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Skriv till: simon.hjalmaro@gmail.com

immanuelskyrkan.com  |  @Immanueljkpg  |  facebook.com/immanueljkpg

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar – mig, dig och världen.

Immanuelskyrkan är ”den rosa kyrkan” på väster i Jönköping.  
Vi vill vara en öppen kyrka dit alla ska känna sig välkomna. 

Hit kan du komma för att fira gudstjänst, fika i caféet, delta i 
Equmenias verksamheter för barn och ungdomar, söka stillheten 

och be en bön i vårt andaktsrum eller träffa vår pastor, diakon 
eller någon annan för samtal. Här finns också möjlighet att boka 

in konferenser och hyra lokaler för olika former av möten.

Vill du veta mer om Immanuelskyrkan, bli en del av vår  
gemenskap eller engagera dig  – tveka inte att kontakta oss.

Varmt välkommen!
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Josh Hiben, pastor

Rötter är grunden för en stark 
växt. De absorberar vatten och 
mineraler från den omgivande 
jorden, så att växten kan växa. 

Rötter hjälper till att förankra en växt i 
jorden, så den inte faller omkull när det 
stormiga vädret drar in. Rötter är en av de 
viktigaste delarna av alla växter och är vä-
sentliga för liv, men för det mesta är röt-
terna osynliga och deras betydelse glöms 
lätt bort. När världen hela tiden bara vill 
se skönheten hos en blommande blomma 
eller att smaka på en mogen frukt, är det 
lätt att glömma de många rötterna som 
har arbetat så hårt och varit så trofasta 
under många år för att hjälpa till att skapa 
den vackra blomman eller goda frukten. 
Det är i rötterna en växt finner sin styrka.

Jag är ny i Immanuelskyrkan och en av 
de första känslorna jag får när jag går runt 
i byggnaden är att den här gemenskapen 
har en rik historia och ett starkt och djupt 
rotat system. Ett system med många röt-
ter som har bett över denna byggnad, 

denna gemenskap och över de många ge-
nerationerna av barn och unga som växt 
upp här. Ett system av rötter som har la-
gat otaliga måltider, delat ut psalmböcker 
och frivilligt lagt sin tid på scouter, körer, 
söndagsskola eller andra aktiviteter. Ett 
system av rötter som har givit sina liv 
för att driva upp en vacker växt som för-
samlingen och Jönköping kan se och vara 
stolta över. Dessa mest obemärkta rötter 
är vad håller den här vackra växten frisk 
varje dag.

När jag tänker på mitt personliga liv så 
tänker jag tillbaka på då jag blev kristen 
och inbjuden till kyrkan för första gången 
i gymnasiet av en vän. Jag visste ingen-
ting om Jesus men jag fascinerades av hur 
hundratals människor delade livet tillsam-
mans varje söndag och hela veckan vid 
måltider och aktiviteter. Dessa människor 
började växa in i mitt liv genom att ta 
hand om mig, bjuda in mig till lunch och 
be för mig. Detta rotsystem började hålla 
upp och skapa en ny grönskade växt inom 

mig. Jag blev en ny person i Jesu kärlek 
och gemenskap där jag skapades ny ge-
nom ett rotsystem som hjälpte mig att bli 
en växt som gav ljus och skönhet till värl-
den runt mig. Dessa människor som växte 
in i mitt liv när jag var 16 ber fortfarande 
för mig och skickar uppmuntrande kort 
till mig även nu när jag har börjat detta 
nya kapitel i mitt liv i Sverige. Det är på 
grund av dem jag också började odla mina 
egna rötter i Jesu kärlek.

Den bästa delen av vårt rotade liv i Kris-
tus är att vi ständigt växer och sedan lär 
oss mer, beskär delar, rotar oss djupare 
och växer mer, och sedan beskär igen. Allt 
detta så vi kan fortsätta att växa längre 
och djupare, som de Jesu anhängare som 
vi kallats av honom att vara. Jag ber att 
Immanuelskyrkan ska kunna fortsätta att 
vara stolt över våra djupa rötter, samtidigt 
som vi kan vara modiga och orädda i att 
beskära delar av växten, så att vi får mer 
tillväxt, vackra blommor och god frukt i 
många kommande generationer.

Rötterna är 
grunden för en 

stark växt 
Ni har lärt känna herren Kristus Jesus,  

lev då i honom, med rot och grund i honom,  
allt fastare i den tro som ni har undervisats i,  

och låt er tacksamhet överflöda.

       
  Kolosserbrevet 2:6-7
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Min farfar, Hans Westerberg (1897-1990), är en av 
dem som upplevt detta. Han föddes på gården Kam-
pes på den Estlands-svenska ön Ormsö i Estland. 
Ormsö är ungefär dubbelt så stor som Visingsö. Ön 

befolkades av svenskar på 1200-talet. Olika härskare avlöste var-
andra men gruppen bevarade sitt svenska språk och identitet.

På gården levde tre generationer tillsammans. Runt middags-
bordet var man alltid minst 10 personer. Vid Hans födelse var 
ryske tsaren regent. Hans tonårstid präglades av krig. Hans var 
inkallad rysk soldat under första världskriget. 21 år gammal kom 
han hem, förlovade sig med sin Maria och gick sen direkt ut som 
frivillig i estniska frihetskriget. 1918 utropades den självständiga 
republiken Estland. Äntligen! Självständighet, demokrati, frihet!

Gården, familjen och landet blomstrade. Maria och Hans fick 
fyra barn: Hilda, min pappa Johannes Birger, Alida och Ellen. Un-
der sommarhalvåret seglade Hans sina fraktskutor över Öster-
sjön. Han köpte jordbruksmaskiner i Sverige, fina tyger i Finland. 
Barnen gick i skolan och på olika utbildningar.

Hans yngste bror Jakob (25 år) kom hem från en period till 

sjöss. Han hade fått tuberkulos och dog ganska snart. Maria blev 
smittad när Ellen var bebis. Hon vårdades långa perioder på sa-
natorium och blev bättre så småningom, men barnen fick aldrig 
mer sitta i hennes knä på grund av risk för smitta.  Tack vare att 
man levde i storfamilj gick vardagslivet ändå ihop sig. 

Det stora dråpslaget kom 1939, det andra världskriget. Estland 
ockuperades av Sovjet, en period fylld av skräck och ovisshet. 
Farfars båda fartyg sänktes. Soldater flyttade in i bönhuset. På 
nätterna hämtades familjer och kom aldrig tillbaka. Familjen på 
Kampes sov till och från utomhus för att vara skyddade. Inkallel-
seorder kom för sonen Johannes Birger.

De sovjetiska trupperna ersattes av tyska soldater och tysk ock-
upation. Tonårssonen fick istället inkallelseorder till nazi-armén. 

En dag kördes Maria hem från sjukhuset i Tallinn. Byggnaden 
skulle användas som förläggning för soldater. Dessutom var med-
icinerna slut. Kort därefter dog hon.

För familjen och människorna på ön var det enda hopp som 
återstod att hitta ett sätt att fly till Sverige. Röda Korset hade fått 
tillstånd att hämta gamla och sjuka. Den 19-årige Johannes Birger 

Farfars Gud  
– och min Gud!

Tre krig varav stridande soldat i två av dem. Ockupation. Fru och 
tolvårig dotter dör på grund av brist på mediciner. Liten flyktbåt 

över havet med packningen i knäet. Tvingas lämna allt för att 
börja ett nytt liv i ett annat land. Hur kan en människa gå ige-

nom det utan att tappa glädjen i livet och tron på Gud?

Text : Elisabeth Hedfors (född Westerberg)  
Foto: Familjealbum

Hans hemma i Årsta, Stockholm.
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fick ett falskt läkarintyg att också han var sjuk. Alla på gården 
följde med i sjuktransporten utom Hans och döttrarna Ellen (12) 
och Alida (17).

En dryg månad senare dog Ellen hastigt. Hon hade fått difteri 
och läkaren hade inga mediciner. 
Hans och Alida stod vid en liten 
kista. Sista båten hade gått till 
Sverige. Hans gjorde allt för att 
hitta en flyktväg. Sex månader 
senare fick de följa med i en öp-
pen liten båt över havet. Famil-
jen kunde äntligen återförenas.

När jag var barn var farfars berättelser otroligt spännande. 
Men som vuxen inser jag allvaret och tänker ”Hur orkade han?” 

Jag vet att en viktig orsak var hans varma Guds-tro. Ormsö 
hade förändrats medan hans far var barn. Väckelser hade gått 
fram över ön. Människor upplevde personliga möten med Gud. 
I stort sett alla familjer var berörda. De tretton krogarna på ön 
stängdes. Man byggde bönhus/kapell i varje by. Man sjöng och 

» Gud var farfars tillflykt, den som gjorde 
att han aldrig gav upp. När mitt liv är tufft 
tänker jag på honom och hans förtröstan.«

Hela familjen Westerberg 1932, från vänster Johannes Birger, 
Hans, Hilda, Maria med Ellen i knät, Alida.

bad tillsammans och påminde varandra om Guds närvaro.
Farfars liv blev långt. Därför hade jag förmånen att känna ho-

nom både som barn och vuxen. Han längtade till sin hembygd. 
Han sörjde dem som var döda. Han grät ibland när han berättade, 

men jag hörde honom aldrig 
klaga på Gud. För Gud var 
inte hans fiende eller orsak 
till allt elände. Gud var farfars 
tillflykt, den som gjorde att 
han aldrig gav upp. 

När mitt liv är tufft tänker 
jag på honom och hans för-

tröstan. Den är i sig, för mig, ett Guds-bevis.
1991 blev Estland fritt. Familjen Westerberg har fått komma 

tillbaka till byn och gården Kampes. Vi har byggt en liten stuga 
på gårdsplanen där farfar och generationer före honom har levt. 
Varma sommarkvällar sitter vi på trappan. Då går tankarna ofta 
till farfar och våra rötter. Hans tro och sätt att möta livet är en 
förebild. Tack Farfar!

Hans sörjer vid Marias grav. Hans, 22 år, stående i mitten,  under estniska  
frihetskriget 1919.
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Boktips

Joel Halldorf är en flitig krönikör 
och debattör på Expressen Kultur, 
ledarskribent på Dagen samt docent 
vid Uppsala universitet med fokus på 
religion och modernitet.

I sin nya bok Gud: återkomsten skriver 
han historien om religionens åter-
komst och vad det betyder för politi-
ken, vårt samhälle och våra liv. 

Kan den kristna tron ha något att 
komma med i en värld präglad av 
ökad polarisering, klimatföränd-
ringar, misstro och vilsenhet? Är det 
möjligt att hävda att kristendomen 
förändrar allt?

Patrik Hagman ekumenisk teolog, 
som har sina rötter i Finlands Svens-
ka Lutherska kyrkan, menar i denna 
bok att det är en möjlighet.

Det kräver att kristendomen än en 
gång lyckas med det som hållit tron 

När världens mest lästa bok skulle 
skrivas om till lätt svenska fick Mikael 
Tellbe och Hanna Wallsten uppdraget.

Med utgångspunkt från Bibel 2000 
har Hanna Wallsten återberättat 
Nya Testamentet på ett mer lättläst 
språk. Mikael Tellbe har sedan fak-
tagranskat texten och även gjort en 
del nyöversättningar.

Av: Helena Grännö, Nya Musik

levande: att förnya sig och knyta an 
till nutidens frågor och problem utan 
att överge traditionen.

Här ställs klassiska kristna frågor i 
dialog med vår tids frågor om indivi-
dualism, kapitalism och tilltagande 
nationalism. Kyrkan blir en annor-
lunda gemenskap som strävar efter 
att bli en del av Guds rike i världen.

En bok som är stimulerande för 
tanken och uppbygglig för tron,

Om tron 
Patrik Hagman

Nya Testamentet på lättläst svenska

Det är enklare ord, kortare meningar 
och ett modernare språk. Till vissa 
svårare ord finns en förklaring längst 
bak i boken.

Texten blir levande och tillgänglig för 
alla, både unga och vuxna. En ver-
sion av Nya Testamentet som också 
fungerar bra att använda i grupper 
där svenska inte är huvudspråket.

Gud: återkomsten 
Joel Halldorf

Boken beskriver hur det religiösa post-
sekulära landskapet ser ut idag. Den 
blickar bakåt, på den historia som tog 
oss hit. Halldorf spanar också framåt 
med förslag på hur krockar i det 
mångreligiösa samhället kan förstås 
och hanteras. 

En bok för den som vill förstå religio-
nens ökade synlighet i samhällsde-
batten!
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Titta i backspegeln!

Det utropade han, bilskolläraren. Annars 
blir du en livsfarlig förare. Men tittar du 
i backspegeln hela tiden är det också far-

ligt. Då kör du i diket. En blick, då och 
då, rekommenderade han. Ett gott råd. 

På alla sätt.

Att leva historielöst är farligt. Vi behöver 
kasta en blick i backspegeln då och då. 
Se vad vi har för rötter. Vad vi har för 
ursprung och hur det har format oss?

Våra rötter ...

Text : Lars-Bertil Florén  
Foto: Simon Johansson 

Illustration: Pixabay.com



8

Det magasin du håller i din hand 
kommer från Immanuelskyr-
kan som är en del av Equmeni-
akyrkan. Ett nytt samfund som 

kom till 2011, utifrån de tre bildarsamfun-
den Svenska Baptistsamfundet, Metodist-
kyrkan och Svenska Missionskyrkan, som 
alla har sina rötter i den svenska folkväck-
elsen under 1800-talet.

De blev del av en stark folkrörelse som 
banade väg för religionsfrihet och demo-
krati. Rötter att vara rätt stolt över.

Det kan vara på sin plats att ta reda på 
något av vad de tre bildarsamfunden har 
bidragit med in i Equmeniakyrkan.

Svenska Baptistsamfundet
Den 21 september 1848 gick sex personer 
ned i havet vid Vallersvik i Frillesås. De 
döptes och den första baptistförsamlingen 
i Sverige var bildad med F O Nilsson som 
ledare. Du kanske har sett den berömda 
tavlan med detta motiv. 

Detta skedde under tiden då Konventi-
kelplakatet gällde (1726-1858) som förbjöd 
religiösa samlingar som inte leddes av en 
präst. Därför blev F O Nilsson dömd och 
landsförvisad(!) år 1850 och flera andra 

dömdes till fängelsestraff.
När jag var ungdomsledare i början av 

1970-talet i Väröbacka, några mil söder om 
Vallersvik, var det en viss känsla att ta med 
tonåringarna ut på Vändelsö utanför Fril-
lesås dit F O Nilsson flydde och gömde sig.

Kampen för frihet och att själv få be-
stämma över sitt liv och uttrycka sin tro 
är en bärande tanke inom baptismen. Och 
att man bl a uttrycker efterföljelse och lär-
jungaskap genom sitt troendedop.

Baptismens egna rötter går tillbaka till 
1500-talet då man började ifrågasätta både 
politiska och religiösa auktoriteter och 
man kan säga att baptismen, eller anabap-
tismen (av ana – åter), föddes i Zollikon 
utanför Zurich i Schweiz 1525 och sedan 
spreds till Holland, England och Amerika.

Metodistkyrkan
Arkitekturen uttrycker en teologi!

”Vi ska bygga vackra kyrkor som ser ut 
som kyrkor” sa man när metodismen kom 
till Sverige via hemvändande sjömän. För-
samlingar etablerades redan 1868, främst 
i städer och orter med hamnar.

Även interiören i kyrkorummen, med 
predikstolen över altaret, inramat av knä-

fallet signalerar en teologisk hållning. Här 
gäller ”Ordet över Bordet”.

Men det startade i England på 1730-ta-
let med bröderna John och Charles Wesley 
som var präster i den anglikanska kyrkan. 
De blev redskap för den väckelserörelse 
med starka diakonala drag som bildade 
metodismen. I USA blev Metodistkyrkan 
ett samfund redan 1784 medan det i Eng-
land dröjde till början av 1800-talet.

I Sverige hade George Scott en viktig roll 
i framväxten av Metodistkyrkan.

Man startade tidigt en teologisk utbild-
ning på Överås i Göteborg.

Genom Charles Wesleys ca 8000 psal-
mer och dikter har tro, tänkande och teo-
logi förmedlats ända in i vår tid. Sången 
och musiken blev, och är, ett viktigt teo-
logiskt, pedagogiskt och metodiskt sätt att 
sprida evangelium. 

Missionskyrkan
Vi tar det där med namnet först. Svenska 
Missionsförbundet bildades 1878 och bytte 
namn till Svenska Missionskyrkan 2003 
och är nu, sedan 2011, en del av den nya 
Equmeniakyrkan.

I den förändring av samhället som präg-

1848

1878

2011
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lade slutet av 1800-talet blev Missionsför-
bundet en av de folkrörelser som banade 
väg för demokratin. Man reagerade mot 
att kyrkan lierade sig med makten. Männ-
iskan blev myndigförklarad och man trot-
sade det faktum att man inte fick mötas till 
religiösa sammankomster utan prästens 
närvaro. Det betonades att det var ett fritt 
val och man firade också nattvard i de tro-
endes gemenskap.

När man möttes i hemmen läste man Bi-
beln tillsammans och grundaren P P Wal-
denströms klassiska frågor stod i centrum: 
”Vad står det skrivet?” och ”Var står det 
skrivet?”. Dessa ivriga bibelstudier ledde 
till att man ofta kallades ”läsare”. 

Och i studiet upptäckte man försoning-
ens gåva och nåd – att Gud är kärlek.

Det är rörande att läsa om hur det var 
här i Jönköping när väckelsen gick fram 
och man 1859 möttes i det nybildade Trak-
tatsällskapet. E J Ekman, som tillsammans 
med Waldenström var förgrundsgestalt, 
berättar i sin bok ”Inre missionens histo-
ria” om hur häradshöfdingen T. H. Oden-
crantz och ”jungfrun hos ett herrskap” 
plötsligt var som syskon i församlingen. 
Att de möttes på lika villkor och firade 

nattvard tillsammans var något oerhört 
stort.

Tidigt skrevs in i konstitution och 
grundsatser att ”Var och en har frihet att 
under Andens ledning läsa och tolka Guds 
ord.” Utifrån detta förkunnas t ex ett dop 
men det kan ske vid olika ålder och på oli-
ka sätt. I respekt för varandra väljer några 
föräldrar att döpa sina barn och andra bär 
fram det till barnvälsignelse för att de se-
nare i livet själva ta ställning till dopet. Oli-
ka traditioner sida vid sida – det ska vara 
”högt i tak” sa man tidigt.

I Jönköpings kommun finns ett tiotal 
församlingar anslutna till Equmeniakyr-
kan.

På 1970-talet gick de två innerstadsför-
samlingarna i Betlehemskyrkan och i Im-
manuelskyrkan samman i en gemensam 
församling och byggde den nuvarande 
kyrkan som invigdes 1976.

Den rosa kyrkan på väster, som många 
Jönköpingsbor säger.

Ett arv att förvalta
Rötterna, eller livet under ytan, ger stadga 
åt trädet.

Den gren som är Equmeniakyrkan hör 

ihop med hela kristenheten. Det träd som 
har förgrenats många gånger under snart 
2000 år men som har gemensamma röt-
ter.

Och ”alla har något att bidra med” sä-
ger Paulus i 1 Kor 14:26. Det gäller varje 
människa men också varje samfund och 
kyrkotradition. Då tror jag att Equmenia-
kyrkan, utifrån sina rötter, också har något 
viktigt att bidra med.

Vi har tittat i backspegeln en stund. Hur 
var det han sa? En blick då och då. Men 
glöm inte att titta framåt.

Om vi drar några slutsatser från vår 
historia så kanske de kan sammanfattas i 
orden vi känner igen sen bildandet av det 
yngsta samfundet i Sverige:

”Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för 
hela livet där mötet med Jesus Kristus för-
vandlar mig, dig och världen”.

Och så kanske vi kan stava nån gång då 
och då på det tidlösa påståendet:

”Det är nåd att få vara med”

1848
»Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för 

hela livet där mötet med Jesus Kristus  
förvandlar mig, dig och världen.«
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Kyrkans framtid handlar alltid om relationen till Jesus 
och alla möten, nya och upprepade, som vi människor 
gör med honom och med varandra. Vi möter människor 
dagligen, nya och dem vi mött hundratals, ja tusentals 

gånger. Och ofta missar vi skatten i varandra.I Equmeniakyrkan 
säger vi att:  ”mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen” 
Du som läser detta just nu vet kanske inte om att du är bärare av 
kyrkans framtid och förnyelse!

Kyrkan, föddes i mötet med den uppståndne och erfarenheten 
av den Helige Ande. I kyrkans alla tider har det mötet stått i centrum. 

Som den blinde mannen i Johannesevangeliet uttryckte sig om 
sitt möte: ”Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se.”  (Joh 
9:25) Mötet med Jesus förvandlade hela hans livsförutsättning, 
från blind till seende.Kanske är det en sådan ”ögonöppnare” 
vi behöver i kyrkan idag också att: Förnyelsen av kyrkan finns  
utanför kyrkan!

... och vår framtid
Förvandlingen hos en människa som mött Jesus, glädjen, de 

nya perspektiven, de nya ögonen som detta för med sig smittar av 
sig och sprider sig i den befintliga församlingen. Det är så framti-
den för församlingen är möjlig och det är där som verklig försam-
lingsförnyelse ligger. Det är genom nya människor som evangeli-
um återförs till församlingen (enligt Harry Månsus).

Denna möjliga livsförvandling, denna skatt finns nerbäddad i 
varje människa också hos dig som ännu inte tror! Detta borde 
förflytta församlingens ibland inåtvända perspektiv utåt!

Om församlingen framtid och förnyelse ligger i mötet med Je-
sus och nya människor, så kanske vi skulle våga säga att: ”ditt 
möte med Jesus förvandlar också mig, församlingen och världen”.

Så, Välkommen att söka det livsförvandlande mötet med Jesus 
hos oss i Equmeniakyrkan – vi behöver dig!

Text: Peter Bernhardsson, regional kyrkoledare, region öst av Equmeniakyrkan
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Den kristna tron menar att Gud uppenbarat sig i tre sätt 
att vara. Gud är skaparen och alltings fader. Gud är so-
nen, Jesus Kristus, frälsaren. Gud är Den Heliga Anden, 
den ständiga närvaron.                                                   

När vi bekänner Gud som skaparen menar vi att allting har 
blivit till genom Gud. Universum, vår egen planet och allt liv har 
sitt ursprung i Gud. Gud är alltings början.

Gud är också alltings slut. Allt levande ska, när Gud bestämmer, 
återvända till honom. Människan formar historien på jorden men 
över historien går Guds plan mot det mål som Gud bestämt.

När vi i trosbekännelsen bekänner Jesus Kristus menar vi att 
Gud kommit till jorden i mänsklig gestalt för att visa oss vem Gud 
är. Jesus är Gud och som Jesus är, sådan är Gud. Som Jesus älska-
de människorna, så älskar Gud oss. 

När Jesus under sitt liv stod upp mot allt som bröt ner en männ-
iskas liv, visar det att Gud är på vår sida i kampen mot det onda.  
Gud bor i de goda krafterna, som kämpar mot all destruktion. Till 
sist dog Jesus på ett kors, för att gå in i döden och bryta sönder 
dödens definitiva makt. Han uppstod och nu finns för alla en väg 
genom döden ut i det eviga livet. Jesus är vår räddare. 

När vi bekänner att vi tror på Gud som den Heliga Anden ut-
trycker vi att vi tror att Gud är överallt hos alla. Om Gud ska vara 
överallt hos alla kan han inte ha en kropp som begränsas av tid 
och rum. Därför bekänner vi att Gud är Ande. Så kan han vara 
överallt, hos alla, i alla tider. 

Den kristna trosbekännelsen beskriver en Gud som är med oss 
hela vägen, från början till slut.

Från början till slut
Kristen tro enligt den kristna trosbekännelsen

Ingen kan förklara Gud. Men vi måste ändå försöka redovisa vad 
vi menar oss tro på, när vi säger oss tro på Gud. En trosbekän-
nelse som den vi beskrivit ovan är inget vetenskapligt dokument.  
Det är en riktningsangivelse: Så här kan man tänka, i den här 
riktningen kan man gå för att söka Gud. 

Men att bli en kristen är inte bara att få saker och ting intellek-
tuellt på plats.  Det handlar om hjärtats överlåtelse. Att vara en 
kristen innebär att man liksom varje dag överlämnar sig åt Gud 
och säger: ”Gud jag vill att du ska vara en del av mitt liv, jag vill 
leva mina dagar med dig.” När man sedan lever som kristen försö-
ker vi leva som Jesus lärde oss.  Det är därför vi kallar oss kristna.

Hur blir man en kristen?

Text: Jan Eirestål
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Text : Bibelcitat & Henrik Ydreborg | Foto: Henrik Ydreborg

I Betlehem finns denna fredsduva målad som graffiti av gatukonstnären Banksy.

Immanuels Henrik Ydreborg fotograferade en hel del under sin resa till 
den plats där kristendomen har sitt ursprung. En resa med möten, möten 
med bibliska platser och nutida människor. Kontraster, nyanser, likheter 
och gränser. Tunna, fina gränser som skiljer och markerar. Vi och dom. 
Människor som skrattar, dansar och är rädda. Mänskliga rättigheter.  
Rätten till sin historia, till vatten, till liv. Tid för allt.

I TID
OCH RUM

Soluppgång i Betlehem, kyrkor och moskéer sida vid sida.
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 i Betlehem finns denna 
fredsduva målad som graffiti 

av gatukonstnären Banksy.

» Som en späd planta växte han 
upp inför oss, som ett rotskott ur 

torr mark. Han hade inget ståtligt 
yttre som drog våra blickar till sig, 
inget utseende som tilltalade oss.«

Jes 53:2
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»När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av 
människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir 
också ni till levande stenar i ett andligt husbygge.«

1 Petr 2:4-5a
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»När han kom närmare och såg staden började han gråta över den och sade: ”Om du denna 
dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred! Men nu är det fördolt för dig.«

Luk 19:41-42

Till vänster: Interiör från 
S:t Petruskyrkan i Jaffa.

Nedan: Herdarnas äng 
utanför Betlehem.
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Visste du?
Immanuelskyrkan invigdes 1976 och är ritad av  
arkitekten Carl Nyrén. Carl Nyrén har bland annat ock-
så ritat järnvägsstationen och Länsmuséet i Jönköping.

G O T T  &  B L A N D A T
Missionärer
Immanuelskyrkan stödjer Equmeniakyrkans interna-
tionella arbete genom missionärerna Anne och Carl 
Sundberg i Kongo Brazzaville. Där är Anne chef för 
ASUdh, ett biståndsorgan och Carl jobbar med att 
undervisa i teologi och predikar även i kyrkan. 

Stöd gärna vårt internationella arbete! Märk din bank-
giro-betalning eller swish-överföring med ”Sundbergs”.

Blöjgung?
Blöjgung kallar vi vår småbarnsrytmik för föräldrar 
med barn som är 0-3 år. Efteråt smakar det ofta väldigt 
bra med lite fika. Läs mer på immanuelskykan.com om 
du är intresserad!

 

Varje vår och höst arrangerar 
Equmenia i Immanuelskyrkan en by-
tardag. Då får tusentals barnkläder, 
skor och leksaker nya ägare. Smart 
både för plånboken och miljön!

Håll koll på bytardagen.se!

Samhällsdialogen
Du har väl inte missat Samhällsdialogen i Immanuels- 
kyrkan? Flera gånger per termin, oftas på måndagkväl-
lar, bjuds det int till intressanta föreläsningar och sam-
tal om tro, teologi, kultur och samhälle. Både lokala 
och nationella gäster med intressanta utgångspunkter 
brukar medverka. 

Håll utkik på immanuelskyrkan.com eller leta upp 
Samhällsdialogen Immanuelskyrkan på facebook.

Tävling! – Var i kyrkan?
Kan du se var i kyrkan fotot är taget? Kanske 
inte så lätt, men det går att lista ut. Var med 
i tävlingen med chans att vinna en pre-
sentcheck på 100 kr i Café Immanuel.

Svar lämnas till kyrkans expedition i ett 
kuvert märkt ”VAR?”. Skriv ditt svar på en 
lapp tillsammans med namn och telefon-
nummer. 

Vinnaren dras bland de 20 första rätta svaren. 

Lycka till!

PS. I förra numrets tävling föreställde bilden 
en lampskärm i kyrksalen underifrån.
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Blanda alla ingredienser till en deg. 
Rulla ut fingertjocka längder.
Platta till dem och strö över solrosfrö.
Grädda i 175˚C i ca 15 minuter
Skär dem i sneda bitar medan de ännu är varma.

Lycka till!

Solrossnittar
200 g smör
1,5 dl socker
4 msk sirap
2,5 dl vetemjöl

2 dl grahamsmjöl
1 tsk bakpulver
1 msk vaniljsocker
1,5 dl solrosfrön

Recepttips från Café Immanuel!

Med Glädje
Och somt föll inte på läppen 
Försvann i en mening om väder och vind

Och somt föll i glömska 
Där dammet täcker alla ord som vill ut

Och som föll mellan raderna 
Som ingen ville läsa något om

Men somt föll i Trädgårdsmästarens jord 
Där allt med glädje vill gro 
Grodden blev till träd 
Träd så starkt med djupa rötter 
En dag täckt med frukt 
Någon åt frukten 
Hela himlen omfamnade henne

Kicki Uggla

Fo
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Banken man byter till!

Jönköping City
036-36 51 00

handelsbanken.se
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Våra verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar. 
ONSDAGAR 
Blöjgung 11.00 För föräldrar med barn 0–2 år. 
Jönköping Soul Children 17.00–18.00. För årskurs 5–9.
TORSDAGAR 
Unga Röster (kör) 17.40–18.25. För dig som går årskurs 1–4. 
Musiklek 17.40–18.10. För 4–6 år. 
Scouterna 18.30. Från 7 år.
SÖNDAGAR  
Söndagsskola 11.00 i samband med gudstjänst. Från 4 år.

Jan Eirestål 
Pastor & tf föreståndare

jan@immanuelskyrkan.com

Josh Hiben 
Pastor

josh@immanuelskyrkan.com

Maria Ydreborg 
Församlingsmusiker

036-17 33 42, 0705-57 34 22

maria@immanuelskyrkan.com

Lena Hilding Carlsson 
Diakon

036-17 33 43, 070-729 35 74

lena@immanuelskyrkan.com

Rose-Marie Carlsson 
Cafeföreståndare

036-17 33 48

rose-marie@immauelskyrkan.com

Simon Youkhanna 
Vaktmästare

0736-36 90 70

simon@immanuelskyrkan.com

Sanna Bergström 
Cafébiträde

PERSONAL

DET HÄNDER I IMMANUELSKYRKAN

VÄXTPLATS IMMANUEL – CAFÉ & KONFERENS

Bön i Andaktsrummet – onsdagar kl. 9.30
Gudstjänst – varje söndag kl 11. Efter gudstjänsten är det 
alltid fika.
På immanuelskyrkan.com kan du läsa mer om våra olika 
grupper, verksamheter och vad som händer. Till exempel: 
RPG - mötesplats Immanuel, Utvandrarna, Immanuelskyr-
kans kör och körprojekt, Språkcaféet, Konfirmation, Imman-
uel Brass och Samhällsdialog.

Immanuelsekyrkan erbjuder möjligheter till olika former av 
möten och konferenser i centrala Jönköping. Våra välutrus-
tade konferens- och möteslokaler passar för både större och 
mindre grupper och Sporthallen är utrustad för de flesta 
idrottsaktiviteter.

I Caféet serveras kaffe och andra drycker tillsammans med 
smörgåsar och annat kaffebröd. Tisdagar och onsdagar 
serverar vi vår populära sopplunch. Vid konferens erbjuder vi 
cateringpaket med dagens rätt. 

Öppettider i Café Immanuel 
måndag–torsdag kl. 9–18 
fredag–lördag kl. 9–13 
Sopplunch tisdag och onsdag kl. 11.30–13.00

Kontakta vår expedition för bokning, information om 
våra konferenspaket eller läs mer på www.vaxtplats.se

Adress: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15,  
553 17 Jönköping
E-post: info@immanuelskyrkan.com  
Telefon: 036-17 33 40 
Hemsida: immanuelskyrkan.com 
Expeditionen är vanligtvis bemannad vardagar kl. 9–13.
Bankgiro: 545-6231  Swish-nummer: 123 006 77 69

EXPEDITION & KONTAKT



20

Om livet...
Tolvslagen kommer och går, 2018/2019, 2019/2020 
osv, på fler än ett sätt. Under de runt 3,7 miljarder 
år som det har funnits liv på jorden har människan, 
homo sapiens, existerat i endast 200 000. Av dessa 
präglades de första 193 000 åren av ständig migration 
och primitiv kamp för överlevnad, därpå kom 7 000 år 
av jordbruk och civilisation och sedan 300 år av indu-
strialisering. Bara under de senaste 70 åren har vi levt i 
den period av ohämmad tillväxt och rovdrift som idag 
är på väg att rubba hela den planetära balansen.

På julafton 1968 togs den legendariska bildserien 
“Earthrise” ( jorduppgång) från månens baksida av 
besättningen på rymdskeppet Apollo 8. Fotografiet 
har kallats en av de viktigaste miljöbilderna någonsin, 
kanske för att det exponerar den tidlösa, intuitiva 
insikten om vår blåskimrande planets bräcklighet i 
den svarta världsrymden. Det vördsnadsbjudande 
uttrycket “vårt klot är så ömkligt litet” har ju använts 
av både poeten Dante på 1300-talet och fysikern Ulf 
Danielsson i vår tid för att beskriva detta lilla damm-
korn  i universum, så utsatt i sin skönhet.

Också den tyske astronauten Alexander Gerst drab-
bades av denna poetiska klarsyn innan han nyligen 
landade på jorden efter att ha slutfört sitt uppdrag på 
den internationella rymdstationen ISS. “inte alla begri-
per hur skört och litet detta rymdskepp Jorden är och 
hur begränsade resurserna är”, skrev han efter att i 197 
dagar ha betraktat den blå planeten på 400 kilometers 
förundransfullt avstånd. Nu sände han hälsningar till 
sina ofödda barnbarn och bad om förlåtelse för hur 
vi - mänskligheten - genom klimatuppvärmning, ned-
smutsning och massutrotning är på väg att förstöra 
den enda planet vi har.

Och kanske är det bara genom rymden som man kan 
se riktigt klart på livet på jorden. 

En av det gångna årets mest akut drabbande berät-
telser är Mats Strandbergs ungdomsroman “Slutet”, I 
en av romanens bästa scener frågar en av huvudper-
sonerna sin mamma varför hon fortsätter att vattna 
sina krukväxter när det ändå bara är fem dagar kvar 
tills alla ska dö. Modern svarar att livet är tillräckligt 
deprimerande som det är, även utan vissna blommor 
i fönstren.

Mats Strandbergs roman är nödvändig läsning för en 
civilisation som nu, fem i tolv på nyårsnatten, börjar 
erfara sin egen dödlighet.

Idag hörs allt fler röster som säger att det är “kört” och 
att det bästa vi kan göra är att dra oss tillbaka för att 
lära oss att dö. Det är en nihilistisk impuls som i grun-
den är främmande för människan. Man lämnar inte en 
svårt sjuk vän eller släkting under förevändningen att 
det är “kört”. Man ger sig inte, man försöker igen. Inte 
för att man är övertygad om att hon eller han kommer 
att bli frisk, utan för att det är det enda rätta att göra.

Kvinnan som vattnar sin krukväxt fem dagar före slutet 
i Mats Strandbergs roman säger något väsentligt 
om människans villkor. När vi talar om undergång-
en handlar det om meningen med livet på den här 
planeten.

Björn Wiman 
Kulturchef på Dagens Nyheter

Krönika

Bara genom rymden kan man se klart på livet på jorden


