
EQUMENIAKYRKAN 

»Det finns 
så mycket 
idéer, vilja och 
engagemang«
leif romell

417
b

il
d

: e
li

n
 h

er
n

g
r

en



vara ambassadör. För vi vet att det är 

så många av er som också axlar den 

rollen. Här finns råd, arbetsgrupper och 

enskilda som med glädje och inspiration 

söker hitta nya vägar. Tillsammans får vi 

visa på Guds rike i Majorna.

Jag vet vilka avsikter jag har, säger Herren, 
en framtid och ett hopp. När ni ber till mig 
skall jag lyssna på er. 

Varje tisdag möts vi i personalgrup-

pen och läser Guds ord, samtalar och ber 

för vår församling. Vilken styrka att veta 

att ni också ber för oss.

 n 

Leif Romell

ter, men samtidigt vara försiktiga och 

begränsa varandra, så vi inte går över 

den där osynliga gränsen när lust och 

inspiration blir huvudvärk och stress. Vi 

startar körer och projekt, vi letar sång-

are och talare, vi samtalar och knyter 

kontakter, vi står i det offentliga rummet 

och sjunger, spelar, talar och undervisar. 

Kort sagt – vi har förmånen att få vara 

ambassadörer för Majornakyrkan i det 

lilla och Guds rike i det stora.

Den verkliga styrkan i det här ligger 

i att vi har en engagerad församling 

att luta oss mot. Här finns en vilja och 

ett engagemang som gör det lätt att 

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger 
Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en 
framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och 
ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker 
mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat sö-
ker efter mig skall jag låta er finna mig, säger 
Herren.  jeremia 29:11–14

Det var fantastiskt roligt att komma 

tillbaka efter semestern och möta sina 

arbetskamrater. Vi är ett team som sakta 

men säkert hittar varandra. Det finns så 

mycket idéer, vilja och engagemang, att 

vi tillsammans kan flöda i arbetsuppgif-

Majornakyrkan
expedition och postadress: 
Chapmansgatan 6
414 54 Göteborg 
tel 722 58 80
info@majornakyrkan.se

Pastor
Leif Romell
tel 722 58 82, 0705 35 52 99
leif@majornakyrkan.se

diakon
John Bjurenstedt
tel 722 58 85, 0734 40 08 34
john@majornakyrkan.se

musikledare
Kajsa Davidsson 
tel 722 58 83, 0723 32 58 83
kajsa@majornakyrkan.se

Pastor inom Polisen och
östras sjukhuskyrka
Göran Bjerhem
tel 0707 10 30 53
goran@bjerhem.se

samordnare  
i frivillig centralen
Marcus Erlandsson
tel 12 36 31, 0723 28 02 23
marcus@frivilligcentralen.com

kassör
Erling Zetterman 
tel 0768 67 56 25
erling@majornakyrkan.se

kassör equmenia majorna
Jan Månsson
tel 0704 29 30 75

bankgiro
församlingen: 448–4994
equmenia: 5971–2463

Plusgiro
församlingen: 2 54 92–0
rpg Majorna: 193 25 98–4

swish 1234 71 89 46

Engagerad församling
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då är det dags igen! Ett jätte stort 

scoutläger på Rinkaby där vi var på Scout 

2001 i nästan fyra veckor. Vi gjorde 

dryga 10 dagar på Jingiijamboree och 

fyra veckor på Världscoutjamboreen 

sommaren 2011. Det är spännande att 

komma tillbaka och återigen med hela 

familjen. 

Denna gång har vi ett gemensamt 

uppdrag och ska verkligen göra det 

tillsammans. Vi ska sköta caféet i Rover/

vuxen-hubben, och utöver fyra Månsson 

och en Thiria är det två funktionärer till. 

Vi ska hålla öppet från 10 på förmidda-

gen tills sista frågesporten är över runt 

elva tiden på kvällen. Sortimentet är klas-

siskt: lite kakor och småvarmt, både kall 

och varm dryck och en del smågodis ut-

över varma pajer och panini. Inget svårt 

men nog så viktigt för alla vuxna som 

vill ha något att tugga på till en stunds 

vila från kåren och de egna scouterna. 

I hubben finns det ett härligt program-

gäng som har planerat för både sång och 

trubadurer, frågesporter och lekar samt 

en hel del stort för alla, till exempel 

På spåret och Musiktävlingar. Det ser ut 

att bli en intensiv vecka med mycket att 

göra. Vi är beredda och har vanan inne.

Det blir två Månsson och en Thiria 

som förtrupp fyra dagar innan lägret 

börjar. Vi sätter upp vår ”villa”, ett tält 

med två sovrum och ett förrum, en liten 

pall med tandborstvatten. Klassiska, 

liggunderlag och en vanlig sovsäck 

blir sängar. Det finns en allmän hög av 

kläder och grejor, men tältet är tätt mot 

regn och gans ka mysigt. 

De unga väljer en plats nära Lägis, 

dagis för ledarbarn, då det säkert är tyst 

på nätterna och dessutom ganska nära 

till toaletterna. (Döm om vår förvåning 

när de föräldrar som har barn på Lägis 

tänker på samma sätt och tar med sig 

spädbarn som inte sover om nätterna).

I vart fall. Tältet är uppe, matsalen är 

funnen och invigningen för alla funktio-

närer kan börja. Det blir sång och musik 

och så klart vår lägersång tillsammans 

med en buffé och kladdkaka med grädde. 

Försäljningsgänget är samlat och 

beredda att öppna caféer, glassvagn, 

korvvagn och vår stora butik med alla 

profilsaker. Alla säljställen har sina 

stora tält resta och klara. Våra vitvaror 

finns på plats tillsammans med kassa-

apparater och prislistor. Nu ska vi bara 

fixa diskar, utsmyckning och prismärka 

så att alla kan se vad vi har och vill sälja. 

Vi har tre dagar på oss innan alla 

deltagare kommer och vill börja handla. 

Vi målar och fixar och när väl deltagarna 

anländer är även hela familjen och våra 

extra funktionärer samlade fullt beredda 

att börja jobba.

Invigningen av lägret är på söndags efter-

middagen men innan dess har vi hunnit 

med invigningen av Scouternas minnes-

monument på Rinkaby. På monumentet 

finns alla fyra stora läger representerade 

och massa plats för många fler, se bilderna 

och njut.

Veckan rullar på. Vi säljer bra och 

omsätter säkert 50 000 kronor varje dag. 

Kanel bullarna tar slut men panini finns 

kvar. Cheesecake passion tar också slut och 

den går inte att ersätta med västerbottenpaj 

torts att vi erbjuder både vaniljsås och visp-

grädde som tillbehör för samma pris. 

Sol mest hela tiden blandat med en del 

tunga regnskurar och stundtals väldigt kraf-

tig vind gör att veckan får sin beskärda del 

av sommarväder och rimlig värme. Det går 

inte någon nöd på någon av oss.

Sista dagen är det dags för avslutning. 

Kungen är så klart där och kör som van-

ligt raketen. Denna gång gör han den två 

gånger och håller ett ganska bra tal, han 

kör allt utanför manus eftersom han kom 

av sig. Hemlig gäst blir Peg Parnevik och 

alla är mycket nöjda. Intensivt och mycket 

att hantera, men som alltid glädje och fart 

med massa vänner från hela Sverige och 

lite till gör att det åter igen blir ett trevligt 

och lyckat läger för hela familjen.
n  Jan Månsson

Scouternas Jamboree 17 
på Rinkaby i Skåne
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… har varit att jag kunde simma sex simtag 

i havet utan Puffar, att jag fått leka med 

mina komPisar och varit På landet. det allra 

roligaste var nog när vi var På legoland i 

danmark. n Alice Caidahl, 8 år

… har varit att jag åkte uPP till min 

hembygd en vecka i hälsingland 

närmare bestämt i edsbyn.  

n Gunnar Jonsson, 87 år

… har varit att jag jobbade i stock

holm för första gången och 

Passade På att köPa en lägenhet 

när jag ändå var där.  n Fred-Eric 
Vinglassalom, 34 år

Det bästa med sommaren …
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Svenska Afghaninstankommittén. 

Fika för Världens barn.
6  fredag 19.00 Kristall – Lisa Fröberg, 

sopran, Karin Wiberg, violin.  

Ulla Brattö, Diakonia.  

Fika för Världens barn.
7  lördag 18.00 vår konsert 

med Majornakyrkans damkör.  

Dirigent Sven Apelmo. Lars Göran 

Lilja, piano. Karin Wiberg, violin.  

Erik Sundberg, kontrabas. Infor-

mation och fika för Världens barn.
8  söndag 11.00 cafégudstjänst, 

skördehögtid, lovsång.  

Leif Romell, Margareta Björn.  

Robin Björnell, sång.   

Utgångskollekt till Världens barn.
12  torsdag 11.00 torsdagsträff 

Markusevangeliet. Bibelsamtal med 

pastor Leif Romell.
12  torsdag 18.30 Damkören övar.
15  söndag 18.00 nattvardsguds-

tjänst Blind Willie Johnson-

mässa. Leif Romell, Paul Biktor 

Börjesson, projektkör.
19  torsdag 11.00 torsdagsträff 

Ljusstöpning, m.m.
19  torsdag 18.30 Damkören övar.
22  söndag 11.00 gudstjänst  

 SEPTEMBER

10 söndag 11.00 diakoni-

gudstjänst Medmänniskan  
Diakonirådet. 

Församlingsmöte efter kyrkkaffet.
14 torsdag 11.00 torsdagsträff 

Diakonins månad – Ungas psykiska 
hälsa. Församlingens diakon  

John Bjurenstedt.
15–17 fredag–söndag församlings-

helg på Bobergsgården
17 söndag 11.00 gudstjänst på 

bobergsgården. OBS! Ingen 

gudstjänst i Majornakyrkan
20 onsdag 18.30 cafékväll  

Civilkurage! Matilda Brinck-Larsen. 

Musiker Ulrika Öhlund.
21 torsdag 11.00 torsdagsträff 

Doktor Mattsson i Afrika –  
Majornagrabben som blev missionär.  
Joel Yrlid berättar och visar bilder.

21  torsdag 18.30 Damkören övar
24  söndag 11.00 nattvardsguds-

tjänst Ett är nödvändigt  
Ingvar Stenberg. Sång och musik 

av Peter Bergstrand och Charlotta 

Öhrling.
25 måndag 19.00 bokcirkel 

Catarina Pascual Söderbaum  

Den sneda platsen

28 torsdag 11.00 torsdagsträff Kan-

tor Hans Blomberg sjunger (även vi) 

och berättar om sin mormor Lapplisa.

 OKTOBER

1–8 söndag–söndag världens barn-

vecka i majornakyrkan 

Söndagarna är det gudstjänst, mån-

dag till lördag är det musik, talare, 

fika, insamling till världens barn.  

Än är programmet inte helt spikat – 

se hemsidan, facebook och affischer.
1  söndag 11.00 gudstjänst  

för alla åldrar Änglarna  

Leif Romell, MiniHOPP och Memory. 

Insamling till Equmenia.
2  måndag 19.00 Musik, prat och fika för 

Världens barn.
3  tisdag 19.00 Majornas Storband. Infor-

mation och fika för Världens barn.
4  onsdag 19.00 Musik,  prat och fika för 

Världens barn.
5  torsdag 11.00 torsdagsträff 

En följeslagares berättelser om möten 

med palestinier i Jordandalen och om 

läget i Israel/Palestina. Pastor Sten 

Högberg berättar och visar bilder.
5  torsdag 18.30 Damkören övar
5  torsdag 19.00 Göteborgskapellet, 

Trons kraft Nina Holgersson.  

Kajsa Davidsson, musik.
23  måndag 18.30 Damkören övar.
23  måndag 19.00 bokcirkel  

Johannes Anyuru  

En storm kom från paradiset
25  onsdag 18.30 Cafékväll Vad gör 

sociala medier med människan och våra 
relationer? Emanuel Karlsten. Musik 

Jerker Gunnarsmo, ”We hold doors”.
26  torsdag 11.00 torsdagsträff  

Väckelsens sångskatt. Ulrika Henkel-

man, Irene och Svante Myrén.
29  söndag 11.00 

nattvardsgudstjänst Att leva 
tillsammans. De tre församlingar 

som har Majornakyrkan som 

gudstjänstlokal firar tillsammans 

– Major nakyrkans församling, 

Eritreanska Betelförsamlingen, 

Kingdom House

 
 NOVEMBER

2  torsdag 11.00 torsdagsträff  

Markus evangeliet. Bibelsamtal med 

pastor Leif Romell.
5  söndag 11.00 gudstjänst  

Vårt evighetshopp. Leif Romell.  

Marianne Isaksson, flöjt.

bild: elin herngren



5  söndag 12.0016.00 öppen kyrka 

i All helgona för ljuständning 

och stillhet.  
9  torsdag 11.00 torsdags-

träff Möte med möjligheter.  
Pastor Nina Holgersson.

10–11 fredag–lördag forum för 

tro och feminism. Konfe-

rens i Majornakyrkan, Carl 

Johans kyrka och Matteus-

kyrkan Majorna.  

Endast föranmälan senast 

21 oktober. Se notis och  

www.kristenfeminism.se 
  Under konferensen är två sam-

lingar öppna för allmänheten:
11  lördag 10.00 Drömen om en värld 

för alla. Sofia Camnerin, Sherin 

 Khankan, Kes Bekure Daba, Eido 

 Al Fakir, m.fl. i Carl Johans kyrka.

  18.00 Feministisk ekumenisk mässa 
i Carl Johans kyrka. 

12  söndag 11.00 gudstjänst 

Frälsningen Leif Romell. 

Majornakyrkans musikskola. 

Kajsa Davidsson, orgel.

församlingsbok

Dop
 n  Nils Harald Herngren, född 24 mars 

2017, son till Elin och Andreas Hern-

gren, döptes i Faderns, Sonens och 

den Heliga Andens namn vid en guds-

tjänst i Majornakyrkan den 18 juni 

2017. Officiant Leif Romell.

Vigsel
 n  Lina Bulai och Bernhard Stauffer 

vigdes till äktenskap 12 augusti 2017 

i Hålta kyrka. Officiant Leif Romell. 

Paret har antagit efternamnet Bulai.

 n  Lotta Hermansson och David Romell 

vigdes till äktenskap 2 september 

2017 i Södra Mellby kyrka. Officiant 

Leif Romell. Paret har antagit efter-

namnet Romell.

Avlidna
  n Pia Ström, en av församlingens vän-

ner, föddes 4 oktober 1949, avled 

6 augusti 2017 i en ålder av 67 år. Be-

gravningsgudstjänst hålls i Majorna-

kyrkan 18 september kl 11.00.
 n  Inger Cervin, född 2 februari 1946, 

medlem av Majornakyrkan sedan 

5 februari 1984 (en kort tid medlem 

i Matteuskyrkan), avled 31 augusti 

2017 i en ålder av 71 år. Tid och plats 

för begravning är ännu inte bestämt.

 

internationella rådet ordnar flera 

aktivitet under hösten. Den första är en 

hel vecka för Världens barn med början 

2 oktober: Cafékvällar med musik av i 

kyrkan övande grupper, information 

om projekt som Världens barn bidrar 

till, gott fika och naturligtvis insamling 

till Världens barn. Förra årets mycket 

populära handdukar för Världens barn 

kommer också att finnas till försäljning. 

Under de två följande veckorna är 

det fokus på Fair Trade och då blir det 

Fair Trade-fika vid något tillfälle. Håll 

utkik!

Temat för Kyrkornas globala vecka 

är i år Hållbar utveckling och handlar om 

fn:s globala mål (som ersätter mil-

leniemålen). Söndag 26 november blir 

det en gudstjänst på det temat och för 

den som vill förbereda sig rekommen-

deras www.globalamalen.se.
n Malin Rosquist

en ny termin har just börjat och vi hoppas 

att du har haft en fin sommar.

Vi i rpg-styrelsen har planerat för våra 

torsdagsträffar i höst och hoppas och 

tror att programmet ska tilltala dig. Du 

är hjärtligt välkommen till dessa träffar. 

Program finns tryckta eller så går du in 

på www.rpg.org.se, program/västkusten. 

Om du vill bli medlem i rpg, så har 

vi ett erbjudande till dig. Gå med redan 

i år men betala din medlemsavgift i 

januari. Årsavgiften är 250 kr. I avgiften 

ingår fem nummer av SeniorPosten. 

Som medlem i rpg kan du också utan 

kostnad gå med i SmartSenior där det 

finns många extrapriser på varor och 

resor som du kan ha användning av.
n  Styrelsen

det bästa med sommaren …
… har varit att jag inte har haft några 

Projekt och inte har gjort någonting 

sPeciellt förutom att bada varje dag.  

n  Maria Mannberg, 58 år

… har varit vandringen uPP På svansjö

kläPPen i tänndalen tillsammans med 

ingela  n  Jan-Olof Kuhlin, 74 år

… är att den har  varit väldigt skön och 

vilsam. jag har inte varit ledig På detta 

sättet tidigare På många år. vi har varit 

mycket På vårt älsklingsställe mar

strand, badat och solat På kliPPorna.

n  Majvor Landestorp, 72 år
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majorna

What’s the soul of a man?
vuxenkörProjekt

Tillsammans med Paul Biktor Börjes-

son presenterar vi ett av höstens kör-

projekt där vi sjunger musik av gospel- 

och bluesmusikern Blind Willie Johnson.

2016 släppte Paul sitt album What’s 
the soul of a man? med tolkningar på 

Johnson’s musik. Nu har även flera av 

sångerna arrangerats för kör.

Paul har tidigare arbetat med mu-

siker som Michael Jeff Johnsson, Bengt 

Johansson och Cindy Peters. Detta 

framförs söndag 15 oktober i Majorna-

kyrkans gudstjänst kl 18:00.

Övningstillfällen är tisdagar 12, 19  

och 26 september samt 3* och 10 okto-

ber kl 18.30–20.00 i storstugan i Ma-

jornakyrkan. Inga förkunskaper krävs! 

Sångerna är arrangerade i tre stämmor 

– sopran, alt och mansstämma.

*3 oktober övar vi kl 18–19 med anled-

ning av Världens Barn-veckan
n Kajsa Davidsson

nu är det äntligen dags för en ny termin 

och en spännande höst väntar med barn-

körerna! MiniHopp och Memory har ju 

funnits i Majornakyrkan i många år och 

förgyllt med sin sångglädje, energi och 

inte minst alla spännande musikaler! 

Till hösten kommer vi också att starta 

en ny grupp för barn från 10 år, medan 

Memory finns kvar för barn som går i 

årskurs 1–3.

I den nya gruppen, som nu går under 

arbetsnamnet ”Sång & Teater” kom-

mer vi att ha ännu mer teater samtidigt 

som vi varvar övningarna med sång och 

musik. Något passande namn kommer vi 

att hitta på när vi träffas i höst, så ni får 

hålla ögonen öppna på vad det blir!

Vi är ett härligt ledargäng som kom-

mer att arbeta tillsammans med de här 

grupperna. Vi fortsätter att hitta på saker 

tillsammans i gudstjänster, julavslutning 

och framtida musikaler, nu närmast 

sjunger vi söndagen den 1 oktober! Och 

precis som tidigare är man välkommen 

på måndagsmat i equmeniagården där 

många barn och föräldrar samlas innan 

körövningarna och äter tillsammans!
minihoPP (för barn åldern 4–6 år)  

måndagar kl 17:15–17:45 i storstugan
memory (för barn i årskurs 1–3)  

måndagar kl 17.15–18 i festsalen
sång & teater (för barn i årskurs 4–7) 

tisdagar kl 17.15–18.15 i storstugan
n Kajsa Davidsson

majornakyrkans damkör under ledning 

av Sven Apelmo fortsätter med övningar 

och framträdanden under hösten. Den 7 

oktober blir det repris på vårens kon-

sert i Sjövik och det blir även julkonsert 

2 december. Vi ser gärna att det kommer 

till några fler. Ytterligare sopran och alt 

behövs. Välkomna!



nu är det dags igen. Det som börja-

de som ett lokalt Majorna-Flatås-initiativ 

har fått riksintresse. Några organisationer 

lägger egna möten i anslutning till vår 

konferens för att så många som möjligt 

ska kunna gå. Ett 70-tal är redan anmälda 

så om du vill få plats får du skynda dig. 

Sista anmälningsdag är 21 oktober. Pro-

grammet hålls i Majornakyrkan, Matteus-

kyrkan, Carl Johans kyrka och försam-

lingshem. Vi har spännande föreläsare.

Kes Bekure Daba är Etiopiens första 

kvinnliga präst. Engagerad i frågor som 

rör kön och utveckling samt kvinnors 

situation i det Etiopiska samhället.

Sofia Camnerin är biträdande kyrko-

ledare i Equmeniakyrkan och doktor i 

systematisk teologi.

Sherin Khankan är Danmarks första 

kvinnliga imam och grundare av Mariam 

Moskén som endast har kvinnliga ima-

mer och ledare.

Helle Klein är präst i Svenska kyrkan, 

chefredaktör för Dagens Arbete och en 

av grundarna till Seglora Smedja.

Thomas Kazen är professor i bibel-

vetenskap och lärare på Teologiska 

Högskolan Stockholm.

Nino Mick är estradpoet som har gjort 

föreställningar kring genderfrågor och 

klimatförändring.

Eido Al Fakir är queer-artist och låt-

skrivare från Damaskus.

Eva Lindqvist Hotz är präst i Svenska 

kyrkan, doktorand i systematisk teologi, 

generalsekreterare för Sveriges Ekume-

niska kvinnoråd och en av grundarna till 

Seglora Smedja.

Esther Kazen är pastor i Flatåskyrkan 

och går under namnet Feministpastorn 

på instagram.

Daniel Korol är pastor i Matteuskyrkan 

och jobbar aktivt för feminism, frid, 

jämställdhet och rättvisa med Jesus och 

teologin som verktyg.

Ludvig Lindelöf är präst i Carl Johans 

församling, medarbetare i Areopagen 

samt skribent på bloggen Läsarna. Han 

drev under en period projektet Biskopar 

och ballonger.  

Stighult, ett lovsångskollektiv baserat 

i Göteborg.

Någon av föreläsarna är i skrivande 

stund ett osäkert kort och någon annan 

kan komma till.

Läs mer om programmet och anmäl 

dig på www.kristenfeminism.se

Arrangörer är Carl Johans församling, 

Flatåskyrkan, Majornakyrkan, Matteus-

kyrkan, Ekho Göteborg, Seglora Smedja, 

Sveriges ekumeniska kvinnoråd, Studie-

förbunden Bilda och Sensus. n

församlingsmöte

Välkommen till församlingsmöte sön-

dag den 10 september efter kyrkkaffet. n

visioner

Kyrkans styrelse och styrelsen för 

equmenia har tillsammans med an-

ställda en planerings-, visions- och  

samtalsdag 30 oktober 9.00–15.00.  

Be för oss! n

cafékvällar

Majornakyrkan i samarbete med studie-

förbundet Bilda arrangerar cafékvällar 

på olika teman under hösten. 

Den första handlar om Civilkurage 
och äger rum 20 september kl 18.30. 

Välkommen att vara med och lyssna 

till Matilda Brinck-Larsen och Ulrika 

Ölund.

Matilda Brink-Larsen är engagerad 

i frivilligorganisationen Agape, som 

jobbar för ensamkommande barn och 

ungdomar. Organisationens främsta 

uppdrag är att erbjuda stöd för barn som 

blivit utvisade, åldersuppskrivna eller 

flyttats från sina boenden när de fyllt 18 år.

Ulrika Ölund är musiker och hennes 

sound kan bäst beskrivas som ”pop 

med en smak av country” och som bely-

ser stora delar av livet.

Den andra cafékvällen äger rum 25 okto-

ber kl 18.30 och temat är Vad gör sociala 
medier med människan och våra relationer? 
Ema nuel Karlsten som är journalist, 

bloggare, krönikör och programledare 

föreläser och reflekterar. Musik We Hold  

Doors. Bakom namnet står Jerker 

Gun nars mo som bjuder på lågmälda 

men innerliga berättelser, inspirerade 

av amerikans ka singer/songwriters, 

samtidigt som den svenska melankolin 

sätter sin tydliga prägel. Allvarsam men 

hoppfull singer/songwriter när den är 

som bäst. n

söndagsskolan 

Under gudstjänsttid kl 11 träffas sön-

dagsskolan udda veckor. Kontaktperson 

är Katarina Haraldsson Månsson,  

0707 597855. n

årets julmarknad går av stapeln  

9 december. n
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b
majornakyrkan
chaPmansgatan 6
414 54 göteborg

SvERigE
poRto 
bEtalt

för ett tag sedan åkte jag till Indien. Det var ett stort steg för 

mig att våga åka så långt bort.  Att våga åka ifrån min dotter och 

min man, att åka trots att jag var sjuk, att orka göra alla förbe-

redelser som krävdes. Men jag ville så starkt. Jag hade sett bilder 

från Indien och det lockade mig så.

 Vad kan vi göra med våra liv?   Sitta inne för oss själva och 

vara ledsna över att livet inte blev som vi tänkt, på grund av 

sjukdom eller annat?  Vara rädda eller våga?

 Innan jag åkte till Indien såg jag ett ordspråk, eller vad man 

kan kalla det, på väggen på McDonalds, Kungsgatan. Det stod: 

”Transfer your fears into faith, and you will inherit your future!”  

Fritt översatt: ”Byt ut din rädsla mot tro, och du kommer att 

ärva din framtid!”  Dessa ord fick mig att våga, och jag ångrar 

det inte. 

 Det var en fantastisk och lärorik resa. Jag kom hem många 

erfarenheter rikare, och med upplevelser och möten med 

människor.  Så gå ut i världen åt något håll. Gå mot din längtan! 

Det kommer att ge dig nya erfarenheter och berika ditt liv. 
 n  

Monica Glamheden
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