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Hur jag arbetar som ansvarig präst för 
Östmarks församling

Det finns nog få ”arbeten” som är så omväxlande 
som en prästs. Och kasten mellan det som är ljust 
och lyckligt till det som är nattsvart och sorgset 
kan vara tvära och snabba. Men kyrkans medar-
betare ska finnas med, vara medvandrare. Det har 
man som församlingsbo rätt att förvänta sig.

I Östmark är över 90 % av alla invånare med-
lemmar i Svenska kyrkan. Nästan alla döper sina 
barn och nästan alla ungdomar blir konfirmerade. 
Så här ser det inte ut överallt och ett sådant här 
utgångsläge för en församling är någonting att 
vårda, vara rädd om. 

Svenska kyrkan är en stor organisation med en 
gammal och unik historia. Alla har i princip mött 
detta som det numer heter evangeliskt lutherska 
trossamfund under sin livsvandring. I en så stor 
organisation finns det väldigt många människor 
och uppfattningar, inte minst om kristen tro och 
hur den ska utövas. Det som håller ihop det hela är 
förstås tron på Kristus (Bibeln, kyrkans bekännel-
seskrifter, kyrkoordningen m.m.) och en vilja och 
önskan att leva i Kristi efterföljd. Dvs ett levande 
medmänniskoskap, att gestalta en medmänsklig-
het som omfattar snarare än utesluter. 

Och som så ofta finns det utrymme för tolk-
ningar vad det här innebär. Det är en rikedom 
att många åsikter och uppfattningar tillåts under 
ett och samma tak i vår svenska kyrka. Det är en 
mångfald jag vill stödja, sanningen är mångbott-
nad. Gud, Kristus och den Helige ande kan för-
stås, och tilltala oss, på olika vis. 

Vad är då ett modernt församlingsarbete? Per-
sonligen anser jag att i uppdraget att vara en le-
vande och modern kyrka ingår att vi som arbetar 
i kyrkan aktivt försöker bygga beröringspunkter 
med dagens människor. Att ha ett levande mis-
sionsperspektiv innebär, som jag ser det, att bygga 
arenor och möjligheter till dialog. Att söka berätta 

och undervisa om Jesus Kristus i även andra mil-
jöer än kyrkorummet. 

Vi är alla myndiga inför Gud. Och här brinner 
jag förstås i min roll som präst att få delge vilket 
erbjudande vi har, vi människor, till nåd och för-
soning i Kristus Jesus.

Det här dialogperspektivet är viktigt för mig. 
Det kan i bästa fall väcka en genuin nyfikenhet på 
Kristus och därmed i realiteten ge möjligheter till 
att fler deltar i församlingens gudstjänst- och för-
samlingsliv. Här har jag förstås ett oerhört ansvar 
som en kyrkans företrädare och ämbetsbärare att 
leva som jag lär. Jag ska kunna bli synad och min 
tro ska vara transparent med mitt liv. Jag måste 
vara trovärdig. 

Det har hänt en hel del i Östmarks församling de 
senaste åren. Jättekul. Jag uppfattar östmarkingen 
som en kreativ och livfull människa. Det som hänt 
inom ramen för kyrkan skulle inte ha varit möjligt 
utan ett väldigt engagemang från östmarksborna. 
Idag kan vi konstatera att vi har en kyrko- och 
bygdekör med 25 medlemmar, en barnkör med 
20 barn. Detta är Lena Persson-Måwes förtjänst 
som arbetar i församlingen som kantor. Lena har 
absolut gehör och en väldig känsla för musik och 
är därtill en glad och trevlig människa som med 
lätthet får människor med sig. Om människor 
ska prioritera sin tid i dagens stressade samhälle 
och välja att sjunga i kör krävs det nog inte minst 
glädje hos en ledare; ja vi har så mycket att tacka 
Lena Persson-Måwe för – hon gör ett fantastiskt 
arbete! 

Johan Bonander föddes 1964 i Vänersborg. Han är upp-
vuxen i Vargön och flyttade till Stockholm som 17-åring där 
han arbetade som mentalskötare, buss- och taxichaufför, 
biståndshandläggare, enhetschef och projektledare. 
Utbildning: Teol. kand. (Uppsala universitet) och fil. mag.
(Socialhögskolan i Stockholm och Uppsala universitet). Han 
prästvigdes 2005 och illträdde sin tjänst i Östmark 2006. 
Johan är gift med Eva Bonander som han har fyra barn till-
sammans med. En dotter från ett tidigare äktenskap.
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vändbara saker som auktioneras ut. Såväl jag som 
Eva Bonander, diakon, är med vid de regelbundna 
träffarna. Det är alltid lika roligt. Det är härliga 
diskussioner och andakterna blir ofta utrymme 
för dialog och trosreflektioner. I syföreningen in-
går Irene Hedlund, Marianne Eriksson, Ida Ols-
son, Gun-Britt Gustavsson, Gunnel Pettersson, 
Inga-Greta Eriksson, Anna Halstensson, Aina 
Olsson, Greta Arvidsson, Gertrud Helgeberg, Rut 
Danielsson, Sigrid Bornstedt, Gunborg Jonsson, 
Anna-Greta Jonsson. Nya medlemmar välkom-
nas!

Eva Bonander och jag har också haft sam-
talsgrupper med vårdpersonal på Gömmanbergs 
äldreboende, viktiga samtal om existentiella frå-
geställningar. Det är viktigt att söka berörings-
punkter utanför kyrkans väggar, att öppna för 
dialog. 

Du kan läsa mer om församlingens verksamhet 
på www.svenskakyrkan.ostmark.se. Du kan nå 
mig på mail johan.bonander@svenskakyrkan.se 
och tel. 0560 20013.

Välkommen! 

Johan Bonander, 
församlingspräst i Östmark

Med stöd av Yvonne Johansson från Lekvattnet 
har vi också ett miniorarbete, också mycket lyck-
at. Detta är nu relativt nytt och det finns planer 
på en utökning av verksamheten. Nytt är också 
församlingens samtalsgrupp i kristen tro, vilket 
är en samtalsgrupp med ett sökarperspektiv och 
som delvis är kopplad till församlingens pågående 
gudstjänstförnyelsearbete, den s.k. Östmarksmäs-
san som firas kl 18.00 en gång i månaden. Mässan 
föregås av mat till självkostnadspris kl. 17.00, ib-
land också av ett föredrag kl. 16.00. Maten ansva-
rar Maj-Lis och Gunnar Haglund för, alltid lika 
gott och trevligt!

Församlingen har ett uppskattat konfirmand-
samarbete tillsammans med ortens folkraceklubb 
ÖMFF – det är i dagsläget 18 anmälda ungdomar 
till höstens läsning, ungdomar som kommer från 
hela pastoratet till Östmark. Vi är nu inne på det 
tredje året. Det är mycket givande att samarbeta 
med unga som äldre folkraceentusiaster. Ingenting 
är några problem för dem – just möjligheter. Och 
som de ställer upp. Kjell-Åke Einarsson är lite av 
navet kring det som sker i garaget och till verk-
samheten är flera ledare inkopplade: Niclas Pers-
son, Morgan Persson, Conny Eriksson, Ingemar 
Kärnkvist, Daniel Bengtsson, Leif Larsson, och så 
ungdomsledarna: Andreas Arvidsson, Ida Sundén, 
Anna Einarsson, Mickey Ericsson, Viktor Rosen-
blad. Vilken förmån att få arbeta med ett sådant 
härligt gäng, tycker jag! 

I församlingen finns en skogsgård, Gurusätra, 
kyrkans egen skogsgård, som genom Lennart 
Erikssons och Roger Erikssons (med fleras!) ar-
betsinsatser är på väg att bli en gård fylld med 
möjligheter. I början av juni 2009 var t.ex. alla 
medarbetare i Karlstads stifts sjukhuskyrka på 
Gurusätra för en tvådagarsutbildning. På kvällen 
firade vi en mässa i kyrkan och därefter åkte vi till 
motorbanan och körde folkrace, oj, vad det gick. 
Och vi har nu haft ett antal konfirmationsläger på 
gården. I somras hade vi en gårdsaktion på Guru-
sätra i samarbete med Danielsson auktioner och 
där överskottet av kaffeförsäljningen gick till för-
samlingens blomsterfond. Det blev mycket pengar 
till de äldre. Ett initiativ som detta hade inte varit 
möjligt utan Östmarks församlings syförening, 
som är enastående. I vått som torrt ställer de upp, 
som nu vid auktionen, vid kyrkaffe varje söndag, 
vid syföreningsauktionerna och i det idoga arbetet 
att sy, virka, sticka och brodera vackra och an-


