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Liv och rörelser kring
Joanna Engstedt
Joanna Engstedt har haft ett omväxlande liv under sina 43 år på jorden.
Hon har studerat ekonomi, latin, engelska, teologi, filosofi. Gått kurser i
Sverige och i Rom, lett kurser, undervisat på gymnasium, sjungit i kör och
lett körer, stöttat unga och gamla. Just
nu är hon informatör för Opus Dei i
Skandinavien och latinlärare.
– Ja, jag har brutit upp väldigt ofta, säger hon
och ler stort. Och just nu är jag inte riktigt säker på den närmaste framtiden. Den känns inte
helt självklart. Det finns så mycket ...
Men någon ängslan hyser hon inte. Hon
har vigt sitt liv åt Gud och har sin förankring
i prelaturen Opus Dei, som är en del av den
katolska kyrkan – ”min familj”, säger hon. Det
innebär vissa krav men dem följer hon frivilligt
utan att känna tvång, poängterar hon.
Sikte på gymnasielärare
Joanna Engstedt växte upp i en katolsk trebarnsfamilj i Enskede i Stockholm. Mamma
Hania är född i Polen och pappa Bengt är född
i Sverige. De tillhör Sankta Anna församling i
Nyköping.
– Det roliga är att mamma har lärt sig prata
svenska och pappa har lärt sig flytande polska.
Pappa säger att han har en polsk själ!
Joanna gick i Sankt Eriks katolska skola och
sjöng i körer i både domkyrkan och i Sankta
Eugenia. Hon gick ekonomisk linje i gymnasiet, pluggade latin och engelska på universitetet och gick därefter lärarlinjen för att bli
gymnasielärare.

Mitt i trappan. Är Joanna
Engstedt på väg in till
studiecentrum Ateneum
eller på väg ut i vimlet på
Valhallavägen?

Opus Dei ledde till Rom
– 1995 blev jag medlem i Opus Dei. Jag fann en
mötesplats som mer än någon annan motsvarade min önskan att leva ett katolskt liv. Några
år senare fick jag hjälp av Opus Dei att flytta
till Rom för att studera teologi och filosofi.
– Det blev de tre bästa åren i mitt liv. Men
när de var slut kändes det självklart att förankra det jag lärt mig i mitt eget samhälle. Min

kallelse är att dela med mig av min utbildning.
Vi har så många sociala förmåner i Sverige men
intresset för kunskap är svagt. Vi kristna måste
uppmuntra varandra att sprida kunskap mitt i
det liv vi lever genom bokcirklar och matlagningskurser och volontära insatser för behövande.
Nyfunna ledaregenskaper
För sex år sen blev Joanna informationsansvarig för Opus Dei i Skandinavien. Hon hade sina
högkvarter i, först, studiecentrum Ateneum i
Stockholm och därefter i studiecentrum Altona
i Malmö.
– Genom främst gifta medlemmar och studenter fick jag kontakt med människor i alla
åldrar och kunde starta kurser, reträtter, föredrag, studiecirklar. I Malmö kunde vi också
bidra till stöd åt flyktingar och andra utsatta.
När Joanna började sjunga i Vår Frälsares
församlings kyrkokör i Malmö blev det plötsligt brist på körledare. Joanna fick tillfälligt
rycka in.
– Till min egen stora förvåning klarade jag
det och fick göra flera körinhopp i både katolska och ekumeniska sammanhang. Jag lärde mig hur man leder en grupp, samlar ihop
människor och ser till att tillfredsställa allas
behov. Det var en nyupptäckt hos mig själv!
Bekymrad över ungdomarna
Nu är Joanna tillbaka igen i Stockholm, fylld
av inspiration, efter vad det verkar. Gamla och
nya mål. Information och lärarjobb och kanske
något nytt i sikte. Hon är lite bekymrad över
ungdomsgenerationen.
– Jag märker att det inte är samma sak att
vara ung i dag som när jag var det. Twitter och
sociala medier har skapat en bildkultur, nästan en bilddyrkan. Man både läser och skriver
mindre. Nu vill jag försöka nå fler unga för att
förankra den kristna tron hos dem.
– Livet är inte alltid så lätt men Gud kallade
mig en gång och han har inte ändrat sig. Det är
en gåva jag fått.
Text och foto: Kerstin Elworth
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