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En god jul, på riktigt
ulen närmar sig med stormsteg. Du vet 
den tiden på året när vi önskar varandra 

en riktigt god jul och stressar ihjäl oss för 
att få just en sådan god jul. 

Själva hälsningen har människor använt 
länge, men jag tror att vårt fokus mer och 
mer har gått från ”jul” till ”god”. Vad har 
hänt med att fira en verkligt sann jul? 

För några dagar sedan råkade jag läsa om 
ett tankeexperiment som den amerikanska 
filosofen Robert Nozick skapat, ett experi-
ment som han kallar upplevelsemaskinen. 
Han ställer frågan: ”Om du kunde koppla in 
dig, på livstid, till en maskin som fick dig att 
uppleva enbart njutning, skulle du göra det?”  

Jag tror att detta experiment belyser något 
väldigt relevant i dagens samhälle. Alltför 
ofta tror jag att vi väljer det som känns bra 
för oss själva istället för att lyfta blicken och 
se vad som är sant. Ett liv utanför maskinen 

är inte nödvändigtvis ett tråkigt eller olyck-
ligt liv, men oavsett är det ett sant liv. Ett liv 
i verkligheten. Är vi verkligen villiga att leva 
för upplevelsen på bekostnad av verkligheten? 
Fundera själv: Vad skulle du vara rädd för att 
förlora om du kopplas in till maskinen?

Men nu finns ingen maskin och vi är fast i 
denna verklighet. Fantastiskt! För Jesus sa 
inte: ”Den underbara känslan för nuet ska 
sätta er fria.” Nej, han sa: ”Sanningen ska 
sätta er fria.” Fria från självskadebeteende, 
stress och ensamhet. Sådant som vi, vanliga 
människor, brottas med. 

Givetvis ska vi inte ge upp allt som känns bra. 
Men jag tror att vi måste ge upp detta kon-
stanta jagande efter vind för att vinna något 
som är gott, sant och underbart på riktigt. 
Därför bjuder vi in dig till kyrkan i vinter för 
att fira en underbart sann jul.

JOHAnneS nORdBeRg
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Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.

JOHAnneSeVAngelieT 1:9
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Trots Jesu budskap om kärlek och försoning har 
kristna haft svårt att hålla sams genom historien. 

Författaren Peter Halldorf, som har rötterna i  
pingströrelsen, kommer till Johannebergskyrkan 
med ett budskap om försoning. 

Genom Peter Halldorfs arbete med den ekumeniska 
kommuniteten på Bjärka-Säby utanför Linköping har 
han skapat en mötesplats för kristna från alla kyrko-
familjer.

Torsdagen den 19 januari, under böneveckan för kris-
ten enhet, besöker han Johannebergskyrkan för att tala 
om sin senaste bok: "Att älska sin nästas kyrka som 
sin egen".

Varför är det viktigt att arbeta för kristen enhet?

— För att världen ska tro. Det är Jesu egna ord när 
han ber om att hans lärjungar ska vara ett. Så länge 
kyrkan, som är Kristi kropp i världen, lever söndrad 
lever den i en motsägelse och kan då inte heller ta det 
ansvar hon är kallad att göra för världens fred och 
försoning. Därför är de kristnas enhet trons viktigaste 
krav, säger Peter Halldorf till &.

Vilket är det största hindret för att enas?

— Hindret är som så ofta: makt. Ovilja att släppa 
kontroll, att gå den andra milen, att hela tiden fråga 
sig: Vilka gåvor vill Gud ge mig genom mina bröder 
och systrar i de andra kyrkorna. Gunnel Vallquist, 
ekumenisk frontgestalt i vårt land under ett halvsekel, 
påpekade ofta att ”alla schismer har en gemensam, 
moralisk orsak: de trätandes dåliga humör”.  

JOnATAn SVeRkeR

JOnATAn SVeRkeR

Samtal kring påven och Luther
”Från konflikt till gemenskap” är namnet på det do-
kument som lagt grunden för ett gemensamt högtid-
lighållande av reformationsminnet, vilket inleddes 
när påven Franciskus besökte Sverige. 

En gemensam evangelisk-luthersk och romersk-
katolsk kommission uppmanar alla kristna att 
studera rapporten. Det får vi tillfälle att göra under 
fyra kvällar i Johannebergskyrkan med start den 2 
februari. 

För anmälan, kontakta Niclas Bergenheim:  

Telefon: 031–731 86 45 
E-post: niclas.bergenheim@svenskakyrkan.se

Peter Halldorf talar om enhet i 
Johannebergskyrkan



5

Julkul för stora 
och små i kyrkan
Julens budskap berör alla människor.
I Johannebergskyrkan får barn på ett underhållande 
sätt veta att högtiden handlar om mer än julklappar.

Om inte Jesus fötts på jorden hade vi inte heller firat 
jul. I Johannebergskyrkan kommer det att finnas möj-
lighet att genom roliga julspel lära sig mer om vad som 
hände för tvåtusen år sedan i ett litet stall i Betlehem.

— Barnen ska få med julens budskap på ett fint sätt, 
säger Caroline Hernberger, som är musikpedagog i 
församlingen.

Söndagen den 4 december kl 16 är det gudstjänst för 
små och stora i Johannebergskyrkan. Då blir det jul-
spel, julmarknad och julfika. I julspelet deltar Pigge-
linkören och barn från förskolan Trädet.

Tjugondag Knut, den 13 januari kl 16, är det dags att 
dansa ut julen. Då blir det också julspel, men denna 
gång med kyrkans personal som aktörer.

— Det finns en anledning till varför vi får paket och 
firar julen, det är för att minnas att vi fick en jättestor 
gåva i Jesus, säger Caroline Hernberger.

Det nya året kommer också att innebära något av en 
nystart för rytmikverksamheten då bland annat en 
tornrenovering lett till inställda rytmikträffar under 
hösten. Den 16 januari startar vårterminens rytmik.

— Det har verkligen varit tomt utan barnen, vi har 
längtat efter dem, säger Caroline Hernberger.

Mer information om barnrytmiken kommer att finnas 
på församlingens hemsida.
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I Sverige har många lämnat kyrkan det senaste året. 

Men i Etiopien kommer människor till kyrkan istället.

Evangelisten Bikila arbetar för att fler ska få möta 
Guds kärlek.

Om man lever i Sverige är det lätt att tro att kristendo-
men är på allmän tillbakagång. Det gäller dock bara 
vissa länder, i ett globalt perspektiv växer kristendo-
men snabbt. Ett exempel är Etiopien där den lutherska 
Mekane Yesus-kyrkan nu har sju miljoner medlemmar, 
fler än Svenska kyrkan, och kyrkan växer med om-
kring 300 000 medlemmar varje år.

Han ville hjälpa andra
Under tre månader har Buråskyrkan haft hjälp av 
Bikila som kommer från Mekane Yesus-kyrkan. För 

honom har det varit en märklig upplevelse att komma 
till ett land där gudstron inte är självklar. Själv har han 
trott på Gud ända sedan barnsben.

— När jag var liten tillbringade jag all tid i skolan och 
i kyrkan. Redan som barn var mitt mål att hjälpa män-
niskor och att predika, jag ville ge mitt liv åt kyrkan, 
säger han.

Han har alltid upplevt att Gud älskat honom, och 
kan också berätta om när Gud gripit in i hans liv. Det 
gäller till exempel när han varit sjuk.

Familjen trodde att han var död
Vid ett tillfälle, när han var 13 år, blev han svårt sjuk. 
Han var så dålig att hans familj trodde att han var död 
och de började att förbereda begravningen.

HAN VILL SPRIDA SANN FRID
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Möt Göran Skytte i Burås

Den kände journalisten och författaren
Göran Skytte kommer till Buråskyrkan den 
12 mars kl 13. 

Han kommer att tala om sin senaste bok 
"Förklaringsboken" där han brottas med 
svåra texter i Bibeln.

— När jag låg där så såg jag en person i vitt som kom 
till mig. Han sa att jag inte skulle dö idag, eftersom han 
hade en plan för mitt liv.

När Bikila vaknade upp blev alla förskräckta, men 
tackade och prisade Gud. I Etiopien är det självklart att 
be för helanden, och många kan vittna om att det också 
sker underbara tillfrisknanden. Man räknar med att det 
finns fler dimensioner av livet än bara den materiella.

Missa inte Guds frid
Bikila tycker det är märkligt att människor i Sverige inte 
verkar ha tid för det andliga livet, eller för att be och 
fasta och gå till kyrkan.

— De missar ju att möta Guds kärlek, säger han.

Han undrar om människor gått vilse i jakten efter 
framgång.

— Det är inte fel att kämpa för att göra bra ifrån sig på 
jobbet eller i skolan, eller att ha ett trevligt hem. Men 
först och främst måste Gud komma, det är då man kan 
få frid och vila i Honom, säger han.

— Det här livet är kort, det materiella kan vi inte ta 
med oss när vi dör.

JOnATAn SVeRkeR

Fira julafton med fler

Även i år blir det julfirande i Johannebergs 
församlingshem.

Efter julbönen kl 17 på julafton blir det en 
julaftonsgemenskap med julgröt, smörgås och 
lite små julrätter. Kostnaden för mat är 50 kr.

Du kan ta med dig en julklapp för cirka 20 
kr och få en av motsvarande värde. 

Mycket gemenskap med samtal kring borden 
och julsånger. Välkommen att fira jul med 
oss!

Anmälan senast 21 december till Ingemar L 
Scott:  

Telefon: 0737-73 89 55

E-post: ingemar.l.scott@svenskakyrkan.se

Bikila pratar med diakoniassistenten Lisbeth Larsson. Den 29 no-
vember kl 12 kommer han och prästen Mats Enander att tala om 
Etiopien i Johannebergs församlingshem.
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Mötesplatser 
med Gud
Del 10: Löften

gunnAR peRSSOn

Klockan klämtar snart igen

Johannebergskyrkans torn renoveras just nu. 
Tegel behöver bytas ut och fogar förbättras. 
Arbetet beräknas att bli färdigt under februari. 
Vi beklagar eventuella olägenheter som detta 
medfört för grannar och kyrkobesökare. 

Många församlingsbor har säkert noterat att 
tornuret står stilla. Nu kommer uret att re-
pareras och klockan ska åter visa rätt tid.

Under våren kommer det också att genomföras 
arbeten inne i Johannebergskyrkans kyrko-
rum. Det kommer bland annat att skapas 
bättre möjligheter för fika och gemenskap.

Luciafest för daglediga
Den 13 december kl 12 är det dags för för-
samlingens årliga Luciafest. Det blir förstås 
luciatåg och pepparkakor. Anmälan senast 6 
december till någon av diakonerna.

Samling vid krubban

Hör och se det glada budskapet från Betlehem. 
Vi sjunger också några av julens sånger. Alla 
är välkomna, både stora och små. 
Samlingen vid julkrubban hålls kl 11 på jul-
afton i Buråskyrkan.

yår är en högtid som vi förknippar med 
löften. Men samtidigt förknippar vi också 
nyårslöftena med att de inte håller särskilt 
länge. 

Kanske ser vi dem egentligen inte alls som löften, utan 
mer som goda föresatser? För ett verkligt löfte måste 
man ju göra allt för att infria, och inte ge upp så fort 
det blir lite motigt.

Något annat som är förknippat med löften är äkten-
skapet. Även dessa löften ser många idag snarare som 
föresatser. Vi är av tidsandan färgade av tanken att 
kärleken är något som drabbar en, eller lämnar en, 
och att man bara har att följa med. Men om löftena är 
allvarligt menade kan man inte ge upp troheten bara 
för att känslorna svalnar.

Våra mänskliga löften är det alltså lite si och så med. 
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Men det finns en som är trofast och som står för sina 
löften i alla lägen - Gud. 

Bibeln är full av löften. Låt mig bara lyfta fram ett: 
"Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, 
och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från 
de döda, skall du bli räddad." (Romarbrevet 10:9) 

Gud lovar alltså, att den som tror på och bekänner 
sig till Jesus skall bli räddad. Räddad från vadå? Från 
döden. Den som tror på Jesus, skall få evigt liv tillsam-
mans med Gud!

Och Gud håller sina löften - kosta vad det kosta vill. 
Och det gjorde det: Det kostade Honom livet! 

För att kunna infria detta löfte, blev Jesus människa 
och dog för Dina synder på korset; för att Du ska kun-
na bli förlåten. Jesu korsdöd blir därför garantin för 
att Gud står för detta löfte hela vägen: Den som tror 

på och bekänner sig till Jesus, kan därför också lita på 
att få leva med Gud för evigt! "Ty alla Guds löften har 
fått sitt ja genom honom." (2 Korinthierbrevet 1:20).

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

9) Studier - & 2016:3

Läs om dem på www.svenskakyrkan.se/johanneberg
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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
0737-73 86 57
goran.allvar@svenskakyrkan.se

Jan K Delemark
031-731 86 37
jan.k.delemark@svenskakyrkan.se

Karin Stenbäck
0706-89 70 16
karin.stenback@svenskakyrkan.se

Caroline Hernberger
0733-54 69 33
caroline.hernberger@svenskakyrkan.se

BRUNNSBO MUSIKKLASSERS LUCIA- OCH 
JULKONSERTER

Härliga julkonserter i Johannebergskyrkan. In-
träde.

Fredag 2 december kl 19

Lördag 3 december kl 15

LUNCHMUSIK

Stråkvartetten som består av Karin Wiberg, Rik-
ard Nord, Daniel Austern och Hanna Bendz spelar 
musik av Aulin och Sibelius i Johannebergskyrkan.

Tisdag 6 december kl 12

GOSPELJULKONSERT

Gospelkören Zion ger julkonsert i Buråskyrkan.

Söndag 11 december kl 17

JULSÅNG I JOHANNEBERG

Kom och sjung med i och lyssna till julens sånger 
och psalmer. Körerna Jubilate, Krydda, Vox 
Magna, Johannebergs vokalensemble, Tonara och 
Mölndal Symphonic Band i Johannebergskyrkan.

Söndag 18 december kl 18
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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   
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 (diakoniassistent)

0737-735933
lisbeth.larsson2@svenskakyrkan.se

Gudstjänster i advents- och juletid

Buråskyrkan
27/11, första advent:   Högmässa kl 10

4/12, 11/12 och 18/12: Högmässa kl 10

Julafton:    Samling kring krubban kl 11

    Julnattsmässa kl 23

Annandag jul:    Högmässa kl 10

Trettondagedag jul  Högmässa kl 10

Johannebergskyrkan
27/11, första advent:   Högmässa kl 11

4/12, 11/12 och 18/12: Högmässa kl 11

Julafton:    Julbön kl 17

Juldagen:    Julotta med mässa kl 8

Nyårsafton:   Nyårsbön kl 16

Nyårsdagen:    Sammanlyst högmässa kl 11

Trettondagedag jul:  Högmässa kl 11



Från mörker till ljus

M örker. Även om midvinter-
mörkret i Göteborg inte domin-
erar dygnets timmar på samma 

sätt som jag är van från mina hemtrakter 
i Norr- och Västerbotten är dagen ändå 
väldigt kort när vi befinner oss i decem-
ber. 

Mörker. Om jag i tanken för en stund 
stannar upp i den outtröttliga rapporter-
ingen från kriget i Irak och Syrien, har 
jag svårt att värja mig från det ondskans 
mörker som strålar mot mig.

Mörker. Visst har jag många gånger anat 
strimmor av mörker som sipprat ut ur 
blickarna från sörjande som följt en an-
hörig till den sista vilan.

Men också detta år ljuder genom jul - 
natten och juldagsmorgonen orden från 
den 2700 år gamla profetian: ”Det folk 
som vandrar i mörkret ska se ett stort 
ljus…”

Lika sant som dagsljuset snart kommer 
att återvända, lika sant är att det finns ett 
ljus som driver undan det mörker som 
lägrat sig över vår skapelse. Den gamle 
Symeon i templet tog det späda Jesusbar-
net i sin famn, blickade ned på honom 
och sa: ”Herre, nu låter du din tjänare 
gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina 
ögon har skådat frälsningen som du har 
berett åt alla folk, ett ljus…”

Välkommen till församlingens guds-
tjänster, konserter och samlingar där 
Han som är ljuset ska finnas i centrum! 
Välkommen att söka dig närmare ljuset 
och värmen!

Med önskan om en god jul och ett gott 
nytt år!

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


