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D E N N A  M Ä R K L I G A  T I D
”Det är en märklig tid vi lever i”. Jag vet inte hur många gånger jag 
hört eller läst just de orden de senaste veckorna. Jag har själv sagt 
det, i telefon till vänner jag ringt och jag har i mail och sms skrivit 
just så; Det är en märklig tid vi lever i. Sannerligen! Inget är som det 
brukar eller som vi vill att det ska vara. Istället är det oro, rädsla och 
ensamhet som drabbat oss, Sverige och världen med obarmhärtig 
kraft. Dödstalen efter covid-19 stiger för var dag, våra hjältar inom 
sjukvården får allt fler att trösta, människor permitteras från sina 
jobb, företag går i konkurs, livsverk kraschar….I mina mörkaste 
stunder ropar jag som den gamle psalmisten ”Varifrån skall hjälpen 
komma?”
Ibland behöver vi påminnas, och så är det även för mig. I en krönika 
jag läste skriver Joel Halldorf om vikten att ingå i en berättelse som 
är större än mig själv. Just så, vi är alla del av Guds berättelse. Och, 
som Halldorf uttrycker det, ”Gud skriver inte en tragedi”. Nej i den 
berättelsen får inte ondska och död sista ordet. Den vetskapen har 
hjälpt så många generationer före oss. Kan den även hjälpa oss? 
Jag tänker på kvinnorna som gick till Jesu grav. ”Tidigt på morgonen 
efter sabbaten, medan det ännu var mörkt..” Den första påskdagen 
börjar i mörker. I förtvivlan, rädsla och oro. Men kvinnorna visar en 
hållning som ger tröst, inte minst i tider som dessa. De vet att Jesus 
är i graven, men vi hör aldrig dem säga:” Nu är det slut, vi kan ingen-
ting göra”. För i detta tomhetens mellanrum börjar det faktiskt ljusna. 
Någonstans ifrån hör vi Guds röst som säger: ”Ge inte upp, ni har 
inte sett slutet än”.
Om kvinnorna anade en fortsättning vet jag inte, tanken på uppstån-
delse är väl egentligen för svår att ta in, men de ville på något sätt 
ändå visa att de inte slutat hoppas.
Jag vill inte heller sluta hoppas att det kan börja ljusna; att de hemska 
siffrorna ska börja gå neråt och att någon fantastisk person snart ska 
komma på det där vaccinet.

Jag lever i den Stora berättelsen om att liv och ljus övervinner mör-
ker och död. Det gör vi alla.
Denna märkliga tid – Påsktiden!
Kristus är uppstånden! 
Ja han är sannerligen uppstånden!
 Varma påskhälsningar och tillönskan om Guds frid 
 Carin Folkesson

K Y R K O K O N F E R E N S
Equmeniakyrkans Kyrkokonferens skulle som vanligt ägt rum 
under Kristi Himmelsfärdshelgen. Som så mycket annat har även 
den flyttats till ett annat datum.
Kyrkokonferensen kommer därför att hållas den 18-20 september 
och platsen blir Stockholm.
Där och då kommer nya biträdande kyrkoledare att väljas, till dess 
stannar de nuvarande kvar.
Skulle det även då inte vara möjligt att utifrån rådande rekom-
mendationer samlas fysiskt kommer Kyrkokonferensen ändå att 
genomföras med digitala lösningar.

F Ö R S A M L I N G S D A G
Vi tror och hoppas att vi även detta år ska kunna mötas 
till en Församlingsdag. Det kan kännas extra viktigt att 
få en heldag tillsammans efter denna konstiga vårtermin.
Lördagen den 12 september är du inbjuden att vara med. 
Så boka gärna in detta datum redan nu. Platsen är ännu 
inte riktigt bestämd, men kanske blir det  
Equmeniakyrkan på Björkö.
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NÄRHET, KREATIVITET OCH MISSION
Idag har jag deltagit i mitt livs första online-kyrkkaffe. Domkyrkan i Göte-
borg fixade möjligheten efter dagens gudstjänst, som sändes på Facebook! 
Skön gemenskap, med en egenbryggd kopp kaffe i handen.

Vi människor har en inneboende längtan att träffas. Vi behöver varandra, vi 
behöver mötas och speglas i varandra. Det är inte för inte som isolerings-
cell är ett extra hårt straff i våra fängelser. När yttre omständigheter förhin-
drar och försvårar för oss att träffas då blir vi kreativa. 

Sällan har jag sett en sådan uppfinningsrikedom: I Italien sjunger man 
tillsammans från sina balkonger, skolklasser sjunger utanför äldreboenden 
och vi som kyrka hittar nya sätt att fira gudstjänst och träffas virtuellt. Vi 
ringer våra äldre och vi hjälper till med dagligt bröd.

Vi som församling ställer inte in, vi ställer om! 

En kreativitet som samtidigt blir ett vittnesbörd i vårt samhälle om att vi 
finns, att vår tro och gemenskap är viktig för oss, ja rent av livsavgörande.

Eftersom jag jobbar i Göteborgs Domkyrkopastorat kommer ett exem-
pel till därifrån: Förra söndagens gudstjänst sände vi med enkla medel i 
digitala medier. Kanske 70-100 personer följde den live, men sedan dess 
har flera tusen personer nåtts av just den gudstjänsten och kunnat följa vad 
som händer i en kyrka kl 11 en söndag förmiddag. Många av dem brukar 
inte besöka en kyrka på söndagarna. Vilken styrka, vilken möjlighet, vilken 
mission!

Många av oss har säkert kompisar som är nyfikna på kyrkan, men har svårt 
att ta steget in över den fysiska tröskeln. Nu har vi chansen dela länkar till 
Johanneberg eller alla de kyrkor som sänder gudstjänster i etern.  
Bli en digital missionär du också! 

Jag är glad att vi fortsätter genomföra våra gudstjänster, att det finns någon 
som ber för världen och varje enskild människa på söndagarna. Den vet-
skapen lugnar väldigt många oroliga människor i vårt samhälle just nu. Låt 
oss därför fortsätta be och fira gudstjänst så länge vi kan,  
i kyrkan eller hemma. 

”Där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”      
Matt 18:20

Martin Folkelind

G U D S T J Ä N S T E R
Du håller i ett nytt nummer av Programbladet från Johannebergs 
Equmeniakyrka.

Den härliga våren och sommaren ligger framför, årstider som detta år 
säkerligen kommer att bli väldigt annorlunda. Vi lever i Coronatider, ett 
uttryck vi blivit rätt vana vid nu och som vi i början inte trodde skulle 
vara så länge. Men vi är fortfarande där och allt är väldigt annorlunda.

Så även i vår kyrka. Många av oss kan inte träffas som vi brukar. En 
stor del av vår verksamhet stängde ner redan i mitten av mars månad. 
Men scouterna har fortsatt att träffats och varje söndag har vi bjudit in 
till gudstjänst. I skrivandets stund tror vi att vi ska kunna fortsätta fira 
gudstjänst ända fram till sommaruppehållet, men vi kan förstås inte veta 
helt säkert p g a nya direktiv från Folkhälsomyndigheten. Naturligtvis 
kommer vi att vara ytterst noggranna med att vi sitter glest, håller av-
stånd och aldrig överstiger siffran 50. Vi kommer inte att servera kyrk-
kaffe och eftersnacket kan med fördel ske utomhus. Att inte komma till 
kyrkan vid minsta tecken på förkylningssymptom är förstås en själv-
klarhet.

Vi har, så gott vi förmår, planerat gudstjänsterna med olika medverkan-
den, som predikant, gudstjänstledare, musiker, organist och kyrkvärd. 
Men, som vi hoppas du förstår, finns det luckor i kalendariet som vi 
hoppas kommer att lösas längs vägen. Det kommer säkerligen även bli 
ändringar p g a den situation vi lever i. 

Vi hoppas även kunna spela in gudstjänsterna och lägga ut dem på Fa-
cebook. Vi har redan prövat några söndagar och vår ambition är att detta 
ska kunna ske varje söndag. Då kan du, trots ”hemmakarantän” vara en 
del av den gudstjänstfirande församlingen, fast på ett annorlunda sätt.
 Carin Folkesson
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G U D S T J Ä N S T E R 
APRIL - AUGUSTI 2020
Söndag 12 april Gudstjänst. 
Påskdagen. 
Predikan: Carin Folkesson. 
Gudstjänstledare: Thomas Folkes-
son. Musik: Rebecca Martinius. 
Organist: Eva Kaså. 
Bibeltexter:  
Jes 25:6-9  
1 Kor 15:53-57 
 Matt 28:1-20 
 Ps 118:15-24

Söndag 19 april Gudstjänst. 
Tema: ”Påskens vittnen”  
Predikan: Carin Folkesson.  
Gudstjänstledare: Kerstin Twed-
mark. Musik: Ola Westlin.  
Organist: Staffan Skarrie.  
Bibeltexter: 
Sak 8:6-8  
1 Pet 1:3-9 
Joh 20:24-31 
Ps 145:1-7

Söndag 26 april Gudstjänst. 
Tema: ”Den gode herden”  
Predikan: Carin Folkesson.  
Musik: Lotta Carlsson.  
Organist: Eva Kaså. 
Bibeltexter: 
Jer 23:3-8  
1 Pet 5:1-4 
Joh 10:22-30 
Ps 23

Söndag 3 maj Gudstjänst.  
Tema: ”Vägen till livet”  
Gudstjänstledare: Bosse Parbring. 
Musik: Linda Malmsten.  
Organist: Eva Kaså. 
Bibeltexter: 
2 Mos 13:20-22  
1 Thess 5:9-11 
Joh 13:31-35 
Ps 147:1-7

Söndag 10 maj Gudstjänst.  
Tema: ”Att växa i tro”  
Internationella gruppen.  
Predikan: Carin Folkesson.  
Musik: Anna Bylund  
och Karin Lindahl. 
Bibeltexter: 
Jes 57:15-16  
Gal 5:13-18 
Joh 17:9-17 
Ps 98:1-8

Söndag 17 maj Gudstjänst. 
Tema: ”Bönen”  
Predikan: Carin Folkesson. Guds-
tjänstledare: Anki Roos Lindahl. 
Organist: Thomas Darelid. 
Bibeltexter: 
1 Kung 3:5-14  
Rom 8:24-27 
Matt 6:5-8 
Ps 13

Söndag 24 maj Gudstjänst. 
Tema: ”Hjälparen kommer”  
Predikan: Carin Folkesson. Guds-
tjänstledare: Kerstin Twedmark. 
Musik: Kasper Skarrie.  

Organist: Staffan Skarrie. 
Bibeltexter: 
1 Kung 19:9-16  
Apg 1:12-14 
Joh 16:12-15 
Ps 33:18-22

Söndag 31 maj Gudstjänst. 
Tema: ”Den heliga Anden”  
Gudstjänstledare: Karin Kåber-
ger. Musik: Sune Jeanson, Karin 
Eriksson Jeanson.  
Organist: Karin Eriksson Jeanson. 
Bibeltexter: 
Jes 12  
Ef 2:17-22 
Joh 7:37-39 och Apg 2:1-11 (som läses 
varje år) 
Ps 104:27-31

Söndag 7 juni Gudstjänst.  
Tema: ”Gud - Fader, Son  
& Ande”  
Predikan: Carin Folkesson.  
Organist & musik: Gabriella 
Myrén. 
Bibeltexter: 
1 Mos 18:1-8  
Apg 4:5-12 
Joh 11:18-27 
Ps 113:1-6

Söndag 14 juni Gudstjänst. 
Tema: ”Vårt dop”  
Predikan: Carin Folkesson.  
Musik: Helena Liljeqvist.  
Organist: Per Björkman. 
Bibeltext: 
1 Mos 7:11-23  
Apg 8:26-39 
Matt 3:11-12 

Ps 66:5-12

Sommaruppehåll  
15 juni - 8 augusti
Söndag 9 augusti Gudstjänst. 
Tema: ”Goda förvaltare”  
Predikan: Carin Folkesson.  
Musik: Karin Lindahl m.fl. 
Bibeltext: 
Am 8:4-7  
2 Tim 4:1-7 
Luk 16:1-13 
Ps 8

Söndag 16 augusti Gudstjänst. 
Tema: ”Nådens gåvor”  
Predikan: Carin Folkesson. 
Bibeltext: 
Jos 24:16-18  
1 Kor 12:4-11 
Luk 9:46-48 
Ps 28:6-9

Söndag 23 augusti Gudstjänst. 
Tema: ”Tro och liv”  
Predikan: Carin Folkesson.  
Musik: Birgitta Abrahamsson. 
Bibeltext: 
Jes 1:10-17  
Jak 1:22-25 
Matt 23:1-12 
Ps 143:6-10
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M O R G O N M Ö T E  P Å  S T R A N D E N
Här följer, som extra läsning, en bibelbetraktelse,  
skriven av Carin Folkesson. 
Den skrevs från början till tidningen Sändaren och var publicerad 
veckan efter påsk 2016. 
Läs gärna bibeltexten Johannes 21:1-17

Det börjar med en morgon. Det nya livet tillsammans med Jesus. På stran-
den brinner en eld. Någon väntar att få säga Välkommen! Samma strand, 
samma båtar och samma vatten, där Jesus några år tidigare kallat sina 
vänner och sagt: Följ mig!

Nu är de där igen, ditskickade av Jesus själv. Den uppståndne har skickat 
hem lärjungarna. Bort från högtidens Jerusalem till vardagen. När livet 
mister sin mening. När frågorna blir för stora.  
Då är det skönt med vardag.

Doften av nygrillad fisk möter lärjungarna när de förstår att det är Jesus 
som väntar på stranden. ”Kom och ät”, säger han. De slår sig ner runt 
elden, äter av bröd och den nyfångade fisken och kanske börjar det sjunka 
in att han verkligen lever. Allt är ju som då, den där första gången.  
Kanske är det inte slut, kanske finns det en fortsättning?

För Petrus går tankarna åt ett annat håll, till en annan eld, kolelden på 
översteprästens gård. Tre gånger hade han fått frågan, tre gånger hade han 
förnekat: ”Jag känner inte den mannen”. Det var den själviska rädslan 
som drivit honom att säga så, trots att han bara några timmar tidigare be-
dyrat sin Mästare att aldrig svika. Nu blir det plötsligt så verkligt det han 
gjort, elden på stranden får skulden att bränna djupt därinne. Då vänder 
sig Jesus mot honom och frågar: ”Simon, Johannes son, älskar du mig?”

Det är som Simon vi känner honom. Fiskaren från Kafarnaum som 
lämnade sin båt och sina nät för att följa Jesus. Lärljungagruppens själv-
klare ledare. Impulsiv, ivrig och viljestark men som ibland handlade före 
han tänkte. Simon som vågade ifrågasätta och som ivrigt försökte gå på 
vattnet. Simon som somnade och som utan att tänka högg av örat på en 
soldat. Simon som lovade att ge sitt liv för Jesus och som senare förne-
kade honom tre gånger. 

Men Simon var även Petrus, klippan. Ett namn Jesus gett honom och 
som pekade mot det liv som nu väntade. Men först måste de mötas, han 
och Jesus. De hade inte samtalat sedan övresalens påskmåltid. Här, i den 
friska morgonluften, fanns nu tillfälle att lämna det som blivit fel och 
istället tala om det väsentliga, det som allt i grunden handlar om.

På Jesu fråga svarar Petrus: ”Ja Herre, du vet att jag har dig kär”. Han 
behöver inte ta till större ord än de han kan stå för och han behöver inte 
ge ord åt sitt svek och sin skuld, bara sin kärlek och vänskap. Lika många 
gånger som han förnekat sin Herre får han nu upprepa och bekräfta sin 
tillhörighet. Jesus kommer inte med förebråelser för det som hänt, frågar 
inte; Tror du verkligen på mig? Det enda som efterfrågas är kärlek, inget 
annat. Som Petrus får han sedan veta sitt fortsatta uppdrag, att likt Jesus 
vara som en herde för människor, leda och ge liv åt andra.

Älskar du mig? Frågan kan måhända kännas närgången, men på djupet 
är det just detta kristen tro handlar om. Ibland framställs tron som ett 
försanthållande av olika teser och idéer, ibland som ett knippe regler vi 
bör leva upp till. Kanske är det just sådan kristen tro blivit, inte vad den i 
grunden är. Där är tron en relation och att tro på Gud betyder att hysa tillit 
till Gud och förtrösta. Där är det någon som ser mig som den jag är, med 
mina fel och brister, men som ändå vill ha mig som vän. Där är det någon 
som älskar oss och som aldrig ger upp sina försök att nå våra hjärtan och 
vår kärlek. 

Det börjar med en morgon. Livet tillsammans med Jesus.  I gryningen 
kommer han oss till mötes och ger av den nåd som är var morgon ny. Det 
misslyckade är glömt och på nytt ger han oss uppdraget: ”Följ mig!”

 Gud, var nära i misslyckandets natt, 
 då näten är tomma och besvikelserna många. 
 Var nära  i den tunga samvetets natt, 
 då skulden bränner sina djupa hål. 
 Möt oss där och fyll oss med nådens morgonljus. 
 Ge oss av den kärlek som inte söker sitt. 
 Visa oss vägens riktning och hjälp oss att följa dig. 
 Amen 
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MEDLEM
Vi välkomnar alla som vill uttrycka sin tillhörighet i  Johannebergs  
equmeniakyrka genom medlemskap. Det innebär att du samtalar med Carin 
Folkeson  
och skriver in ditt namn i församlingsboken.  
Hör av dig för frågor och funderingar kring medlemskap. 
SAMTAL
Vi behöver alla någon att dela det innersta med. Johannebergs equmeniakyrka 
erbjuder enskilt samtal i själavård, andlig vägledning och stödsamtal. Pastorn 
har tystnadsplikt. Välkommen att boka tid för samtal hos pastor  
Carin Folkesson, tel. 0708-36 37 30
FÖRRÄTTNINGAR
Församlingen erbjuder dop, barnvälsignelse, konfirmation, vigsel- oavsett 
sexuell läggning, samt begravning. Kontakta Carin Folkesson för önskemål 
och frågor kring förrättningar.

B I B E L N  P Å  I N T E R N E T
Som du kanske redan noterat så är programmet på mittuppslaget kom-
pletterat med de bibeltexter som är föreslagna för respektive söndag. 
Det gör det lätt för dig att slå upp och läsa. Ett tips är att söka texterna 
på bibeln.se som är Svenska Bibelsällskapets hemsida.  
Där kan du enkelt skriva in ett bibelställe och få upp det på skärmen.

Låt säga att du t.ex. är intresserad av den gammeltestamentliga texten 
söndag 26 april. I Programbladet ser du att det är Jer 23:3-8.

- Gå till bibeln.se och skriv in Jer 23:3-8.  
- Tryck sök och du kommer till texten.  
- Ett enkelt och smidigt text att läsa bibeln! 

Botanisera runt på bibeln.se. Förutom den fina sökfunktionen så finns 
det intressant läsning om bibeln.

Svenska Bibelsällskapet är en ideell, ekumenisk förening som grunda-
des 1815. Equmeniakyrkan är en av föreningens huvudmän.

equmenia - BARN OCH UNGDOM
I dessa tider har även barn- och ungdomsarbetet fått förändras.  
Equmenia riks rekommenderar att man där det går fortsätter verksam-
heten, självklart inom de riktlinjer myndigheterna ger oss. För vår del 
innebär det att scouterna kan fortsätta träffas utomhus vissa lördagar 
men all annan verksamhet ligger på is. Detta innebär att det stora scout-
arrangemang vi skulle stå värd för nu i april är uppskjutet. Equmenias 
traditionsenliga vårfest är också inställd, något både styrelsen och vår-
festkommittén tycker är tråkigt. Vi planerar att hålla konstlotteriet i höst 
i samband med församlingsdagen om förutsättningarna tillåter.
Som många av er säkert vet så är vårfesten väldigt viktig för vår ekono-
mi. Har du en slant över får du gärna swisha eller sätta in på vårt konto 
och märka betalningen ”Vårfest”. Vi är tacksamma för alla bidrag.

Med hopp om ljusare tider
Equmeniastyrelsen genom ordförande Rebecca Martinius
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