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PUT…PTl
en mig närstående person beviljades i veckan permanent 

uppehållstillstånd, put, i Sverige

… och en annan kämpar fortfarande efter sex år för att få sitt. 

Och andra lånar kyrkans madrasser under sin väntetid.

Och vid söndagens kyrkkaffe presenterades vi för en liten baby 

som fått uppehållschans i denna värld, till sina föräldrars och vår 

stora glädje.

Samtidigt som vi minns 63 unga vars uppe hållsmöjlighet i 

Sverige drogs tillbaka i en grym brandtragedi.

Allt fick mig att fortsätta fundera …

uppehållstillstånd … tillstånd att uppe hålla sig …

Vi i främst västvärlden lever som om vi för evigt fått tillstånd 

att ta för oss av våra barns och barnbarns framtida möjligheter och 

resurser.

Vi bygger också lätt mentala, juri diska och konkreta murar mot 

de plågade i en härjad omvärld.

Kanske är det på tiden vi lär oss att leva mer som i ptl … i en 

permanent tillfällig lösning där vi medvetet tar hand om varandra 

och klotet och inser att mycket få saker är just permanta.

n Erling Zetterman



låt #Metoo göra skillnad

den 26 oktober var jag representant 

för Majornakyrkan på en huvudmanna

dag för Räddningsmissionen. Dagen 

var fullspäckad och utgick från Smyrna 

Gårdsten och Rosa Huset i Angered. 

Syftet med dagen var att få en bild av 

vad Räddningsmissionen gör i Angered 

& Bergsjön. Kyrkor, allmännyttan och 

socialtjänsten i Angered och Bergsjön 

var representerade.

Mycket av samtalen kretsade kring 

hur vi som kyrkor kan vara med och 

minska utanförskapet i samhället, hur 

vi tillsammans med Räddningsmissio

nen kan vara med och stötta samhället 

genom att finnas tillhands. Den röda trå

den handlade om skolan och hur viktigt 

det är för ett område att skolan fungerar. 

Därför är det just där som Räddningsmis

sionen nu lägger stort fokus, att få vara 

med och göra skolan till en tryggare 

plats. Räddningsmissionen arbetar med 

att implementera något som kallas Com-
munity School. Det innebär att få skolan 

att samarbeta med civilsamhället med 

det som skolan inte hinner med. Det kan 

handla om t ex. läxhjälp och socialt stöd.

Jag hade en bra dag med fina möten. 

Dagen gav mig ett starkt hopp om att det 

finns många människor i Göteborg som 

vill förändra och som gör det hela tiden. 

Jag är glad över att Majornakyrkan finns 

med som huvudman för Räddningsmis

sionen. Det ska vi vara mycket stolta över.

n John Bjurensterdt

Räddningsmissionen

vi visste det redan men ändå känns 

det som #Metoo har dragit upp rullgardi

nen och släppt in ljuset till ett rum som 

var unket, förlegat och mörkt. #Metoo 

började i usa där en kvinna inom 

filmbranschen avslöjade i ett inlägg på 

Twitter under hashtaggen ”Metoo” hur 

hon blivit sexuellt utsatt av en manlig 

hollywoodregissör. Sedan dess har mil

jontals kvinnor över hela världen berät

tat om hur de fått utstå sexuella kränk

ningar och övergrepp av både kända 

och okända män under #Metoo. Det har 

belyst ett manssamhälle, där främst män 

i maktposition, sett som sin rättighet att 

utnyttja kvinnor sexuellt.

Tacka #Metoo för att det aldrig 

kommer bli som förr igen. Allt ska fram 

i ljuset nu! Fönstret ska ställas upp på 

vid gavel och synen på kvinnor som 

sexobjekt ska vädras ut. Det är tid för 

självrannsakan och förändring. För vi vill 

väl inte att #Metoo ska bli en fluga som 

flyger bort eller tystnar efter den har dött 

ut utan den får göra skillnad för alltid.

Visst det det kommer skämtas bort, 

förlöjligas och bagatelliseras av vissa 

som en ren försvarsreaktion mot att 

bli ifrågasatta. Men då ska vi påminna 

dessa om att de också har en mor, syster 

eller dotter vars mänskliga rättighet är 

att leva fria utan rädsla för att behöva 

uppleva sexuella trakasserier

Vad gör #Metoo med Majornakyrkan? 

Hur kan vi aktivt motverka sexism, 

kvinno förtryck, sexuella trakasserier 

och övergrepp? Hur kan vi stärka 

varandra och andra i det lokala samhäl

let så att vi tillsammans vågar stå upp för 

kvinnors och mäns lika värde?

I staden Östersund förekom det 

under några veckor att kvinnor blev 

överfallna och hotade. Det fick alla 
Alagsspelare i fotbollsklubben Öster

sund fk inklusive ordförande att gå ut 

och nattvandra på helgen för att kvinnor 

skulle känna sig säkra på vägen hem. 

”Alla goda krafter måste gå ihop och 

omedelbart få ett stopp på detta kata

strofbeteende från vissa manliga idioter. 

Vi hoppas, med vår manifestation och 

åtgärd att inspirera andra föreningar och 

andra aktörer att göra något. Alla kan vi 

bidra på något sätt, för detta är inte okej”, 

säger öfk:s ordförande Daniel Kindberg.

n Linus Johansson
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civilkurage

Den 20 september fick vi besök av Ma

tilda BrinckLarsen och Ulrika Öhlund. 

Matilda är en av initiativtagarna till 

gruppen Agape. En grupp som arbetar 

med att fånga upp de ungdomar som är 

18 år, eller har blivit åldersuppskrivna 

till 18 år och som kom till Sverige fram

förallt under hösten 2015.

Matilda pratade om vikten av civil

kurage i ett samhälle. Hon drog paral

leller till sin egen uppväxt på en mindre 

ort, där det fanns vuxna människor i 

hela samhället som på olika sätt upp

fostrade henne, som sa till när hon 

uppförde sig mindre bra, som såg henne 

och uppmuntrade henne. I en större 

stad som Göteborg blir distansen mellan 

människor större och vi känner inte på 

samma sätt ansvar för varandra.

För dem som kommit till Sverige 2015 

utan föräldrar blir det därför ännu vik

tigare att vi vågar se, sätter gränser och 

uppskattar dem i det offentliga rummet.

Cafékvällen med Matilda inspirerade oss 

till att visa civilkurage bara genom att se 

en annan människa i ögonen, att bejaka 

att en annan människa faktiskt existerar.

För musiken stod Ulrika Öhlund med 

känslosamma texter i Countrystil. En 

inspirerande och vacker kväll. 

vad gör sociala medier med människan 

och våra relationer?

Onsdagen den 25 oktober fick vi i 

Majorna kyrkan besök av Emanuel 

Karlsten fristående journalist och pro

gramledare i Sveriges Radio P1. Temat 

för kvällen var sociala medier och dess 

påverkan på oss människor och våra 

relationer. Emanuel tog oss med på en 

kronologisk historiebeskrivning; från 

starten av internet, de första hemsi

dorna och chattarna till dagens sociala 

medier som Facebook, Twitter, Snapchat 

och så vidare

Emanuel målade upp en rad exempel 

kring sociala mediers direkta inverkan i 

våra liv. Han beskrev vår tid som en era 

av nya beteendemönster. Att många idag 

väljer att lägga överlägset största delen 

av sin vakna tid på att prioritera internet 

och sociala medier framför mänsklig 

interaktion. Emanuel var tydlig med 

att förklara sociala medier som något vi 

behöver förhålla oss till som en naturlig 

del av vårt liv. Många gånger hamnar 

diskussionen i hur skadligt det kan vara 

med dessa medier, en fråga som dock 

hela tiden behöver hållas aktuell.

Vare sig vi vill eller inte behöver 

vi som kyrka förhålla oss till sociala 

medier.Jag tror att vi behöver finnas och 

synas där om vi överhuvudtaget ska vara 

relevanta för den moderna människan. 

Jag inser att vi som universell kyrka lig

ger långt efter, kanske framförallt vad 

gäller diakoni på internet. Jag ställer mig 

frågande kring hur vi som kyrka skulle 

kunna föra fram diakonin på nätet. Jag 

tror att vi behöver finnas med som en 

tydlig röst, inte minst för att sprida Jesu 

kärleksbudskap i trådar på exempel

vis Facebook. Jag tror att kyrkan och 

kyrkans folk skulle kunna väga upp det 

hat som växer sig starkt. Idag finansierar 

Equmeniakyrkan krog, polis och sjuk

huspastorer/diakoner. Är det inte dags 

för kyrkan att påbörja rekrytering av en 

”socialamedierdiakon/pastor”. Jag tror 

att diakonatet behöver växa sig starkt på 

sociala medier där vi som kyrka är kall

lade att vara med.

Kvällen med Emanuel Karlsten gav 

många tankar, som är värda att fortsätta 

samtala kring. Jag vill tacka Jerker Gun

narsmo (We Hold Doors), för stämnings

full musik.

Tack också till alla som delade dessa 

cafékvällar med oss.

n John Bjurensterdt

Cafékvällar
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10  söndag 16.00, obs tid, andra advent 

gudstjänst med alla åldrar. 

Luciatåg, m.m. Leif Romell,  

söndagsskolan. Sång av MiniHopp, 

Memory och Chapter.
14  torsdag 12.00 torsdagsträff 

Julavslutning.
17  söndag 11.00 tredje advent  

gudstjänst. Vi sjunger in julen 

och bygger krubba. Göran Bjer

hem, Bernhard Bulai. Musik av 

Göteborgskapellet.
19  tisdag 19.00 julsång i majorna 

i Carl Johans kyrka. Observera 

plats! Vi alla med körer, orkestrar 

och solister från stadsdelen spelar 

och sjunger in julen.
25  måndag 11.00 juldagen  

gudstjänst Jesu födelse
31  söndag 11.00 nyårsafton  

gudstjänst Guds barn
 
 JANUARI

1  måndag 17.00 nyårsdagen ekume

nisk gudstjänst i Domkyrkan
7  söndag 11.00 gudstjänst Jesu dop. 

Insamling till Equmeniakyrkans 

internationella arbete. Leif Romell. 

Sång och information från vår 

vänförsamling i Zanaga. Efteråt ett 

förlängt kyrkkaffe/julfest.

 NOVEMBER

12  söndag 11.00 gudstjänst 

Frälsningen. Leif Romell.  

Elever och lärare från Majorna

kyrkans musikskola medverkar.  

Kajsa Davidsson, orgel.
14 tisdag 18.30-20.30 körprojekt 

inför första advent
16  torsdag 11.00 torsdagsträff 

Medan vi talar på prosa. Keit Deling 

sjunger visor av Evert Taube och 

berättar om hans liv och konst

närsskap.
19  söndag 11.00 nattvardsguds

tjänst Vaksamhet och väntan.  
Göran Bjerhem. Wasa Brass, 

musik.
20  måndag 18.30 innan passions

tiden. Vi läser och samtalar 

kring bibeltexterna om Jesu 

lidande ur Lukasevangeliet, som 

en förberedelse inför passions

andakter 2018. Se notis.
21 tisdag 18.30-20.30 körprojekt 

inför första advent
22  onsdag 18.30 cafékväll Psykisk (o)

hälsa hos barn och unga. Oskar Hill. 

Erik Gislason, sång.
23  torsdag 11.00 torsdagsträff 

Globala veckan – hållbar värld för alla. 
Vi får besök från församlingens 

internationella råd.

26 söndag 11.00 gudstjänst kring 

millenniemålen med anledning av 

kyrkornas globala vecka. Internatio

nella rådet. Församlingsmöte efter 

kyrkkaffet. Se notis.
27  måndag 19.00 bokcirkel  

Fredrik Backman: Min mormor hälsar 
och säger förlåt

28  tisdag 18.30–20.30 körprojekt  

inför första advent
30  torsdag 11.00 torsdagsträff 

Markusevangeliet. Bibelsamtal med 

pastor Leif Romell.

 
 DECEMBER

2  lördag 18.00 konsert Majornakyr

kans damkör, dirigent Sven Apelmo.
3  söndag 11.00 första advent guds

tjänst Leif Romell. Adventskör, 

Kajsa Davidsson, dirigent. Ingemar 

Andersson, solist. David Eckerstein, 

piano. Erling Zetterman, orgel.
4  måndag 15.00 Samling för dig som är, 

vill bli eller är nyfiken på att vara var

dagsvärd i Majornakyrkan. Se notis.
5 tisdag 18.30 cafékväll Om oss som 

brann och försvann. Jacob Langvik.  

Niels Nankler, musik.
7  torsdag 11.00 torsdagsträff 

Vi förbereder julmarknaden. 
9  lördag 10.00–14.30 Julmarknad.  

Se annons i församlingsbladet

församlingsbok

Nya medlemmar
• Hiroe Hallman
• Joakim Hallman
• Anette Martini

14  söndag 11.00 nattvards

gudstjänst Livets källa. Leif 

Romell.
15  måndag 19.00 bokcirkel  

Kazuru Ishigaro:  

Återstoden av dagen
18  torsdag 11.00 torsdagsträff 

Markusevangeliet. Bibelsamtal 

med pastor Leif Romell.
21  söndag 11.00 gudstjänst  

Jesus skapar tro
25  torsdag 11.00 torsdagsträff 

Musikcafé med församlings

musiker Kajsa Davidsson. 
28  söndag 11.00 gudstjänst  

Nåd och tjänst
 
 FEBRUARI

1  torsdag 11.00 torsdagsträff 

Möte med världens största björn i 
Alaska. Tor Herngren visar film 

och berättar.
4  söndag 11.00 nattvards

gudstjänst
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i år, när insamlingen till Världens Barn 

firade 20 år, ägnade vi den en hel vecka i 

Majornakyrkan. Vi fick sång och musik 

av olika grupper som nästan alla har sin 

replokal i kyrkan. Vi fick också information 

från olika organisationer som var förmåns

tagare av insamlingarna och förtjänsten 

från fair tradefikat. Veckan avslutades med 

en cafégudstjänst och utgångskollekt till 

Världens Barn. Internationella rådet kom

mer att upprepa succén nästa år, så boka 

redan nu in vecka 40 för Världens Barn. 

Fair tradefika har det också varit un

der andra cafékvällar under hösten.

Vecka 47 är det kyrkornas globala 

vecka. Då är temat Hållbar värld för alla. 
Det kommer att vara fokus på de globala 

målen. I Majornakyrkan uppmärksam

mas detta i en gudstjänst med tonvikt på 

just dessa mål 26 november. För den som 

undrar vilka målen är finns information 

på www.globalamalen.se.

Perioden första advent till sista janu

ari pågår Equmeniakyrkans insamling 

till mission i andra länder som också i 

år har temat Tänd ett ljus. Den gudstjänst 

då vi uppmärksammar detta lite extra är 

7 januari. Vi får då besök av Billy Marius, 

ursprungligen från vår vänförsamling 

Zanaga i KongoBrazzaville.

Nästa år är valår och för att få upp de 

mänskliga rättigheterna på agendan in

bjuder Diakonia till att bli valambassadör 

i ett lokalt team och ordna aktiviteter i 

ämnet. Ingvar Stenberg är första med

lemmen i Majornakyrkans team, kon

takta honom (ingvar@sambila.se) för att 

ansluta. Mer information finns på www.

diakonia.se/Engagera/valambassador
n Malin Rosquist

tänk vad snabbt en termin rullar på! Den 

15 oktober hade vi en musikgudstjänst 

med tolkningar av Blind Willie Johnsons 

musik. En gudstjänst i ett helt nytt for

mat med omkring 15 härliga körsångare 

och Paul Biktor Börjesson som solist.

Det börjar närma sig advent, en tid som 

är full av musik! Precis som tidigare år 

övar vi ihop några adventssånger till 

gudstjänsten första advent. Vill du vara 

med och sjunga in advent den 3 decem

ber? Vi repeterar tisdagarna 14, 21 och 

28 november klockan 18.3020.30 i Stor

stugan i Equmeniagården. Sångare i alla 

stämmor behövs!

Musikskolan har tagit in flera nya 

elever denna termin och på måndagar, 

onsdagar och torsdagar fylls våra lokaler 

med toner från piano, fiol, gitarr och bas. 

Varmt välkomna för ett tillfälle att höra 

våra härliga musikskolelever då de har 

terminsavslutning 14 decem ber. Klockan 

18.00 börjar konserten i kyrksalen.

Barnkörerna MiniHopp, Memory 

och nya musikteatergruppen Chapter 

medverkade i en gudstjänst i oktober, då 

vi sjöng sånger om änglar! Vi fortsatte på 

detta tema veckan innan vi gick på höst

lov, då vi hade en änglafest med mycket 

sång, lek, dans och bus. Just nu övar vi 

för fullt inför luciatåget och julspelet 

som vi kommer att ha i gudstjänsten 

andra advent 10 december tillsammans 

med söndagsskolan.
 n 

Kajsa Davidsson
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Fler volontärer till
Reningsborg second Hand
det är lördag morgon och klockan är 08.45. Jag står utanför garaget i 

kyrkans hus i min gröna tenniströja. Är lite trött och frusen. Undrar för mig 

själv varför jag lovat att åka med till Reningsborg just denna morgon. Några av 

oss samåker.

När vi går in genom bakdörren på Reningsborg i Västra Frölunda vet jag 

varför jag har lovat att vara med. Ljus, värme, glada skratt och massor med 

grejor från golv till tak. Dessa har många skänkt för att de ska användas igen. 

Inom några timmar har många av prylarna fått nya ägare. Och samtidigt har 

Reningsborg fått mer pengar till sitt ideella arbete i andra länder och här 

hemma.

Vill du också vara med i detta arbete? Hör av dig till någon av oss som är 

med ofta – Gunnar Jonsson, Erling Zetterman eller Lena Björneld – så berättar 

vi mer om hur det fungerar praktiskt.
n Lena Björneld

Nye kyrkoledaren i Kongo Braz

zaville, Edouard Moukala, på besök 

i Sverige och Equmeniakyrkans 

konferens i Vårgårda i maj 2017. 

Gunnar Jonsson från Majornakyr

kan fick en pratstund med honom, 

han fick också ta emot hälsningar 

från Kongokyrkan.
n Inger Englund

så är sommartiden förbi och vi har åter

gått till normaltid. Torsdagsförmiddagar 

är det dessbättre alltid ljust. 

Ljus och glädje var det också, när vi 

sista torsdagen i oktober fick lyssna till 

och själva sjunga med i väckelsesånger.

Halva hösten återstår och sju torsda

gar. Framför oss ligger till exempel 

bibelsamtal (Markusevangeliet), om 

Evert Taubes liv och konstnärskap och 

information från församlingens interna

tionella råd. Välkommen kl 11! Fast till 

julavslutningen den 14 december kan 

Du ta det lite lugnare. Då börjar vi kl 12 

och håller på till 14.30.
n Styrelsen
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vardagsvärd

Vi försöker ha vår kyrka öppen 

så mycket det går på dagtid – dels 

för att erbjuda ett rum för andakt, efter

tanke och stillhet, dels för att möta dem 

som kommer för att delta i verksamhe

ter i kyrkan.

Vill du vara en av våra vardagsvärdar 

och hjälpa till att hålla kyrkan öppen? 

Det kan vara en gång i veckan eller en 

gång i månaden, eller då och då. Kon

takta Leif Romell eller John Bjurenstedt 

så berättar vi mer.

Vi vill också inbjuda gamla, nya och 

nyfikna på till en samling där vi samtalar 

kring uppdraget, delar erfarenheter och 

enas om strukturer. Vi möts måndag den 

4 december kl 15.00 i Minisalen.

Skulle du vilja pröva på att vara 

vardagsvärd kan vi erbjuda dig att gå 

dubbelt med någon annan. Vi vill också 

uppmuntra dem som vill detta att an

mäla sig två och två och samarbeta om 

uppgiften. n
 

 

församlingsmöte

Söndag 26 november efter kyrkkaffet 

är det församlingsmöte. Kallelse med 

dagordning kommer att finnas på 

kyrktorget. n

 inför Passionsandakter

Måndag 20 november 18.30 inbjuds 

den som vill läsa och samtala om 

bibeltexterna om Jesu lidande, så som 

de beskrivs hos evangelisten Lukas (Luk 

22:1–24:12). Vårt samtal kommer att 

vara underlag för passionsandakterna 

veckan inför påsk 2018. Troligen kom

mer vi att behöva träffas mer än en gång, 

men det bestämmer vi i den grupp som 

är med vid första tillfället. n

nytt bokningssystem

Från och med vecka 44 har Majornakyr

kan en digital kalender. På kyrktorget 

finns, som ni kanske har sett, en skärm 

med bokningar. Just nu står skärmen på 

en pall, men planen är att den ska sättas 

upp på väggen. Kom gärna med idéer om 

en optimal position.

En mer omfattande kalender finns i 

datorn på expeditionen. Där finns också 

en förklaring till hur du loggar in. Om 

du har frågor och idéer kontakta John 

Bjurenstedt. n

församlingens årsmöte blir lördag  

3 mars kl 16.00. Notera tiden redan nu.

Församlingens valberedning har börjat 

sitt arbete inför årsmötet. Vill du ge lite 

extra av din tid och kraft till något du 

funderat över – hör gärna av dig till oss i 

valberedningen – Aina Stenberg, Ann

Louise Olsson eller Lena Björneld. n

cafÉkväll 22 november 18:30

Majornakyrkan i samarbete med studie

förbundet Bilda presenterar en cafékväll 

på temat Barns och ungas psykiska (o)hälsa. 
Vilka faktorer gör att man är frisk och 

får ett gott liv? En fråga som så klart kan 

ge olika svar. Denna kväll har vi med oss 

Oskar Hill Cedergran som är familje och 

kbtterapeut på Magelungen i Göteborg. 

Magelungen är en organisation som 

erbjuder behandlings och förändrings

arbete för barn, ungdomar, unga vuxna 

och deras familjer. Vid sidan om behand

lings och förändringsarbetet bedriver 

Magelungen skola på grundskole och 

gymnasienivå. Oskar har mångårig er

farenhet av att arbeta tillsammans med 

”hemmasittare”, det vill säga barn och 

ungdomar som av olika anledningar inte 

går i skolan. Vi får lyssna och samtala 

kring detta viktiga ämne och lära oss 

att fokusera på det friska i tillvaron. För 

musiken står Erik Gislason. n

cafÉkväll 5 december 18:30

Om oss som brann och försvann
Jacob Langvik var ungdomspastorn som 

lämnade kyrkan när han gick igenom en 

livskris. Så småningom insåg han att han 

inte var ensam – många av kompisarna 

han delat kyrkbänk med hade gjort 

samma resa. Han bestämde sig för att 

försöka ta reda på vad som hade hänt.

Den här kvällen kommer att handla om 

dem, de som brann men som till sist 

försvann. De som i ung ålder hade ett 

stort församlingsengagemang, men som 

kom att lämna församlingslivet av olika 

orsaker.

Välkommen att vara med och lyssna 

och samtala kring detta fenomen. Vad är 

det som gör att ett flertal personer väljer 

att aktivt lämna församlingens liv?

För musiken står Niels Nankler n

Cafékvällar
Kommande
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julmarknad
välkommen lördag 9 december kl 10.00 

för att umgås och på olika sätt stödja församlingens arbete. Du som vill 

skänka hembakat får gärna använda ekologiska varor.

Under dagen kan du fika , äta lunch, köpa lotter och hantverk, blommor, 

bröd och godis. För barnen finns barntombola.

Equmenia finns med och inbjuder till allsång i juletid.

Tomten kommer att sitta i sin grotta och vänta på önskelistor.  

På kyrktorget serveras varmkorv.

10.00 Dörrarna öppnas

11.00 Allsång i juletid

11.30–13.00 Sopplunch i festsalen

14.00 Lottdragning

Hoppas vi får en trevlig dag tillsammans!
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majornakyrkan
chaPmansgatan 6
414 54 göteborg
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för ungefär en månad sen hände nå

got här i Göteborg. Något samtidigt helt 

hemskt och helt fantastiskt. Hundratals 

nazister samlades för att demonstrera 

och uttrycka sina vidriga åsikter, och 

tiotusentals människor reste sig upp i 

protest mot dem, reste sig upp för att 

kärleken skulle segra över hatet. Jag var 

på Heden den 30 september och det var 

verkligen en otrolig upplevelse att se alla 

dessa människor som var där för att visa 

att nazister och allt vad de står för inte är 

välkomna i Göteborg.

Dagen nazisterna hade valt var inget 

sammanträffande. Det var både Jom 

kippur, den heligaste dagen i den judiska 

kalendern, och den största dagen på 

Göteborgs bokmässa. Och med den väg 

de från början ville marschera genom 

stan, förbi både Göteborgs synagoga och 

Svenska Mässan, ville de markera sitt hat 

och sitt motstånd mot yttrandefriheten. 

Men Göteborg sa nej till hat och ja till 

kärlek, nej till bokbål och ja till böcker.

Till slut fick nazisterna ju inte ens 

sin marsch. De samlades vid ICA Maxi i 

Mölndal och gick mot stan, och när de 

kom till Liseberg försökte några av dem 

bryta sig loss och röra sig in mot cent

rum. Kaoset som uppstod slutade med 

att nazisterna blev fast på parkeringen 

utanför ICA Focus vid Korsvägen. Den 30 

september sträckte sig det tredje riket 

mellan två ICAbutiker, som någon skrev 

på Twitter.

Att vara på Heden den lördagen och 

se alla dem som var där var vackert. Jag 

och mina vänner stötte på en vän till 

familjen, som delade ut blommor till 

alla som gick förbi. Hon hade gått till en 

blomsteraffär på Avenyn och bett om en 

jättestor bukett med rosor. När personen 

bakom disken fick reda på vad hon skulle 

ha dem till fick hon rosorna gratis. Det är 

historier som dessa som verkligen bevisar 

att vi alla kom samman runt den simpla 

idén att nazisterna har fel och att alla vi 

som tycker så är så många fler än dem.

Det gäller att minnas det i dessa tider. 

Vi är så många fler än alla de som är 

mot mänskliga rättigheter och allas lika 

värde, och de kan inte vinna så länge vi 

vet vad vi står för. Vi står för kärlek, för 

böcker och för en öppen värld.

 n

Ib Tellevi


