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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. 
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och be en bön i andaktsrummet 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.
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Daniel Wramhult,  
pastor och församlingsföreståndare

Jag gick i mina egna tankar, funderar ofta som bäst när 
jag går, när jag fick syn på två hundar. Den mindre hun-
den reste ragg, skällde och la öronen bakåt. Aggressivt 
slet den i kopplet och gjorde utfall. Människan i andra  

           änden av snöret slet förtvivlat med olika kommando. 
Den större hunden satte sig genast ner, vände lugnt på huvudet, 
blottade halsen och tittade åt ett annat håll. 

Scenen förändrades. Den mindre hunden tappade fattningen 
totalt. Bytte kroppsspråk och visste inte riktigt hur den skulle 
bete sig, varpå den lilla hunden och människan promenerade 
vidare.

Det finns något avväpnande i att lägga sig på knä. I kyrkans 
historia har knäfallet en naturlig plats. Både nya och gamla testa-
mentet beskriver människor som böjt sina knän i vördnad. Men 
vi läser också i historien om hur maktmänniskor försökt tvinga 
människor att böja sina knän i underkastelse. 

Vad är styrka och vad är svaghet? Paulus skriver i Efesierbrevet 
3:14: ”Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken 
allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.”

Han skriver i 2 Kor 12:9: ”`Min nåd är allt du behöver.` Ja, i 
svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min 
svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. ”

Det verkar till och mer vara så att Gud utväljer det som är 
svagt i våra ögon (1 Kor 1:27). Han verkar föredra att lägga sin 
skatt i bräckliga lerkärl (2 Kor 4:7). Hur hänger detta ihop? 

Vi brottas nog alla med våra egna begränsningar, våra styrkor 
och våra svagheter. Att få detta livet att gå ihop, att kunna hålla 
det under kontroll, är den största lögn vi kan gå på. De som dri-
vits in till förtvivlan och utmattning av denna lögn är oräkneliga. 

Jesus vet om detta och agerar efter det. För att kunna nå varje 
människa fanns bara en väg att gå: Att bli människa! Det är den 
största sanningen som vi får upptäcka: Gud blev människa. Det 
sätter vårt liv i ett annat fokus. 

Paulus upptäckte så småningom bittert att han inte kunde kla-
ra av allt själv. Att han inte räckte till. Det blev hans räddning. 
Kristus blev hans räddning. 

Därför böjer också jag mina knän. Inte i resignation, utan i 
bön om hjälp, för jag tillhör dom som inte får ihop eller kan 
kontrollera livet. Jag är beroende av en räddare.

I detta nummer av magasin Immanuel hoppas vi med olika 
reportage kunna inspirera till samtal runt styrka och svaghet. 
Bakom texterna klingar två frågor:

Vad innebär det att vara människa? Vem är Gud?

Daniel

Vad är styrka och 
vad är svaghet?
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”Sorgens gåva är en vidgad blick” är ett citat som ursprungligen 
kom från teologen och författaren Patrik Hagman för ett par år 
sedan. Det har blivit flitigt använt sedan dess och även om det 
aldrig uttalas i Robert Erikssons bok ”Leva eller överleva” kan det 
ses som en utgångspunkt för hans tankar. 

En sorg både förankrad i de upplevelser som formar vårt liv men 
kanske framförallt en sorg sprungen ur en existentiell tomhet. 
Först när vi släpper taget om det som vi ändå inte kan kontrollera 
och överlämna livet till Gud kommer vi i kontakt med den  
djupare glädjen i livet. 

En ny början  
kräver ett avslut

Text : Fredrik Bergman | Foto: Noomie Hammar



Louise Wombell

När känner du dig stark?
När jag lyfter tunga saker.

När känner du dig svag? 
När jag är hungrig. Då brukar jag äta 
något. 
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»Vi behöver visa omsorg om  
oss själva så att vi lyssnar in  

när vissa saker i livet  
faktiskt har dött bort.«

Under en timmes Zoom-möte 
fick jag tillfälle att diskutera 
Robert Erikssons Leva eller 
överleva tillsammans med ho-

nom. Robert är uppvuxen i Nässjö och var 
under 90-talet sångare i bandet Attention. 
Under de åren var han ofta i Immanuels- 
kyrkan och spelade. Musiken och skrivan-
det är något som följt Robert under hela 
hans vuxna liv, bland annat har han skrivit 
en bok om Bruce Springsteen utifrån ett 
kristet perspektiv. Idag arbetar han som 
pastor i Betlehemskyrkan i Göteborg.

–Arbetet med boken började innan 
pandemin men är ändå indirekt påverkad 
av den, berättar Robert. Under den här 
perioden har jag kommit närmare någ-
ra människor och vågat dela rädslor och 
sorg. Jag har observerat vad som då hänt 
med mig. Det har i sin tur lett till något 
konstruktivt, jag har kunnat gå vidare med 
saker. Insikter som jag sedan har kunnat 
använda i mitt skrivande fortsätter han. 

–Sorg och tacksamhet hör ihop, det är 
en erfarenhet av det här året, men till-
komsten av boken började utifrån en trös-
kelerfarenhet.

En tröskelerfarenhet är något han be-
skriver som en plats där vi lämnat något 
men ännu inte klivit in i det nya rummet. 

På ett personligt plan har jag enkelt att 
ta till mej Roberts tankar kring ”tröske-
lerfarenhet” och vikten av att släppa taget 
och gå vidare. Att kristendomen ibland 
reduceras till en konservativ livshållning 
där social stabilitet och konformitet ses 
som grundbulten har alltid tyckts mej 
märkligt. Robert instämmer i det. 

–Tankarna kring att släppa taget och gå 
vidare lade jag ut ännu tydligare i min för-
ra bok Nu är allt vi har. Jag tänker att det 
också är en kritik över hur vårt samhälle 
fungerar, att hjulen ska fortsätta snurra. 
Som kyrka blir vi lätt en avbild av det 
samhället. Vi blir en del av det systemet 
och behöver samtala mer om hur vi kan 
stå en bit utanför det.

Inom de östasiatiska traditionerna, som 

under de senaste årtiondena har fått allt 
större spridning även hos oss, läggs ett 
stort fokus på de begrepp som Leva eller 
överleva tar upp: tröskelerfarenhet, med-
veten närvaro och kontrollförlust. Om-
råden som ofta är åsidosatta hos oss. Att 
det nödvändigtvis inte behöver vara så går 
som en röd tråd genom boken. 

–Vi behöver inte gå till andra traditio-
ner för att hitta det tankegodset, säger 
Robert. Det finns tydligt i evangelierna 
och i den tidiga kristna traditionen men 
vi har sett på det med våra västerländska 
glasögon. 

Under samtalets gång upptäcker vi att 
både jag och Robert har nära band till 
Kommuniteten på Bjärka-Säby. En er-
farenhet som starkt har präglat oss båda. 
Insikten att vägen framåt märkligt nog 
kan vara att blicka bakåt. Att vägen ut ur 
kyrkans kris kanske kan vara att söka dess 
ursprung. 

–Vi har möjligheten att ständigt ut-
vecklas om vi tillåter oss att göra det, säger 
Robert, men växten är snarare en nedåtgå-
ende cirkelrörelse än en uppåtgående ste-
ge. Att se hur livet djupnar om vi försöker 
släppa taget om det som vi ändå inte kan 
förändra och istället tillåter oss att leva i 
en ständig relation till Gud.

Roberts kan i sina tankar kring att bry-
ta upp säkert kännas radikal för många. 
Han beskriver hur vi både som personer 
och som församling kan behöva ”beskära 
de döda grenarna för att de friska ska få 
växa fritt. En trädgårdsmästare ger sjuka 
grenar och knoppar näring och tar hand 
om dom under en period men måste till 
sist avgöra vilka som inte kommer bli fris-

ka och därför behöver skäras bort”. Det 
kan låta hårt men kanske är just det en in-
sikt som ger oss möjlighet till större djup 
och glädje i livet. Någonstans här känner 
jag också att styrkan i Roberts bok ligger: 
Förändring och avslut är en del av livet, 
både som människa och som församlings-
gemenskap. I det kanske man kan finna 
en av nycklarna till tillväxt och fördjupad 
glädje. 

–Vi behöver visa omsorg om oss själva, 
fortsätter Robert, så att vi lyssnar in när 
vissa saker i livet faktiskt har dött bort. 
Det kan gälla arbete eller livsdrömmar. 
Saker som kan ha varit viktiga för oss men 
som nu har haft sin tid. Det kan också 
gälla livsmönster som vi tror vi behöver, 
men som vi faktiskt har mognat ifrån: 
kontrollbehov, själviskhet. Om vi inte 
aktivt gör ett avslut och släpper taget om 
sådant hindrar det nya saker att växa fram.

Leva eller överleva - Om konsten att 
släppa taget är utgiven på Libris förlag 
och finns även som ljudbok inläst av 
Robert Eriksson själv.
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Jesus uppmanar oss att följa honom, att se och 
lära av hans sätt att möta människor och försöka 

bli mer lik honom. 

Det står mycket i nya testamentet om hur Jesus gjor-
de. Han mötte människor mitt i deras vardag, be-
sökte deras arbetsplatser, fanns på torget, besökte 
sjuka och hade omsorg om dem som på olika sätt 

befann sig i ett utanförskap. Han var med och påverkade männ-
iskors livssituationer. 

En av dem var Bartimaios. Honom möter Jesus på väg ut ur 
staden Jeriko. Där sitter han vid vägkanten och ropar efter Jesus. 
Han är blind, så han ser honom inte, men han vet att han är på 
väg. Människorna runt Bartimaios vill tysta honom, men Jesus 
har förstås hört, och han stannar vid honom, och ställer frågan: 
”Vad vill du att jag ska göra för dig?”

Vad vill du att jag 
ska göra för dig?

Text: Lena Hilding Carlsson. Illistration: Freepik.com

Diakoni & själavård
Medmänsklighet, diakoni, att finnas där för de som är  
svagare eller av annan anledning har det svårt, är en  
viktig del av Immanuelskyrkans uppgift. Även själavårds- 
samtal, som kan röra alla livets skiftningar, är något som du 
kan få med en pastor eller diakon som har tystnadsplikt.

Hör gärna av dig till diakon, Lena Hilding Carlsson:

Tel: 036-17 33 43, 070-729 35 74 
E-post: lena@immanuelskyrkan.com

Det var väl ändå ganska uppenbart vad Bartimaios ville, han 
ville få sin syn tillbaka. Självklart förstod Jesus det, men han ville 
ändå höra honom säga det. Jesus mötte honom med respekt, 
som en värdefull och viktig människa. Sedan helade han honom. 

Jesus ger oss också ett annat perspektiv på hur vi ska behandla 
varandra när han säger: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon 
av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” 

Alltså att vi ser Jesus i de vi möter och bemöter dem som om 
de vore Jesus själv. 

Vårt uppdrag är att likt Jesus synliggöra Guds kärlek och när-
varo genom att se, möta och dela varandras och andras liv och 
livssituationer. Nu är det vi som är Jesu händer och fötter. Detta 
får vi vara och göra tillsammans, med Jesus och varandra. Som 
Paulus säger: ”Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.”
Hela livet får vi öva oss i att bära och bli burna, för det är när vi 
vågar visa vår svaghet som vi blir starka. 

–Vad vill du att jag ska göra för dig?
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Namn: Cecilia Svanberg

Ålder: 46 år

Intresse: Greja i trädgården, gå i skogen, läsa böcker.

Utbildning och anställning: Specialistläkare i allmän- 
medicin, anställd på Bräcke diakoni, Vårdcentralen  
Nyhälsans filial i Forserum

Oväntad egenskap: Ingen, är väldigt förutsägbar.



Att få leva är inte  
någon självklarhet
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Vi befinner oss ute på det småländska höglandet, det är vår i luften och naturen 
hälsar livet välkommen. Idag skiner solen och vårbruket vänder jordens tiltor, 
förbereder för sådd och skörd. I Sniparp möter jag David och Cecilia Svanberg. 
David är journalist och har efter flera år på annan ort övertagit föräldragården  
med dess skogsbruk. Cecilia är distriktsläkare och hennes blekingska hälsar väl-
kommen med värme i rösten. Jag är bland vänner.

Här lever ni sannerligen nära naturen!?
–Ja, det är fantastiskt att bo så nära naturen och 

få följa skiftningarna på nära håll, kunna se rådjur 
och älgar runt husknuten och titta till bina i ku-

porna. Jag känner stor tacksamhet över att få bo så här och stor 
förundran över det vackra i naturen, säger David

–Vi flyttade hit 2014 efter att ha bott några år i Jönköping. 
Jag hade inte bott på landet tidigare, så för mig var det inte ett 
självklart val att flytta hit. Men det har blivit väldigt bra och hela 
familjen trivs här. Jag uppskattar lugnet och tystnaden efter en 
intensiv arbetsdag, att påta i trädgården och gå en runda i sko-
gen, säger Cecilia.

För drygt ett och ett halvt år sedan satt vi i ert kök och sam-
talade. Era liv hade förändrats på väldigt kort tid, det var inte 
så det skulle bli. Vill ni berätta? 

–Under sommaren 2019 hade jag lite ryggvärk, och i augusti 
blev det påtagligt sämre, så jag hade svårt att gå och röra mig, 
säger Cecilia. I början av september gjordes en skiktröntgen som 
visade rikligt med elakartade skelettförändringar i hela kotpela-

ren, bäcken, lårben och revben och även oklara leverförändring-
ar. Det var när vi hade fått det beskedet, men inte visste vilken 
sjukdom det rörde sig om, som du kom till oss. Under den veck-
an försämrades jag för varje dag och kände till slut att det inte var 
säkert att jag skulle leva nästa vecka om det fortsatte i den takten.

Vad tänkte du när du fick beskedet? 
–Det var väldigt oväntat, så jag blev nog rätt chockad, men 

reagerade inte så mycket känslomässigt till en början. Jag foku-
serade på praktiska saker som behövde ordnas. Några dagar efter 
röntgenbeskedet kunde diagnosen myelom fastställas, cancer i 
benmärgen. Då kände jag en väldigt lättnad, för jag visste att 
prognosen var mycket bättre än om det hade varit någon annan 
cancer med sådan utbredd spridning till skelettet. 

David, vad hände med dig när du fick veta att Cecilia var 
svårt sjuk? 

–Allt rasade. Jag såg inget hopp. Jag hade sett hur snabbt Ce-
cilia hade försämrats, och jag tänkte att det fanns ingenting som 
kunde vända detta. För första gången på länge grät jag. Jag var 

Text: Daniel Wramhult. Foto: Privat
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nog i chock. Jag fick svårt att sova och äta, och tappade flera kilo 
i vikt.

–Alla de där sakerna i vardagen som man i vanliga fall tycker 
är viktiga, blev plötsligt helt oviktiga. Jag minns en gång när jag 
och flickorna åkte bil från sjukhuset, och en annan bil stressade 
och tutade, och jag blev så förundrad över att man kunde hetsa 
upp sig för något så oviktigt. 

Hur hanterade du alla känslor? 
–Jag pratade med andra människor på ett väldigt ärligt sätt 

och om ämnen som jag inte hade gjort tidigare, säger David. Jag 
fick väldigt mycket omtanke från människor i vår omgivning – 
familj, vänner och inte minst från mina arbetskamrater. Vi fick 
kassar fulla med mat och mängder av blommor. Människor som 
jag inte hade träffat på flera år dök plötsligt upp och de mötena 
och kramarna blev väldigt betydelsefulla. Mitt i allt kände jag 
mig väldigt ensam, även om det var så många runt omkring.

Cecilia, du har fått behandling? 
–Redan dagen efter diagnosen ställdes fick jag första cellgifts-

behandlingen, och behandlingen som jag fick under hösten hade 
en fantastisk effekt. Vecka för vecka kunde jag märka en tydlig 
förbättring. En period behövde jag gå med rollator eller gåbord, 
men ganska snart kunde jag lämna tillbaka hjälpmedlen, och 
kunde gå allt längre sträckor. I januari 2020 fick jag högdos cell-
giftsbehandling och därefter stamcellstransplantation. Eftersom 
jag har en aggressiv form av myelom upprepades det i juni med 
ny stamcellstransplantation. Därefter har sjukdomen inte gått att 
se i benmärgen och i blodet är det bara en liten rest kvar. Myelom 
går inte att bota, så det kommer blossa upp igen framöver, men 
förhoppningsvis dröjer det flera år. Nu har jag två pågående be-
handlingar som ska motverka återfall. Kroppen har återhämtat 
sig så gott som helt, och jag är så tacksam över att kunna springa 
igen. Trötthet och nedsatt immunförsvar är det som påverkar 
mig mest i nuläget. 

Vad händer med en människas självbild när en del av det  
vanliga livet kläs av? 

–Det har varit olika faser i detta. Till en början var jag så dålig 
att jag behövde hjälp med till exempel påklädning. Det var ovant 
att be om hjälp och vara så tydligt beroende av andra. När jag se-
dan mådde bättre fysiskt, men fortfarande var väldigt hjärntrött, 
undrade jag över om jag skulle kunna jobba igen och kunna göra 
något för andra människor, säger Cecilia.

–För mig har det alltid varit självklart med alla människors 
lika värde, och jag har genom mitt arbete fått se även hur en 
människa med uttalad funktionsnedsättning eller demens, som 
kanske inte kan prata och som behöver hjälp med allt, ändå är 
oerhört värdefull och kan sprida glädje och värme. Det är lättare 
att tänka om andra människor att de är värdefulla, än om mig 
själv. Jag vet att jag också har ett värde, men det är väldigt lätt 
att jag ställer upp inre krav på hur jag ska vara eller vad jag ska 
göra för att duga. När jag inte kunde vara till nytta för andra 
eller ta hand om mina barn på det sätt jag ville, kände jag mig 
misslyckad. Men jag blev gång på gång påmind om att även jag 
är Guds älskade barn. Det blev så stort för mig, att Gud bryr sig 
om även mina behov, inte bara andras. Att han bryr sig om att 
jag är trött och behöver vila. Det har blivit det viktigaste för min 
självbild – att jag är Guds älskade barn – inte att jag är mamma 
eller hustru eller läkare. 

Har detta ändrat ert synsätt på livet? 
–Jag är väldigt tacksam över att jag har fått leva en tid till. Det 

blev tydligt att det inte är någon självklarhet. Till en början var 
den tacksamheten så påtaglig, jag var glad för varje dag. Sedan 
kommer man in i en vardagslunk, och kan bli irriterad över små-
saker igen. Ibland kan jag stanna upp och få perspektiv. Jag kän-
ner ett ansvar att ta vara på livets dagar ännu mer. Jag kan också 
känna en slags skuld över att jag fick överleva, medan andra som 
drabbas av sjukdom dör, säger Cecilia.

Namn: David Svanberg

Ålder: 42 år 

Intresse: Alldeles för många; skogsbruk,  
biodling, jakt, fiske, löpning och ett stort 
intresse för samhällsfrågor.

Utbildning och anställning: Utbildad  
journalist och jobbar som nyhetschef på  
P4 Jönköping .

Oväntad egenskap: Jag kan låta som en  
brunstig älgko. 



Marga Dabali

När känner du dig stark?
När jag ber och lyssnar på sång-
er. När jag läser och förstår och 
när jag sover gott om nätterna.

När känner du dig svag?
När jag inte lyckas med saker 
känner jag mig trött och svag. 
När jag har sovit dåligt eller bett 
väldigt lite. För att övervinna 
problemen håller jag stressen 
ifrån mig. Jag ber, läser böck-
er och lyssnar på sånger. Det 
hjälper mig också att diskutera 
och be tillsammans med andra 
kristna.
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Att stå bredvid den man älskar och inte kunna göra något för 
henne, är också en traumatisk upplevelse. David, vad gjorde 
det med din Gudsrelation? Var fanns Gud? 

–Genom åren har jag tvivlat och periodvis har jag haft svårt att 
tro. Men sjukdomstiden har gjort min tro på Gud starkare och 
jag har fått uppleva mycket kärlek och omtanke. Jag minns sär-
skilt ett tillfälle när vi precis hade fått beskedet från röntgen. Jag 
var ute och gick, tårarna rann och jag undrade om jag någonsin 
skulle kunna uppskatta det vackra i naturen igen. Då blev plöts-
ligt texterna i en lovsång, som en av Cecilias vänner skickat till 
mig, så äkta och jag kände Guds närvaro. Ett annat tillfälle var 
när jag klev ur bilen i Jönköping när jag skulle börja arbeta igen 
efter Cecilias cancerbesked. Då kom det en församlingsmedlem 
från Forserum och gav mig en kram som kändes som en hälsning 
från Gud, säger David.

Cecilia, vad har din svåra sjukdomsperiod gjort med din 
Gudsrelation? 

–Under den första tiden kände jag en sådan tydlig omsorg från 
Gud. I stunder av smärta fick jag vila i hans famn. Jag har blivit 
påmind om hur mycket Gud älskar oss var och en och att han på 
allvar bryr sig om oss. Jag har fått mycket tid att läsa och lyssna 
på föredrag och jag har funderat mycket på vad det innebär att 
leva nära Jesus i min vardag, i vårt samhälle. 

Har er relation med människor runtomkring er ändrats? 
–Till en början blev det en stor förändring, säger Cecilia. Så 

många människor visade oss kärlek och omsorg, både våra fa-
miljer och människor som vi inte kände så väl. Människor som 
jag inte hade haft kontakt med på många år hördes av. Jag fick 
plötsligt tid till att ringa och skriva brev, något som nästan helt 
hade upphört när barnen kom. Samtalen blev mer ärliga och 
angelägna.

–Min sjukdom innebär att jag har ett nedsatt immunförsvar 
och i kombination med coronapandemin har det lett till att vi 

har umgåtts med väldigt få människor det senaste året. Jag hopp-
as att det förändras igen när pandemin avtar. Vid sjukdom blir 
det så tydligt att det är relationerna som betyder mest i våra liv. 

–Det blir tydligt att människor i ens omgivning beter sig olika, 
säger David. En del kommer man närmare under en kris, medan 
andra verkar tycka det är svårare att höra av sig. Jag har respekt 
för att människor reagerar olika. Som drabbad varierar också be-
hoven, under vissa perioder hade jag stort behov av att prata med 
andra, men jag har också haft perioder då behovet av det varit 
mindre. Men jag är överväldigad över all kärlek, omtanke och 
böner under denna svåra tid.

Tack för att ni delar med er av ert liv till Magasin Immanuel. 
Innan vi sätter punkt, är det något mer ni vill säga?

–Jag önskar inte att någon ska behöva gå igenom det vi gjort, 
säger David.  Att vakna mitt i natten och hoppas att allt är en 
mardröm för att sedan inse att det är verkligt gör ont. Smärta, 
sjukdom och sterila sjuksalar och att se den du älskar snabbt 
brytas ner av sjukdom är plågsamt. Det här drabbade oss mitt 
i livet, mitt i våra karriärer och mitt i våra försök att uppfostra 
våra två döttrar. När Cecilia var som sjukast så brukade vi prata 
om vår gemensamma längtan att sitta alla fyra i soffan och titta 
på tv. För varje dag som går känns sjukdomen allt mer avlägsen 
och mer och mer blir som det var innan Cecilia fick cancer. Kvar 
finns förvisso en oro för att sjukdomen ska blossa upp igen, men 
kvar finns också tacksamhet över hur familj, släkt, kollegor, vän-
ner och Gud funnits där mitt i allt det mörka, plågsamma och 
jobbiga. Och på fredagarna när vi sätter oss i soffan, jag, Cecilia 
och våra döttrar Esther och Hilda, känner jag mig så tacksam. 

»Det blev så stort för mig, att 
Gud bryr sig om även mina 
behov, inte bara andras.«



Elias Jildestedt

När känner du dig stark?
Jag känner mig stark när jag går till skolan eller 
egentligen vart som helst och har på mig vilka 
kläder jag vill, är som jag vill och ser till att 
bli accepterad för det! Att acceptera mig för de 
ovannämnda grejerna har tidigare många haft 
svårt med och jag har blivit lite utsatt på grund 
av det. Men nu i efterhand har det bara gjort 
mig ännu starkare! 

Stefan Hagström

När känner du dig stark? 
Stark känner jag mig när jag 
tillsammans med andra kommer 
överens om något och driver mot 
samma mål. Eller när jag lyckats 
med något  som jag inte trodde 
jag skulle kunna klara av. När 
jag känner mig viss om något.

När känner du dig svag? 
Bräcklig eller kanske snarare svag kan jag känna mig när  
jag känner mig ensam och kanske tyngd av bekymmer 
eller ansvar av något slag. Då jag bär på något som jag  
inte riktigt vet hur jag ska hantera.

När känner du dig svag?
Jag tror att många känner sig svaga när de står 
emot grupptryck och normer och hamnar lite 
utanför därför. Men jag känner mig svag när 
jag tänker att jag ska anpassa mig till andra och 
då väljer exempelvis ett par vita skor framför ett 
par färgglada som jag tycker är snyggare. 

Gunilla Wikström

När känner du dig stark?
När jag gått över mina gränser, 
varit modig och gjort något jag 
egentligen inte vågat (typ: bli 
blodgivare trots att jag vare sig 
gillar blod eller sprutor).
När jag lyssnat eftertänksamt 
och lyckats få fram de rätta or-
den till någon som behövt dem.

När känner du dig svag?
När det stora vemodet rullar 
in... Då talar jag med den som 
står mig närmast.
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Klockan är snart sju, tevattnet 
är precis klart och jag kopp-
lar upp mig till Alphakurs i 
Immanuelskyrkan. Detta har 

blivit en ny rutin under senvinterns tors-
dagskvällar.  

Under ett antal veckor har vi mötts, 13 
personer med olika livserfarenheter, oli-
ka tankar och erfarenheter av kristen tro, 
några med en tro; andra som precis har 
börjat fundera kring vad kristen tro är.  

Alpha är ett koncept som ger en intro-
duktion till vad kristen tro är, men som 
också lämnar utrymme för samtal och dis-
kussion kring egna tankar och erfarenhet-
er. Eftersom vi inte kunnat mötas i kyrkan 
har vi träffats digitalt, sett på en kort film 
tillsammans och samtalat. 

Det har varit en möjlighet att samtala 
kring många av de grundläggande frågor-
na i kristen tro, men också en chans att få 

dela med sig av sina egna tankar, tvivel, 
frågor och åsikter. Vi har haft många goda 
samtal. 

För min del har det varit en möjlighet 
att reflektera över vem jag är och vad kris-
ten tro är för mig. 

Även om det kanske är enklare att mö-
tas på riktigt för samtal så har det digitala 
alternativet fungerat bra och en fördel har 
varit att vi även haft med deltagare på dis-
tans.  

Under hösten kommer vi att bjuda in 
till nya Alphakurser. Förhoppningsvis kan 
vi ses i kyrkan, men kanske också i andra 
former.

Om du är nyfiken på vad kristen tro är, 
eller om du har en tro och vill vara med 
och samtala kring olika trosfrågor så är 
du varmt välkommen till höstens Alpha i  
Immanuelskyrkan. 

Text: Magnus Johansson

Alphakurs i Immanuelskyrkan

Nyfiken på kristen tro? 

Missa inte höstens Alphakurs!
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Text: Henrik Ydreborg. Foto: Arthouse Studio från Pexels.

Svaghetens styrka eller styrkans svaghet

Vad är starkt och vad är svagt?  
Är det när vi vågar visa vår sårbarhet som vi hittar kraften som kan bära oss själva och andra? 
”Du är så stark” – vad vet andra om det?

För mig är det lätt att sätta på masken, visa det jag tror att andra vill se, orolig för vad som  
skulle hända om jag tog av den. Kanske är det så för fler av oss? Tänk om vi vågade acceptera  
oss själva som vi accepterar andra. ”Älska din nästa som dig själv!” Det börjar med mig…

Vi är de vi är – låt oss vara dem vi är! 
När vi känner oss svaga, ensamma, utanför, då finns det en som bär. 
Guds händer – ibland är det du och jag.

Styrkans svaghet eller svaghetens styrka. 
Allting börjar och slutar med oss – dig och mig.
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Musiken är ett viktigt uttryck
De flesta av oss blir nog ibland berörda av musik och vissa sånger. Vi 

har nog också speciella minnen och någon slags relation till en del musik. 
Förmodligen också till musiken i kyrkan – även om vi kanske bara hört 

musik i kyrkan vid någon skolavslutning, dop eller begravning.

Jag träffar Maria Ydreborg, försam-
lingsmusiker i Immanuelskyrkan 
för att prata om musikens roll i 
kyrkan och gudtjänsten. 

 –För mig är sången och musiken 
lite som hjärtats röst som öppnar vägar 
inom oss och berör. En väg att bli berörd 
av Gud på ett särskilt sätt. En himmelsk 
väg, säger Maria och fortsätter. Sen skapar 
det gemenskap och är gränsöverskridan-
de. Man kan mötas från många olika håll. 
Det är även en läkande kraft både fysiskt 
och psykiskt. Speciellt när jag tänker på mu-
sikverksamheten, så är det en viktig sak. 

Sången och musiken och de samman-
hangen är en av de vanligaste vägarna 
in i kyrkan. Många väljer att vara med i 
körprojekt eller en kör i kyrkan även om 

man annars inte går till kyrkan. Det le-
der oss in på valet av sånger och musik i 
kyrkans samlingar, det är en stor bredd av 
människor som så klart tycker om olika 
typer av musik. 

Musik för alla
Musiken har alltid spelat en stor roll ända 
sedan den tidiga kyrkan. Många förknip-
par nog orgel och körsång traditionellt 
med kyrkan. Idag har vi ett större omfång 
av musik än vi haft tidigare.

–I Immanuelskyrkan har vi en lång 
tradition av ett rikt musikliv. Det är nå-
got som har prioriterats och det gör det 
fortfarande. Det tycker jag så klart, som 
församlingsmusiker, är kul. Vi har en bot-
ten i det klassiska uttrycket men behöver 

också följa med i tidens uttryck. Vi har 
många duktiga musiker och sångare i för-
samlingen, säger Maria.

–Vi försöker nå alla åldrar. Från ba-
bysång, musiklek, Soul kids, Soul 
children, lovsångsteam, projektkör och 
Immanuelskyrkans kör, brasset och be-
sökssångarna. Så det finns en stor bredd.

Att välja musik som passar
Jag undrar hur Maria som församlings-
musiker och erfaren musikledare från oli-
ka sammanhang tänker kring val av sång-
er och musik.

–Jag utgår från sammanhanget. Det är 
en del frågor man får fundera kring, sä-
ger Maria och räknar upp ett antal: Vad är 
temat? På vilket sätt ska sången och musi-
ken passa in? I vilken del av gudstjänsten 
ska det framföras? Vilken känsla eller tan-
ke ska det ge? Är melodin lätt eller svår att 
sjunga med i? Vilket språk används? Hur 
inkluderande är den? – det är viktigt att 
vi som kyrka kan stå bakom texten. Sen 
behöver det ofta vara en blandning av 
genrer och uttryckssätt som passar olika 
människor.

Text: Simon Hjälmarö. Foto:  David Högberg, Alf Evertsson



Sanna Bergström

När känner du dig stark?
När jag lyckas lösa kluriga problem. 
Som när jag kunde hjälpa mammas 
kollega med hennes Chromecast. 

När känner du dig svag?
När en vän mår dåligt och inte vet hur 
jag ska hjälpa till. Då försöker jag tänka 
att jag har gjort så gott jag kan och vän-
da tankarna till något positivt 

Frida Wiedel Engberg

När känner du dig stark? 
När jag lyssnar på klassisk och 
religiös musik.

När känner du dig svag?   
När min familj och vänner mår 
dåligt. Då ber jag för dem.
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Musiken är ett viktigt uttryck
–En annan viktig fråga är vart sången 

ska rikta sig? Mot den enskilda människ-
an eller mot Gud. Är det jag eller vi som 
sjunger? I en gudstjänst är det svåraste att 
ha någonting som tilltalar alla. Målsätt-
ning är att alla ska kunna bli berörda av 
någonting.

Har du varit med om att det blivit fel 
någon gång? frågar jag.

–Jag kommer ihåg när tsunamin i Thai-
land var, annandag jul. Vi hade förberett 
en gudstjänst med temat ”martyrerna” där 
bland annat en sång handlade om vatten 
som skulle rensa och rena. Men det kän-
des helt fel att ta med en sådan dag.

Vi resonerar lite om vilka sammanhang 
där valet av sånger känns extra viktigt. Be-
gravningar är ett självklart sådant. Även 
bröllop. Där händer det att Maria får 
förslag hon själv kanske inte tycker är så 
passande.

Eftersom detta numrets tema är svag-
hetens styrka är jag lite nyfiken på i vil-
ken musik vår församlingsmusiker hittar 
styrka.

–Jag hämtar gärna styrka från lite ve-
modig musik. Andra kanske vill ha mer 
peppig musik. Några sånger som jag ofta 
kommer tillbaka till och blir berörd av är 
”Sånger från gläntan” med Irma Schultz 
som vi gjorde i ett körprojekt. Texterna 
är skrivna av henne och Tomas Tranströ-
mer. Sen gillar jag instrumentalmusik 
som Arvo Pärt och Bachs cellosviter, säger 
Maria.

Kanske är det ett bra tips både till mig 
och dig? Ett som är säkert är att efter ett 
år av pandemi och väldigt få samlingar 
i kyrkan är det nog många som längtar 
tillbaka att få komma samman och upp-
leva kraften i musiken som blir när man 
är tillsammans. Både i kyrkliga och andra 
sammanhang.



16

Fika med bok i  
Café Immanuel

I Café Immanuel finns bokhyllan 
med böcker om kristen tro och 
andlighet. Böcker och biblar på 
flera språk, är ett urval av  ”bas-
mat i kristen tro”. Där kan man 
sitta ner och bläddra i lugn och 
ro. Önskar du ett större utbud, 
promenera då 75 meter bort på 
gata, till bokhandeln Nya Musik. 
Där finns alla typer av kristen 
litteratur.  
www.nyamusik.se

Immanuelskyrkan  
på Youtube
Du har väl inte missat att Imma-
nuelskyrkan har en egen Youtu-
be-kanal med gudstjänster, 
musikprogram och bibelstudier. 
Sök: Immanuelskyrkan Jönkö-
ping på youtube. Sändningarna 
länkas även från Immanuelskyr-
kans  hemsida.

SVT & Sveriges Radio
Sveriges Television och Sveriges 
Radio sänder varje vecka:

SVT 
SVT 1 Lördag kl. 17.50 Helgs-
målsringning. Bibelläsning med 
reflektion och musik.

SVT 2 Söndag kl. 11.03 Guds-
tjänst från kyrkor runtom i 
Sverige.

(Finns på SVT Play)

Sveriges Radio 
P1 Måndag- fredag kl. 05.45 
Morgonandakt.

Måndag – lördag kl. 06.30  
Tankar för dagen.

P1 Lördagar kl.17.00 Människor 
och tro. Aktuella frågor om tro i 
samhället.

P2 Söndag 06.03 Andliga sånger 
med Katarina Josephson. 
Lyssnare ges möjlighet att önska 
musik.

(Finns på SR Play)

Spellista på Spotify
Gå till vår spellista på Spotify via: 
immanuelskyrkan.com/spellista  
Där får du just nu tips från med-
verkande i magasin Immanuel 
på sånger att lyssna på när du 
vill hitta kraft och styrka. Här är 
några exempel från listan:

I  min Gud - Taizé
I Will Survive - Gloria Gaynor
By Your Side - Sade
Edge of Great -  Julie and the 
Phantom Cast

Podd-tips

L Ä S  &  L Y S S N A

Journalisterna Malin Andersson och 
Daniel Wistrand pratar om Gud med 
kända människor. Nysläppta avsnitt 
med Emil Svanängen ”Loney dear”, 
Ulla Löfven fru till Stefan Löfvén,  
TV 4 programledaren Pär Lernström, 
Sören Olsson författare till böckerna 
om Sune och Bert.

Med en bok i handen eller podd i örat mår man bra.

Britta Hermansson, Göteborg, hu-
moristisk dalkulla som pratar om 
litet och stort i tro och liv.

Fyrabarnsföräldrarna Nette och Gabbe 
Ingemarson vill peppa föräldar: Om 
relationer, föräldraskap och tro.
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Lax:
• 2 bitar lax
• Salt
• Svartpeppar
• Olivolja

Häll lite olivolja i en ugnsform, 
lägg i laxen och salta och peppra 
efter behag. Jag är ett stort fan av 
termometer och rekommenderar 
verkligen en för att få perfekt lax. 
Stek i ugnen på 175 grader tills 
laxen är 56 grader. Beroende på 
ugn tar det ca 15-20 minuter.

Ramslökssmör:
• 200 g smör
• 25 g ramslök
• Salt
• Svartpeppar

Ta fram smör i god tid så den är 
lätt att arbeta med. 25 g ramslök 

är ca 1/2 luftig liter blad som blir 
ca 1 dl hackad ramslök. Blanda 
med smöret och salta och peppra 
efter smak.

Lägg en bit smör på fisken på tall-
riken så den får smälta av fiskens 
värme.

Nej, alla 200 g ska ej användas till 
två portioner. Ramslökssmör är 
så gott till grillkvällarnas alla kött- 
och fiskbitar så passa på att göra 
en stor sats och förvara i frys och 
kyl så har du för flera måltider. 
Jag delar upp mitt smör i ca 50 g 
stavar och rullar in i smörpapper.

Potatissallad:
• 400 g potatis
• 1 schalottenlök
• Dill
• 1/2 msk vinäger

• 1 tsk dijonsenap
• 1 1/2 krm salt
• 1/2 krm svartpeppar
• 1/2 krm strösocker
• 1 1/2 msk rapsolja
• 1/2 msk vatten

Skala och dela potatisen i bitar. 
Koka i saltat vatten. Skiva löken 
tunt, finhacka valfri mängd dill.
Blanda ihop vinäger, dijon, salt, 
peppar, socker, olja och vatten.

När potatisen är klar så häll av 
vattnet och lägg potatisen i ett 
djupt fat. Lägg på lök och dill och 
ringla över dressingen. Låt gärna 
stå en stund innan servering. 
Perfekt att laga dagen innan.

Lax med ramslökssmör och fransk potatissallad 
Somrigt recept från Sandra Sjölund, föreståndare för Café Immanuel
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Banken man byter till!

Jönköping City
036-36 51 00

handelsbanken.se
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Våra verksamheter riktar sig till barn och ungdomar. Vi har 
bland annat scouter, körer, musiklek, tonår, konfirmation, 
söndagskola, klädbytardagar, med mera.
Läs mer om verksamheterna, hur du kontaktar ledare och 
vad som är aktuellt på immanuelskyrkan.com.

Daniel Wramhult 
Pastor & föreståndare

036-17 33 42, 0725-015454

daniel@immanuelskyrkan.com

Josh Hiben (delvis föräldraledig under 2020-2021) 
Pastor - ungdomar och familj

036-17 33 44

josh@immanuelskyrkan.com

Maria Ydreborg 
Församlingsmusiker

036-17 33 46, 0705-57 34 22

maria@immanuelskyrkan.com

Lena Hilding Carlsson 
Diakon

036-17 33 43, 070-729 35 74

lena@immanuelskyrkan.com

Sandra Sjölund  
Caféföreståndare

036-17 33 48

sandra@immauelskyrkan.com

Simon Youkhanna 
Vaktmästare

0736-36 90 70

simon@immanuelskyrkan.com

John Ahlström 
Studentpastor på Jönköping University

0733-266444

John stöds av flera församlingar

Sanna Bergström 
Cafébiträde

PERSONAL

DET HÄNDER I IMMANUELSKYRKAN

VÄXTPLATS IMMANUEL – CAFÉ & KONFERENS

2020–2021 är pandemins år. Då är ingenting sig likt i 
samhället eller i Immanuelskyrkan – men en del samlingar 
och grupper pågår med anpassning till myndigheternas 
rekommendationer.
På immanuelskyrkan.com kan du läsa mer om vad som är 
aktuellt och om våra verksamheter. Där kan du också anmä-
la dig till vårt nyhetsbrev. Du kan också leta upp oss i sociala 
medier och klicka in på på vår Youtube-kanal där vi under 
året lägger upp inspelade gudstjänster och andakter.

Immanuelskyrkan erbjuder möjligheter till olika former av 
möten och konferenser. Våra välutrustade 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, kakor och bakverk. Tisdag–fredag serveras lunch.

Nuvarande (tillfälliga) öppettider i Café Immanuel 
tisdag-fredag   9–14 
lördag    9–13 
lunch tisdag–fredag  11.30–13.30

Se vår hemsida för mer information www.cafeimmanuel.se 
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

Jönköping
Immanuelskyrkan
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Hon harklade sig och fortsatte;..”och så satt man och 
försökte öva innan genom att i förväg försöka räkna 
ut vilken del av texten man skulle få läsa högt för 
klassen”.

Andra kursdeltagare nickade. ”Det känner jag ock-
så igen, den stressen och sedan känslan av misslyck-
ande”, sa en annan och fortsatte:...”Och att på något 
sätt också känna av lärarens besvikelse”.

Samtalet fortsatte och jag som ledare förde vart-
efter in olika teman, olika frågeställningar och per-
spektiv att reflektera och samtala kring. Upplevda 
utmaningar beskrevs, från förr liksom idag utifrån 
deras arbetsroll, men något annat beskrevs också:

”På arbetsmöten i projekten kan jag ibland direkt 
veta hur resultatet kommer att bli, på förhand.
Som byggnadsingenjör är det många ritningar och 
lösningar som diskuteras. Att något inte kommer att 
bli som tänkt kan jag veta tidigt, jag ser det liksom i 
tanken.”

”Mmm, jag kan känna igen det. Jag ser egentli-
gen inga ord och bokstäver i tanken, men däremot 
bilder. Jag ser föremål, kan vända och vrida på dem 
och förstå hur de ser ut från olika perspektiv. Det är 
en stor fördel när jag designar, att få skapa och vara 
kreativ”, fortsatte en annan deltagare.

”Att se helheten”, fortsätter en tredje. ”Det är nå-
got jag har lätt för. Att på något sätt ha en överblick 
och då hitta lösningar ur andra perspektiv. Det har 
jag fått höra att jag är duktig på och det har jag stor 
nytta av som chef.”

Jag har förmånen att få arbeta med människor, 
guida dem och få ta del av deras tankar.

Dyslexi innebär läs- och skrivproblematik, men 
inte bara. Snarare handlar det istället om ett annat 
sätt att tänka och fungera, som i sin tur får konse-
kvenser. Skillnader som i svårigheter med att läsa 
och skriva traditionellt, men också i styrkor på 
andra områden. Jag kallar dem ”dyslexistyrkor”.

Vi behöver se båda sidorna av myntet. Se och 
bättre förstå hela bilden av dyslexi. Det är en ynnest 
att få vara med på människors individuella resor, i 
upptäckandet, men också i andra generella sam-
manhang. Vi kan ”kompetenseffektivisera” mera 
i vårt samhälle, som jag brukar kallar det. Vi har 
mycket att vinna på att i ännu större utsträckning 
inse värdet av våra olika kompetenser. Den möjlig-
heten ska vi ta tillvara. Vi är och gör på olika sätt, 
det är meningen.

När svaghet blir styrka
–Flera sidor av samma mynt
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