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Vinden som ger liv
Jazz från New York
Varför inga mirakel?
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The King och kungen
Den här sommaren tänker jag på kungen. 

Den 16 augusti är det 40 år sedan han hitta-
des med hjärtstillestånd på en toalett. En hel 
värld sörjde, och en halv miljon människor 
ska ha kantat gatorna när han gjorde sin sista 
resa genom Memphis.

Elvis Presley dyrkades när han levde, och är 
idag en ikon, precis som Marilyn Monroe och 
James Dean. Han har blivit ”larger than life”, 
större än livet.

Men själv såg han det inte så. En av få sven-
skar som kände Elvis är den kristne pianisten 
Per-Erik Hallin, som spelade och sjöng med 
honom under 1970-talet. Han har berättat 
att Elvis trivdes som allra mest när han fick 
sjunga gospel tillsammans med andra, som en 
i mängden. 

Elvis lyckades med allt som värderas högt i 
vår tid, han var beundrad, åtrådd och rik. 
Men själv verkar han ha kämpat mot känslan 

av tomhet, han insåg att de verkliga värdena i 
livet inte fanns i framgången.

Under sommaren får många en möjlighet att 
komma bort från vardagen, kanske vandra i 
naturen eller bada i ett salt hav. Är det inte då 
vi också, i vissa benådade ögonblick, kan få 
uppleva att det finns en verklighet där pen-
gar, karriär eller likes på Facebook inte är så 
betydelsefulla? Och att det finns sanningar 
bortom den oro och stress som ofta präglar 
våra liv?

Jag tänker på Elvis, som måste ha funderat 
mycket på vem han var och vad som verkligen 
betyder något. 1974, efter att under närmare 
20 år varit världens största rockstjärna, säger 
han under en konsert i Indiana:  

– I am not the King. Jesus Christ is the King. 
I'm just an entertainer.

jonatan sverker
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De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,

de rika örtesängar och lundens gröna träd,

de skola oss påminna Guds godhets rikedom,

att vi den nåd besinna som räcker året om.

Den blomstertid nu kommer 

Text: Israel Kolmodin
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fter att just haft konfirmationsgudstjänst 
med härliga ungdomar i vår kyrka känns det 
inspirerande att skriva om konfirmationen. 
Det är något vitalt och stort för kyrkan när 

tonåringar säger ja till sitt dop och visar med sin ung-
domliga spontanitet hur viktig kyrkan och kristen tro 
är.

Min egen konfirmation för snart 40 år sedan var en 
stor och fin upplevelse med den genuint varme prästen, 
gemenskapen med fantastiska vänner, alla vuxnas om-
sorg och inte minst Guds beröring genom den helige 
Ande. För ingen kan ju tro på den treenige levande 
Guden av sig själv. Tro är en frukt av Andens verk i 
oss. Anden är hjälparen som levandegör vår tro och 
visar att Jesus är vår frälsare och vän. Anden finns där 
i bakgrunden och inom oss för att ge stark växt åt det 
annars så svaga människohjärtat. 

Utan Andens medverkan hade min tro stannat vid 
mänsklig gemenskap, starka upplevelser och tro utan 
innehåll. Med Anden är den en tro som ger mig livets 
mening, för mig framåt när jag tvivlar och påminner 
mig om att Jesus alltid älskar mig trots mina brister 
och felsteg.

Idag väljer många tonåringar att inte konfirmera sig. 
Men det innebär inte att möjligheten att konfirmera 
sig är förbi. I höstas konfirmerades Jenny-Ann, som 
är i fyrtioårsåldern, i Buråskyrkan. Efter en termin av 

lärande och gemenskap i Alphakursen bekräftade hon 
sitt dop under en mässa en vanlig onsdagkväll. Det 
visar hur människor dras in i Guds familj hela tiden. 

Är du själv intresserad så tveka inte att höra av dig 
till församlingen för dop eller konfirmation. Bland det 
finaste jag vet är att få se en människa komma hem till 
fadershuset och bli vän med Jesus. 

Vägen kan vara krokig och lång men Guds helige Ande 
finns där och gör som det står i Bibeln: ”Så hjälper 
också Anden i vår svaghet. Vi vet inte själva vad vi 
borde be om, men Anden vädjar för oss med suckar 
utan ord”. (Romarbrevet 8: 26)

Låt Andens vind få blåsa i våra liv!

Anden ger en 
gåva för livet

E
Mats enander
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Den 11 juni kl 12 bjuder Johannebergs för-
samling in till festligheter i parken utanför 
Buråskyrkan. 

Det blir bland annat hoppborg, musik, fika och 
tävlingar.

Festen är öppen för alla åldrar. Fri entré.

Sångerska från New York ger 
jazzkonsert i Buråskyrkan

Sirintip Phasuk, även kallad Tippan, är en 
prisbelönt svensk-thailändsk vokalist och kom-
positör som bor i New York. 

Tillsammans med pianisten Filip Ekestubbe 
kommer hon den 11 juni kl 18 att sjunga egna 
låtar och jazzstandards i Buråskyrkan. Fritt 
inträde!

Ett år som kan förändra
Varför konfirmera sig? För systrarna Josefine 
och Elise Bonnier innebar året inte bara mysig 
gemenskap utan även en förnyad tro.

Att konfirmationen kan betyda mycket vet Josefine, 
16 år, och Elise, 18 år, som båda har konfirmerats i 
Buråskyrkan och som idag är engagerade som faddrar. 

– Jag fick nya vänner som jag fortfarande har kontakt 
med, det blev starka band, säger Elise.

Samtalen var öppna, och deras tro på Gud växte.

– Gud är någon jag kan prata med, han är som en vän, 
säger Elise.

Sen är det inte heller någon nackdel att man som kon-
firmand får gratis mat och fika. Och att ledarna är bra.

– Jag rekommenderar alla att låta konfirmera sig, säger 
Elise.

Mer information om konfirmationen finns på försam-
lingens hemsida.

Josefine Bonnier, 16 år, och Elise Bonnier, 18 år, är faddrar i 
Buråskyrkan.
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Finns det fler vägar till Gud än Jesus?
– Bibeln säger att “Gud har inte sänt sin Son till 
världen för att döma världen, utan för att världen 
ska bli frälst genom honom” (Joh 3:17). Det är alltså 
genom Jesus som vi blir frälsta. Detta är vägen, den 
enda vägen, som Gud har erbjudit oss. Frälsningen är 
en inbjudan – den som vill ha med Jesus att göra kom-
mer att bli räddad men den som inte vill kommer inte 
bli tvingad till att leva i evighet med Jesus.

Varför gör aldrig Gud stora mirakel längre, som dem i 
Gamla testamentet?
– Vad är syftet med mirakler? Av Bibeln förstår vi att 
det handlar inte om någon “show” eller uppvisning, 
utan om att Gud vill föra människor in i en gemen-
skap med sig själv. Kanske har vi ibland för vänt ningar 
som gör att vi inte känner igen när Gud gör mirakel, 
och kanske avstår Gud ibland från ett mirakel om han 
vet att det inte kom mer att föra oss närmare honom i 
en kärleksrelation. Fundera själv – vad hade du tänkt 
eller trott om du såg döda uppstå eller hela Göteborg 
översvämmas med gräshoppor?

Vi tror att det också idag kan ske storskaliga mirakel, 
men man får även ta hänsyn till vad Guds fokus är. 
Gamla testamentet beskriver ett folk som blir starten 
på räddningen för alla som vill tillhöra Gud. Då ser vi 

Många har frågor om kristen tro.
I detta församlingsblad fick två Chalmers- 
studenter, Johan och Simon, fråga vad de ville.
Svarar gör Sebastian Ibstedt och Johannes    
Nordberg, som är engagerade i Buråskyrkan.

Varför gör Gud inte längre några mirakel?
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Behöver du ekonomisk hjälp?
Under vårt fondkafé hjälper vi dig att finna de 
fonder som kan vara aktuella för dig och med 
att sammanställa en komplett ansökan.

Fondcafé blir det den 17 augusti kl 15-18 och 
den 22 augusti kl 10-13 i Johannebergs för-
samlingshem. 

Församlingen delar också ut pengar från 
fonden Hildas minne. Den är till för att hjälpa 
unga kvinnor med kronisk sjukdom i ekono-
miskt behövande familjer. Kontakta någon av 
församlingens diakoner för ansökan.

mirakel för hela folket. Manna i öknen, Röda havet delas 
och så vidare. I Nya Testamentet sker mirakel i samband 
med att Guds ord predikas och än idag är Guds fokus 
varje människa, var och en. Det är då inte konstigt att vi 
istället ser mirakel som att blinda ser och att döva hör. 
Samtidigt är mirakel ingen garanti på att man börjar tro 
och vill följa Gud. Bara kort efter att Israels folk har sett 
alla Egyptens plågor och Röda havet delas faller de ner 
och tillber en guldkalv. Guds syfte med mirakel är alltid 
att han vill visa vem han är för att vi ska följa honom.

Varför kan Gud inte ta mer initiativ till en relation?
– Vi tror att Gud alltid tar första initiativet. Detta började 
redan för längesedan. Hela Bibeln handlar om hur Gud 
vill återupprätta sin relation med människan. Ett tydligt 
initiativ till en relation är Jesus, som dör i vårt ställe, för 
att vi ska kunna lära känna Gud. Också när det gäller den 
personliga relationen och tron tror vi att Gud tar första 
initiativet. Känner man att man längtar efter att lära 
känna Gud bättre är det ett tecken på att man redan är på 
väg. Det första vi vill uppmuntra till då är att be om den 
Helige Ande. Anden är nyckeln till relationen med Gud. 
Vi vill också bjuda in till att bli en del av gemenskapen 
med andra kristna. Kom gärna på våra gudstjänster och 
delta i kyrkans aktiviteter. 

Har du också frågor om kristen tro? På onsdagar, 
jämna veckor, efter veckomässan i Buråskyrkan hålls  
apologetiksamtal. Samtalen utgår från boken “Fallet 
Jesus” och handlar om Nya testamentets trovärdighet 
och Jesu uppståndelse. 

Församlingsläger för alla
Den 8-9 september blir det läger för hela för-
samlingen på Åh stiftsgård. 

Temat för lägret är "Bär varandras bördor". 
Det blir undervisning och andakter, men också 
tid för gemenskap och samtal. 

Mer information finns på församlingens hem-
sida eller kontakta Mats Enander:

Telefon: 073-7738671 

E-post: mats.enander@svenskakyrkan.se

Varför gör Gud inte längre några mirakel?

Så här kul var det förra året.
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Mötesplatser 
med Gud
Del 12: Konfirmationen

gunnar persson

en helige Ande är en av de tre personer 
som tillsammans är Gud. De andra två är 
Fadern, som skapat världen, och Sonen, som 
föddes som människan Jesus och som dog 

och blev levande igen. 

Den helige Ande vill bo i oss och arbeta med oss ini-
från. Den helige Ande vill ge oss liv, mod och glädje, 
och hjälpa oss att leva efter Guds vilja. Han vill också 
ge oss möjlighet att göra under, som att bota sjuka och 
förmedla budskap från Gud. 

Redan Jesu apostlar la händerna på de nydöpta och 
bad att de skulle få den helige Ande. På detta sätt upp-
kom seden att lägga händerna på den som döpts, att 
smörja honom eller henne med olja och att be om den 
helige Ande. I katolska kyrkan kallas detta konfirma-
tion - bekräftelse - och utförs av biskopen i apostlarnas 
efterföljd när konfirmanderna är i de tidiga tonåren. I 
ortodoxa kyrkan kallas det myrrasmörjelse och utförs 
av prästen omedelbart efter dopet. I den karismatiska 
traditionen från 1900-talet kallas det andedop och är 
frikopplat från ämbetet. I alla tre tolkningarna tänker 
man att Anden ges till den troende i dopet, men att 
Anden ges på ett mer fullödigt sätt i konfirmationen/
myrrasmörjelsen/andedopet.

Reformatorn Martin Luther menade att man får 
Andens fullhet i dopet och att konfirmationen där-

Nu öppnar kyrkan igen
Nu är snart renoveringen i Johannebergskyr-
kan klar. Enligt planerna ska kyrkan kunna 
öppnas efter midsommar. Välkommen in att 
då se det nya golvet och ljussättningen.

Barndag med chans att tacka Maria
Den 19 juni kl 10 till 12.30 är det barndag i 
slänten utanför Johannebergskyrkan. Rytmik 
kl 10.15, därefter ansiktsmålning och fika. Och 
så kommer en clown att vara på plats.

Men det är också ett tillfälle att avtacka Maria 
Westerlund, som slutar som musikpedagog i 
församlingen.
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för inte behövs. När konfirmationen återupplivades i 
den lutherska kyrkan betonades istället den troendes 
medvetna bekännelse och ja till Gud. Om man döpts 
som spädbarn erbjuder konfirmationen en möjlighet 
att aktivt och offentligt tacka ja till Gud - bekräfta sin 
tro och sitt dop. Idag talar man ofta också om konfir-
mationen som Guds bekräftelse av dopet för den som 
konfirmeras. Fokus har alltså åter placerats på vad 
Gud gör, inte på vad människan gör. Och den hög-
kyrkliga väckelsen, som gärna knyter an till de äldre 
katolska rötterna, har åter betonat bönen om Ande.

Konfirmationen associeras ofta med undervis- 
ning om kristen tro. Kunskap om Gud är förstås en 
förutsättning för att kunna säga ett medvetet ja till 
Gud. Men även om undervisning är viktigt så är det 
inte själva konfirmationen, utan bara en förberedelse 

för den. Konfirmationen kan inte heller reduceras till 
bara en avslutningshögtid, den är något mer än så.

Man kan alltså se att det finns tre tolkningar av 
konfirmationen, men det innebär inte att det finns en 
motsättning mellan dem.

Vi behöver alltid mer av den helige Ande, vi behöver 
alltid medvetet säga ja till Gud, och vi behöver alltid 
höra hur Gud bekräftar sin kärlek till oss. 

Om du längtar efter dessa tre saker är konfirmationen 
något för dig. Du är välkommen som ung, men även 
som vuxen! Kontakta någon av församlingens präster, 
om du vill veta mer.

Läs fler mötesplatser med Gud på: 

www.svenskakyrkan.se/johanneberg/forsamlingsbladet

Årets konfirmander i Johannebergs församling.
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SOMMARJAZZ TILL LUNCH

Jormin-Bergström-Holmgren-trio.  

4 juli kl 12

FRÅN FÅGLARNAS RIKE – LUTHER OCH 
MUSIKEN 

Martin Luthers favoritkompositörer Josquin Desprez 
och Ludvig Senfl, Luthers egna verk och hög- 
renässansens färgsprakande flerstämmighet, populära 
folkvisor och kyrklig musik från 1500-talets första 
del lyfts fram på tidstrogna instrument som harpa, 
moraharpa, orgelportativ, viola da gamba, renässans-
säckpipa och sång av Anna Rynefors och Erik Ask-
Upmark.

18 juli kl 12

LUNCHMUSIK

1 augusti kl 12

DU ÄR VINDEN 

Sommarmusik med Alma Fridolfsson kvartett. Ett 
program som varvar finstämda sommarsånger med 
spännande tolkningar av kända psalmer. Med  
rötterna i såväl jazz som den svenska vistraditionen 
spelar de vacker och melodiös musik, i hopp om att 
både beröra och inspirera. Enkelt, lättillgängligt och 
närvarande.

Alma Fridolfsson – sång, David Eckerstein – piano, 
Jon Henriksson – kontrabas, Edvin Fridolfsson – 
trumset

15 augusti kl 12

LUNCHMUSIK

29 augusti kl 12

Buråskyrkan

Sångerskan Sirintip "Tippan" Phasuk tillsam-
mans med pianisten Filip Ekestubbe framför egna 
kompositioner och jazzstandards. 

11 juni kl 18

Johannebergskyrkan

INTÅG I SOMMARHAGEN

Jan K Delemark spelar pianomusik med  
sommartema av Wilhelm Peterson-Berger, Johan 
Hugosson med flera. 

20 juni kl 12

 Anna Rynefors och Erik Ask-Upmark.
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Kontakta oss
Johannebergs församling 
Walleriusgatan 1 
412 58 Göteborg

www.svenskakyrkan.se/johanneberg

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

Tel: 031-731 86 30 (gemensam växel)

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

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

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

Mats Enander 
031-731 86 65 
mats.enander@svenskakyrkan.se

Niclas Bergenheim  (föräldraledig) 
031–731 86 45 
niclas.bergenheim@svenskakyrkan.se 

Ingemar L Scott 
031-731 86 55 
ingemar.l.scott@svenskakyrkan.se

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

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

Lisbeth Larsson (diakoniassistent)

0737-735933
lisbeth.larsson2@svenskakyrkan.se

Gudstjänster under sommaren
Välkommen till Buråskyrkan och Johannebergskyrkan även 
under juni, juli och augusti.

Buråskyrkan

Söndag kl 10   Högmässa

Onsdag kl 18  Bön och lovsångsmässa   
 

Johannebergskyrkan

Söndag kl 11   Högmässa

Tisdag kl 8.30 Veckomässa

 



Det man lär sig i en 
sommarböninga

I de trakter i norra Sverige där jag har 
mina rötter hade man i gamla tider för 
vana att under sommarmånaderna flytta 
ut ur gårdens stora boningshus och istäl-

let flytta in i bagarstugan, eller ”sommarbön-
inga” som den också kallades. 

Det var inte så att man på nutida sätt flyttade 
ut ”på landet”. Bagarstugan låg nämligen som 
regel på gården, i närheten av boningshuset. 
Efter att grundligt ha städat ut huset på våren, 
lämnade man det orört tills man åter tog det 
i bruk när sommaren närmade sig sitt slut. 
Man bytte frivilligt ut det rymliga och bekvä-
ma mot det sparsamma och enkla.

Jag har hört många olika förklaringar till 
denna tradition och jag är osäker på det 
ursprungliga syftet. Livets knappa omstän-
digheter tillät inga extravaganser och detta 
sommarboende var en övning i en enkel livs-
stil. De sociala banden i familjen, som kunde 
sträcka sig över flera generationer, påverkades 
av att man fysiskt kom närmare varandra. 
Dessutom väcktes under sommarens gång en 

tacksamhet över och en längtan tillbaka till 
hemmet.

Sedan mars har Johannebergskyrkans kyrko-
rum varit stängt för renovering. Vi hoppas att 
vi åter ska kunna börja fira gudstjänster och 
bedriva annan verksamhet i kyrkan från och 
med midsommar. Under några månader har vi 
fått en övning i trångboddhet och enkelhet. Vi 
har lärt oss att än mer uppskatta kyrkorum-
men i våra kyrkor i Johanneberg och Burås.

Även om sommaren detta år tvekar, står den 
för dörren och även om många verksamheter i 
församlingen under sommaren går på sparlåga 
så firas regelbundet gudstjänster på helger och 
vardagar i våra kyrkor. Välkommen att träda 
in genom portarna, välkommen in i vår för-
samlings hem!

Med önskan om en god sommar!

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


