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MÖT GUD I STUDIERNA
RYTMIK FÖR SMÅ
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u börjar en ny höstterminen och 
som vanligt får då Johanneberg 
många nya invånare. Kanske till-
hör du dem som precis flyttat hit 

för att jobba eller studera? 

Mycket kan vara besvärligt i början, som 
att ordna en lägenhet, lära känna nya kur-
sare eller bara hitta till den närmaste mat-
butiken. Tänk om någon annan hade fixat 
allt för dig: skaffat fram ett förstahandskon-
trakt på en lägenhet, fyllt din kyl med god 
mat och ditt vardagsrum med vänner och 
sagt: ”Välkomna, allt är färdigt!”. 

I Lukasevangeliet säger Jesus just så. Där 
berättar han en historia om att komma in 
i Guds rike, och liknar det vid att bli in-
bjuden till en fantastisk fest. 

När du nu ska ta dig an det nya den här 
terminen är det gott att veta att du har en 
inbjudan till Guds rike, en fest som börjar 
här och nu. Och det är Jesus som ordnade 
den inbjudan för dig när han dog på korset.

Det är något att vila i och leva av, och det 
kan ge kraft till allt som ska ordnas med i 
början av terminen. Det kan också få ge en 
högre mening åt din sysselsättning. Tänk att 
få studera eller arbeta med Guds rikes fest 
för ögonen! 

Men festlokalen är inte full. Jesus ger oss i 
uppdrag att föra budskapet vidare: "Gå ut 
på vägarna och stigarna och se till att folk 
kommer hit, så att mitt hus blir fullt.” 

För att lyckas med det uppdraget behöver 
vi uppmuntra och be för varandra i för-
samlingen. Det kan också vara en särskild 
välsignelse att få samlas med andra kristna 
på din fakultet, institution eller arbetsplats. 
Kontakta gärna mig om du vill komma i 
kontakt med andra kristna studenter!

Med önskan om en god termin i Kristus,

Daniel lyckanDer

Ledare för Credos skol- och studentarbete i väst

daniel.lyckander@credosverige.se
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För övrigt, min son, ta varning:

det myckna bokskrivandet tar aldrig slut,

och flitiga studier gör kroppen trött.

PreDikaren 12:12
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Ångest och glädje för nya studenter
Förväntansfull. Taggad. Men också orolig. 

Känslorna inför att börja på Chalmers kan vara klu-
vna. 

Här berättar några studenter om den första tiden 
och vad som hjälpte dem igenom.

- Det var ganska överväldigande i början med allt som 
var nytt, men också väldigt roligt och givande. Med 
alla studier som drog igång och alla aktiviteter under 
mottagningen blev det fullt 
upp direkt. 

Det säger Lisa Lindhe som 
läser teknisk fysik, när jag un-
drar hur det var för henne att 
börja på Chalmers. 

- Men efter ett tag lyckades jag 
få ordning på det mesta och 
få bättre fokus på Jesus igen, 
fortsätter hon och berättar att 
det var mycket tack vare den så 
kallade phaddergruppen som 
hon kom in i livet som chalm-
erist. 

Försök att hitta stöd
- Jag är väldigt tacksam för att 
jag fick en phaddergrupp där 
jag kunde lära känna folk och 
få stöd av de äldre eleverna, 
säger hon. 

Hon tar även upp hur viktigt 
det är för henne att ha en kris-
ten gemenskap på campus där 
man kan få stöd från varandra.  

- Lunchandakterna med Chal-

mers kristna grupp, CKG, blev också snabbt en fristad 
och en trygghet i Chalmersvardagen för mig. Det be-
tyder väldigt mycket att ha andra att dela sin tro med 
och be tillsammans med, säger Lisa. 

Stressigt i början av studierna
Jonathan Weichbrodt läser också teknisk fysik. Han 
berättar att det kändes stort men att det ändå var 
något han såg fram emot.

- Jag behövde inte flytta men 
det kändes ändå som en helt ny 
del av mitt liv började” berät-
tar han men säger också att 
det inte alltid var helt lätt.

- Självklart var det mycket 
att göra och väldigt stressigt i 
början, säger han. 

Men precis som Lisa hittade 
även Jonathan en rastplats hos 
Chalmers Kristna Grupp. 

- Någonting som hjälpte var 
CKG, dit jag kunde gå och 
koppla bort från stressen och 
fokusera på nåt annat. Jag vet 
att Gud hjälpte mig igenom 
det, säger han och pekar också 
på hur viktigt det är att lära 
känna människor som har gått 
på Chalmers längre.  

Lorents Landgren hade en gan-
ska tuff första tid på Chalm-
ers. Han berättar om ett starkt 
engagemang, men att det inte 
alltid blev som han tänkt sig. 
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Ångest och glädje för nya studenter

- Jag ville satsa ordentligt på det sociala, och försökte 
därför vara med på allt som hände. Det blev många sena 
kvällar, och svårt att orka upp på morgonen och ta tag i 
plugget, berättar han. 

Han klarade inte av de egna kraven
Han tackar sina föräldrar för hur de har hjälpt honom 
över de hinder han stött på. 

- När mina misslyckanden trängde sig på hjälpte mina 
föräldrar genom att vara kravlöst stöttande. Oförmågan 
att leva upp till mina egna krav och andra förväntningar 
utifrån var börda nog, säger han och berättar om det job-
biga med att ofta byta klass och hur han hittade hem hos 
CKG.

- CKG är en ”långsam” gemenskap, som är sig lik även 
om man behöver gå om eller om man har varit från-
varande en period. Den gemenskapen har blivit en tryg-
ghet, och det vi gör tillsammans är något verkligt menin-
gsfullt under min tid på Chalmers, mycket större än mina 
studieresultat.

JOHanneS nOrDBerg

Rytmik i Johanneberg
Under vecka 39 börjar församlingens pop-
ulära rytmikgrupper igen. Denna termin 
kommer det inte att erbjudas rytmik i 
Buråskyrkan utan bara i Johannebergskyr-
kan. 

Alla är välkomna till rytmiken och ingen 
föranmälan behövs för att delta. Se hemsidan 
för mer information.

Här kan du samtala om tro

I Buråskyrkan finns det möjlighet att gå  
alphakurs. Det är en grundkurs i kristen tro. 
Här kan man fritt utforska trons olika delar 
utan att känna krav på att man måste prest-
era någonting. 

Alla är välkomna på lika villkor och kursen 
är helt avgiftsfri.  

Kursen börjar 8 september kl 18.30. 

Mats Enander, präst:

mats.enander@svenskakyrkan.se

031-731 86 65
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Livet på ett äldreboende kan ibland vara ensamt.

Men på Krokslätts äldreboende och Örgrytehemmet 
finns personal från Svenska kyrkan som ger stöd och 
hopp.

Det är tyst och lugnt när församlingskuratorn Kristina 
Rage tar emot i det lilla kontoret. Snart ska hon gå ut i 
korridorerna i Krokslätts äldreboende och det intillig-
gande Örgrytehemmet. Det är här, och inte i en kyrka, 
som hon har sin arbetsplats.

- När människor inte kan komma till kyrkan får kyr-
kan komma till dem, säger hon.

Varje vecka firas det gudstjänst på äldreboendet där 
alla är välkomna att delta. Kristina håller kontakt med 
de boende och personalen så att gudstjänsterna är möj-
liga att genomföra med präst och musiker. Och det är 
inte bara de som alltid gått i kyrkan som deltar.

- Människor kan först säga att detta inte är något för 
dem, men om de bor här länge så kan det förändras, 
plötsligt kommer de med. Och så börjar de att gå regel-
bundet.

Att de som deltar är äldre präglar samlingarna.

- Det blir mycket himmel i gudstjänsterna, vi vill visa 
att ett fönster mot himlen är öppet. Vi befinner oss på 
gränsen till att livet tar slut, evigheten är nära.

Men gudstjänsterna är bara en del av hennes tjänst. 
Hon har också samtal med äldre och anhöriga på 
avdelningarna.

Tacksamhet över Svenska kyrkan
- Många säger att det är fantastiskt att vi finns här, 
säger hon.

Samtalen kan ofta börja med småprat för att sedan 
utvecklas och beröra livet och döden. 

- Om man tar sig tid så kommer man snart in på andra 
saker. En del samtal blir väldigt meningsfulla, säger 
hon.

Personalen försöker ta sig tid för de äldre, men schemat 
kan vara pressat. För den som inte har anhöriga kan 
kontakten med kyrkan därför vara den enda möjlig-
heten till djupare samtal.

- Äldreomsorgen har inga kuratorer, det är ganska 
märkligt. Det finns ingen att prata med. Så jag tycker 
det är ett stort svart hål, säger hon.

Hon förmedlar hopp och tro till ensamma äldre

Inte alla äldre som bor på äldreboende har anhöriga. Församlingskuratorn Kristina Rage arbetar med att ge äldre möjlighet att samtala och gå på 
gudstjänst. 
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Hon möter många äldre som är ensamma, speciellt om 
man inte har anhöriga. 

- Det finns jättemycket ensamhet. Det är också olika 
vilken kontakt man har med sina anhöriga. En del kan 
ha trassliga relationer med sina barn.

Hon ser därför att kyrkan verkligen behövs i männi-
skors liv. 

JOnatan Sverker

Kristina Rage kommer att vara tjänstledig  från och med oktober. 
Diakonen Anette Persson vikarierar då för henne.

Lär dig att be som en syster

Den kristna tron är en rik värld att utforska. 
Under torsdagskvällar i Johannebergskyrkan 
har du möjlighet att lära mer tillsammans med 
andra troende.

Syster Lena från Klaradals kloster, en kommu-
nitet knuten till Svenska kyrkan, undervisar om 
bön 15 sept, 13 okt, 10 nov och 8 dec.

Prästen Niclas Bergenheim undervisar 1 sept, 
29 sept, 27 okt och 24 nov om gudstjänstens 
språk, riter och mysterium.

Prästen Ingemar Scott undervisar torsdagar 
jämna veckor om att växa i bön, urskiljning 
och väntan inför Jesu återkomst.

Mer information finns på församlingens hem-
sida.

Ta en fikapaus i kyrkan
I Landala kapell var fikastunden på onsdagar 
mycket populär. Nu har denna tradition flyttat 
till Johannebergskyrkan och heter Café Johan-
neberg. Välkommen att ta en kopp kaffe, läs 
en tidning, spela spel, sticka eller bara vara en 
stund. Fikat kostar 20 kr.

Onsdagar kl 10-12 i Johannebergskyrkan

Hon förmedlar hopp och tro till ensamma äldre

Inte alla äldre som bor på äldreboende har anhöriga. Församlingskuratorn Kristina Rage arbetar med att ge äldre möjlighet att samtala och gå på 
gudstjänst. 
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Mötesplatser 
med Gud
Del 8: Studier

gunnar PerSSOn

esus var vän med de tre syskonen Marta, Maria 
och Lasaros. En gång när han besökte dem så 
slog sig Maria ner vid hans fötter för att lyssna till 
undervisningen. Marta skällde då på henne och 
tyckte att hon hellre skulle hjälpa till i köket. Men 

Jesus tog Maria i försvar och sade att hon valt rätt. Hon 
är på rätt plats - öppen och intresserad av vad Jesus har 
att säga. (Luk 10:38-42) 

På samma sätt är även idag studiet av Jesu ord och 
Bibeln i övrigt en plats där vi får möta Gud. Detta 
studium kan äga rum i enskildhet eller tillsammans med 
andra. Och det kan äga rum på olika nivåer - alltifrån 
söndagsskolans småbarnsgrupp till akademiska teolo-
giska studier och forskning på universitet och högskola.

Men även studier av den övriga verkligheten visar på 
Gud. Det är inte så få naturvetenskapsmän som dragit 
slutsatsen att en så komplicerad och genomtänkt verkli-
ghet måste ha ett komplicerat och tänkande ursprung. 
Och om vi går in på studiet av människan - medicin, 

Gör något roligt mitt på dagen

Som dagledig är du alltid välkommen till Jo-
hannebergskyrkan kl 12 på tisdagar. Ojämna 
veckor är det lunchmusik i kyrkan, övriga tisda-
gar kan man lyssna till intressanta föredrag. Här 
är några exempel från höstens program.

6 september. Ord på väg(g)en

Margareta Rosvall, Falekvarna, visar ett bild-
spel över gamla bonader ur Gunvor Johdets 
samling och berättar om de texter som pryder 
dem.

20 september. Att lägga om rodret på livets 
seglats

Arkitekten och f. d. riksdagsledamoten Annelie 
Enochson ger oss sin livshistoria i ord och bild.

18 oktober. Från Isaac Béen till dagens 
Stadsmission

Lyssna till Ingela Österström Ekberg, som har  
många år varit involverad i Göteborgs stads-
missions verksamhet.

1 november. Pojken med davidsstjärnan 

Michel Ben-Menachem är författare, psykolog 
och konstnär. Han berättar om sin uppväxt 
under andra världskriget och om hur han trots 
alla odds har lyckats överleva och bli en lycklig 
människa. 
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psykologi, samhällsvetenskap, humanvetenskap - då 
djupnar mysteriet. Varifrån kommer sådant som 
medvetande, tankar, känslor, kärlek, etik? Det verkar 
rimligt att ursprunget också har medvetande, tankar, 
känslor, kärlek och etik. 

Och varifrån kommer sådant som logik, matema-
tik, filosofi, musik, skönhet? Det verkar rimligt att 
ursprunget till detta är tänkande, logiskt och skönt. 
Paulus säger att alla kan uppfatta något av Gud genom 
den verklighet vi har omkring oss (Rom 1:19-20). 
Alltså kan alla studier leda oss närmare Gud, inte bara 
de teologiska.

Paulus varnar dock även för att mänskliga kunska-
pstraditioner kan vara färgade av otro och leda bort 
från Gud (1 Kor 1:18-25; Kol 2:8). Det finns inte my-
cket "ren" kunskap inom akademin utan den är ofta 
färgad av mänskliga föreställningar. 

I mycket vetenskap har man redan från början räknat 
bort möjligheten av Guds existens, och i så fall är det 

förstås inte heller möjligt att dra slutsatser om Gud. 
Skall man kunna finna Gud i vetenskapen, måste man 
inte på förhand vara troende, men man måste vara öp-
pen för möjligheten av Guds existens.

Tidigare mötesplatser med Gud

1) Bibeln - & 2014:3

2) Dopet - & 2014:4

3) Nattvarden - & 2015:1

4) Bönen - & 2015:2

5) Gemenskapen - & 2015:3

6) Diakoni - & 2015:4

7) Fotatvagning - & 2016:1

8) Sanningen - & 2016:2

Läs om dem på www.svenskakyrkan.se/johanneberg
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MISSA DALECARLIENSIS

Lördag 10 september kl 14.30

En mässa skriven 2014 av Anna-Karin Klockar 
med influenser från medeltid till nutid och med 
bottnar i Dalarnas folkmusikskatt. Mässa firas.

Johannebergs vokalensemble

Sofia Sandén – sångsolist

Jenny Gustafsson och Erika Risinger – fiol

Henrik Alinder – orgel 

Jan K Delemark – dirigent

Mattias Sundkvist – präst

Ingår i Nordiska Kyrkomusiksymposiet 2016

MOZARTS FYRA SONATER FÖR      
FYRHÄNDIGT PIANO

Söndag 18 september kl 18

Björn Johansson och Jan K Delemark – piano

GOSPELKONSERT I BURÅSKYRKAN

Söndag 9 oktober kl 17

Projektkören Zion sjunger gospel.

MÖLNDAL SYMPHONIC BAND

Söndag 16 oktober kl 18

Per Ydremark – dirigent

JOHANNES BRAHMS: 
EIN DEUTSCHES REQUIEM

Söndag 13 november kl 18

150 år efter att Brahms skrev sin tyska mässa fortsät-
ter den att fascinera. Nu har du möjligheten att höra 
den i Johannebergskyrkan. Fritt inträde.

Johannebergs Oratoriekör

Symfoniorkester

Jan K Delemark – dirigent
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Välkommen att fira gudstjänst
Aktuella gudstjänsttider hittar du i kalendern på vår hemsida 
och i predikoturerna i lördagens Göteborgs-Posten.

Ordinarie gudstjänsttider:

Buråskyrkan
Högmässa   söndag kl 10

Bön och lovsångsmässa onsdag kl 18

Johannebergskyrkan
Högmässa    söndag kl 11

Morgonmässa  tisdag kl 8.30

Veckomässa   torsdag kl 18

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   
031–731 86 45 
niclas.bergenheim@svenskakyrkan.se 

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

Diakoner
Ulrika Geinäs 
031-731 86 38
ulrika.geinas@svenskakyrkan.se

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

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

Lisbeth Larsson

0737-735933
lisbeth.larsson2@svenskakyrkan.se



En glimt av tacksamhet

M in morfar växte upp i en liten by 
utanför Glommersträsk, på gränsen 
mellan Västerbotten och Norrbot-

ten. Hans utbildning utgjordes av en sexårig 
folkskola. I och med att det var en så kallad 
ambulerande folkskola, där lärarinnan reste 
runt mellan flera byaskolor, koncentrerades 
skoltiden till någon månad per termin.

Min far, född 1930, växte upp i en stor by i 
närheten av Piteå. Han var den andre någon-
sin från byn som tog studenten. Den förste 
som gjorde det var hans ett år äldre kamrat.

För min egen generation blev gymnasieutbild-
ning näst intill ett obligatorium och idag har 
utvecklingen tagit ytterligare ett steg när en 
eftergymnasial utbildning i praktiken blir 
alltmer avgörande för möjligheten att få en 
anställning.

Vid ett besök för EFS mission i Tanzania i 
somras följde jag en dag med en lärare till 
hans skola. Eftersom jag visste att det var 
skollov blev jag fullständigt överraskad av 
att möta en skola full med elever. Till elever i 

årskurser med nationella prov hade nämligen 
rektorn på eget initiativ erbjudit möjligheten 
att få studiehjälp under lovveckan. Istället 
för att vara lediga erbjöd sig lärare att finnas 
till hands på skolan. Med få undantag valde 
samtliga elever att tillbringa hela lovveckan 
med skolarbete.

Besöket gav mig en glimt av den tacksamhet 
över utbildningens möjlighet som jag anar 
fanns hos min morfars generation. Den tack-
samheten har tyvärr alltför ofta gått förlorad i 
vår tid, men den är i allra högsta grad levande 
i Tanzania.

Utbildning är en stor del av det vardagliga 
livet inom Johannebergs församling med ett 
stort antal utbildningar, alltifrån förskolor till 
Chalmers tekniska högskola. Vi tackar Gud 
för de rika möjligheter till utbildning som 
erbjuds och vi ber om Guds välsignelse över 
elever, studenter och lärare under det kom-
mande läsåret.

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


