
och inspireras av. 

Mitt hjärta är också det verkliga slagfältet mellan gott 
och ont. När jag väljer det goda, när jag väljer Jesus, 
blir Han Herre över mig. Guds rike börjar inte med 
yttre makt, utan med att enskilda människors hjärtan 
införlivas i den del av verkligheten där Gud råder.

På detta sätt kommer Guds rike till oss i denna tid: 
Om jag tar emot Jesus som min Herre, och litar på 
Honom som den som vill hjälpa just mig, blir jag en 
del av det rike där Jesus regerar. 

Jesus skall sedan en dag i framtiden upprätta sitt rike 
i synlig gestalt. Han skall då slutgiltigt tvinga bort allt 

ont! När vi ber Gud om hjälp och Gud gör ett under, 
som att någon blir frisk, så är det ett tecken på Guds 
rike. Men en dag, när Jesus kommer tillbaka, så kom-
mer det inte längre att bara vara tecken - Jesus kom-
mer att göra alla som tillhör riket friska och levande!

Guds rike kommer idag som en möjlighet. Jag kan idag 
välja att tro på Jesus, att ha Honom som min kung. 
Genom dopet blir jag medborgare i riket. Nattvarden 
är den färdkost jag behöver på vägen. Och en dag skall 
Jesus förverkliga riket, kalla samman alla som valt att 
tillhöra Hans rike, och slå ut all ondska. Gud kommer 
då inte längre att råda över en del av verkligheten. 

Gud kommer att råda över allt.

Trons ABC

Guds rike  
BETLEHEM
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Vill du sjunga i kör?
I Johannebergs församling finns många körer, 
för barn och för vuxna, för nybörjare och för 
avancerade sångare.

Information om alla körer finns på vår hemsida. 

Du kan också kontakta församlingens köransvariga: 

Göran Allvar (vuxenkör Johannebergskyrkan)
0737-73 86 57
goran.allvar@svenskakyrkan.se

Jan K Delemark (vuxenkör Johannebergskyrkan)
031-731 86 37
jan.k.delemark@svenskakyrkan.se

Karin Stenbäck (barnkörer från 4-13 år Buråskyrkan)
0706-89 70 16
karin.stenback@svenskakyrkan.se

Caroline Hernberger (barnkör Johannebergskyrkan)
0733-54 69 33
caroline.hernberger@svenskakyrkan.se

Julsång i Johanneberg
Kom och sjung med i och lyssna till julens sånger 
och psalmer tillsammans med körerna Cantores  
Hilares, Jubilatekören, Sofia Johanssons  
Vokalensemble och blåsorkestern Mölndal  
Symphonic Band.

Johannebergskyrkan  
Söndag 15 december kl. 18

Sjung för livet! - Psalmgala 
En konsert där man får sjunga med! Lutherska 
missionskyrkans kör är en välrenommerad kör, och 
framför här tillsammans med en stor orkester våra 
mest älskade psalmer. 

Biljettintäkterna och insamlingen går till EFS 
biståndsarbete "Afrika svälter". 

150 kr för vuxen, 50 kr för barn (upp till 16 år). 
Biljetter finns på nortic.se

Johannebergskyrkan 
Söndag 26 januari kl. 18
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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 (föräldraledig)

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

Anette Persson (vikarie)  
0702 – 74 92 00 
anette.persson2@svenskakyrkan.se

Gudstjänster i advents- och juletid
Buråskyrkan
15/12 och 22/12  Högmässa kl 10

Julafton    Samling runt krubban, julspel kl 11

    Julnattsmässa kl 23

Annandag jul    Högmässa kl 10

29/12    Högmässa kl 10

Trettondedag jul  Högmässa kl 10

Johannebergskyrkan
15/12 och 22/12  Högmässa kl 11

Julafton    Julbön kl 17

Juldagen    Julotta med mässa kl 8

29/12    Högmässa kl 11

Nyårsafton   Nyårsbön kl 16

Nyårsdagen    Högmässa kl 11

5/1    Högmässa kl 11

Trettondedag jul  Högmässa kl 11



Mörkret i Mocambique
D et är väldigt mycket ”ljus” i  

julens sånger. Kanske är det inte så 
märkligt med tanke på att vi lever 
i en del av världen där skillnaden 

mellan mörka och ljusa årstider är stor och 
att julen infaller när året är som mörkast. Vi 
tillhör dock en generation som vant oss så vid 
det självklara att ha tillgång till artificiellt ljus 
att vi kanske tappat känslan för den kraft som 
mörker utövat på tidigare generationer.

För ett tjugotal år sedan tillbringade jag 
några dagar i en by i Mocambique som helt 
saknade tillgång till elektricitet. Där anade jag 
mörkrets inflytande på ett sätt som översteg 
min erfarenhet från fjällvandringsnätter och 
stängda källarutrymmen. Mörker kan vara 
oerhört kompakt och förändringen som in-
träder när gryningsljuset bryter fram är inget 
mindre än överväldigande och omvälvande.

Gud är ljus och inget mörker finns i honom, 
berättar Bibeln. I skapelsens gryning låg 
jorden öde och tom. Mörkret var kompakt 
och det gav vika först när han som är ljus,  
talade fram ljuset – bli ljus! Det nattens 

mörker som utspelar sig på jordens skuggsida 
är dock inte det enda mörker som människor 
lever i. Tillvaron bjuder på mörker också när 
solen skiner från en klarblå himmel. Mörker 
strålar mot människor i politiskt förtryck, i 
sociala orättvisor, i fattigdom och svält, men 
också i livets prövningar som drabbar oss var 
och en.

Om du deltar i någon av julnattens eller jul-
dagsmorgonens gudstjänster kommer du att få 
höra profetorden som talar om att inte heller 
detta mörker står ljuset emot: 

”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett 
stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans 
land skall ett ljus skina klart” (Jes 9:2). 

Och i en av de mest sjungna julpsalmerna, 
Dagen är kommen, talas om barnet i Betle-
hem att han är det ljuset. Han är Gud av Gud 
Fader, ljus av ljusens källa.

Välkommen till våra kyrkor under advent och 
jul! Låt Han som är världens ljus, lysa upp din 
tillvaro!

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


