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Tillsammans ana  
det som är större

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

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

ibland önskar jag att jag vore pen-

sionär, eller åtminstone dagledig. Tänk 

att bara kunna mata duvor, lära sig spela 

bridge och kanske ta en förmiddagsfika 

med en hembakad finsk pinne. Utan då-

ligt samvete. Och då hade jag kanske haft 

vett nog att ta den där influensasprutan 

istället för att ligga utslagen med feber 

och smärtande leder i en vecka.

Nej, allvarligt talat, det är inte denna 

tramsiga nidbild som får mig att vilja 

vara pensionär just nu, utan det är när 

jag bläddrar i rpg:s program och ser 

alla fantastiska programpunkter under 

vårterminen. Så många väsentliga och 

spännande aktiviteter. Som lyckas fånga 

så mycket av vikt och värde.

En träff med professor Henrik Eken-

gren Oscarsson, en av Sveriges främsta 

valforskare, om den svenska demokra-

tins hundra år är en programpunkt som 

verkligen lockar!

Ja, det är ju faktiskt inte mer än 100 

år sedan demokratin infördes i Sverige. 

Innan dess hette rösträtt pengar och ju 

rikare man var, ju fler röster hade man. 

Och det var bara inom frikyrkan och de 

andra folkrörelserna som arbetarrörel-

sen, nykterhetsrörelsen och idrottsrörel-

sen som allas röst varit lika mycket värd.

En annan programpunkt under våren 

är en träff som handlar om judisk mat 

tillsammans med Gil Tarschys. Detta är 

något som alltid har fascinerat mig. Hur 

man i den judiska tron lyckas kombi-

nera den vardagliga nära matlagningen 

med den stora berättelsen om livet. Hur 

exempelvis den judiska påskmåltiden är 

full av maträtter som alla har en mening 

och ger ett sammanhang. Man äter bland 

annat charoset, en rätt av nötter, äpplen, 

och kryddor som symboliserar murbruket 

som användes för byggandet av städer i 

Egypten. Och arvet förs vidare genom att 

det yngsta barnet vid måltiden frågar var-

för man äter det man gör. Ett så vackert 

och levande sätt att föra sitt arv vidare. 

Det skulle jag vilja veta mycket mera om, 

och provsmaka!

Och så allt det andra, teman kring lit-

teratur, resor människor. Vilken vår!

Men det är inte bara i det speciella, lite 

extra, som församlingen har sin styrka 

utan också i det alldeles vardagliga regel-

bundna livet. Att få mötas till nattvard, stå 

där tillsammans, öppna handen, ta emot 

brödet och vinet. Att tillsammans ana det 

som är större, möta det givna livet, känna 

sig som en del av den stora berättelsen 

och finna kraft och livsmod att leva på för 

veckan som kommer. Att i upprepandets 

magi ändå känna förnyelsen.

Ps. Och som tur är behöver man inte vara 

pensionär för att vara med på torsdags-

träffarna utan det räcker att man kan göra 

sig fri ett par timmar mitt på dagen.

n Stefan Tellevi
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”idag måste ni gå och göra exakt som 

vår guide säger åt er. När han säger: Pla-

cera ena foten där och andra foten där, 

så måste ni göra precis så”. 

Det är vår ledare Elisabeth som 

berättar om dagens vandring. Vi är 15 

pilgrimsvandrare i Israel-Palestina som 

går från Nasaret till Betlehem. Instruk-

tionen ovan gällde en viss passage av 

dagens etapp, och det visade sig att den 

var befogad.

Att gå pilgrimsleder handlar just om 

efterföljd. Men det innebär inte att blint 

följa gruppledarens anvisningar. Utan 

mer om att med hjälp av vandring, an-

dakter och kloka personers reflektioner 

hitta de ledstjärnor vi som individer vill 

följa för att ha ett gott och hållbart liv. 

Vi har under de senaste 7–8 åren bör-

jat göra långpromenader och följa flera 

pilgrimsleder, ibland för en dag, ibland 

i flera veckor. Möten och samtal med 

människor på dessa vandringar hjälper 

oss att hitta oss själva och våra drivkrafter. 

I november gick vi delar av Nativity 
Trail, en led mellan Nasaret och Betlehem. 

Några av de möten vi fick med männi-

skor där vill vi dela med oss av.

ebbot, uppvuxen som jude i Sverige, 

flyttade till Israel i tjugoårsåldern. 

Han ville ha ett vardagsliv i tydligare 

efterföljd till den mosaiska lagen som 

reli giöst utövande jude. Det handlar 

bland annat om att hålla sabbaten 

arbetsfri, inte äta vissa maträtter, 

regelbundet böneliv och familje-

sammanhållning. Utifrån sett kan det 

verka påtvingat med en massa regler. 

Ebbot menar att han drivs av en inre 

vilja. Han tycker att det är lättare att 

leva så när han bor i Israel än om han 

hade bott i till exempel Sverige.

i fara camp mötte vi josef och 

nina. På 1950-talet blev deras föräldrar 

tvungna att flytta från Jaffa, och lämna 

sina hus och olivlundar. Judiska bosätt-

ningar gjorde att de, tillsammans med 

många andra familjer, blev flyktingar. De 

fick ett litet område i utkanten av byn 

Fara på Västbanken. I början var det ett 

tältläger som bara skulle vara tillfälligt. 

De fick de hjälp av fn med skola, vatten, 

sjukvård, pengar och annat. 

Lägret blev inte så tillfälligt. Efter 30–

40 år började familjerna bygga cement-

hus, men dessa var trånga och enkla. 
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Stödet från fn ebbade ut. I dag bor 8 500 

personer på en yta av 150 x 150 m. 

Vi övernattade hemma hos Josef och 

Nina och fick ett långt samtal på kvällen 

om hur det är att bo i lägret. De visade 

noll förtroende för det palestinska 

ledarskapet. 

”Korrupta ledare”, sa Josef. 

Israel och omvärlden var motstån-

darna som hade tvingat dem in i detta. 

”Ja se bara, fn har övergivit oss”. 

Av vår palestinska guide fick vi en 

något positivare bild av palestinskt ledar-

skap. Men i allmänhet är förtroendet 

svagt för politiker, oavsett om de finns 

nära eller långt borta.

bananodlaren i Jordandalen, som vi 

mötte i byn Taibe, hade haft över 40 an-

ställda. Han berättade att han nu har fått 

överge bananplanteringarna eftersom 

vattnet i Jordandalen håller på att ta slut. 

Det pumpas till andra ställen i Israel. Det 

vatten som finns kvar är salt, och det tål 

inte bananplantan. 

Han söker andra växter i hopp om att 

det ska gå bättre, men det innebär inves-

teringar som inte ger resultat förrän om 

20 år. Några brunnar får han inte gräva. 

Mycket berörda, på gränsen till tårar 

hos både honom och oss, önskade vi ho-

nom Guds kraft när vi bröt upp från mid-

dagen som familjen hade bjudit oss på.

en av de största flodfårorna 

från Västbanken ner i Jordandalen myn-

nar ut vid beduinlägret Aujha. Dit kom 

vi på femte dagens vandring. Tio till elva 

av årets månader kan man gå torrskodd 

här. Så var det inte för 20–30 år sedan. 

I beduinlägret blev vi väl mottagna. Vi 

fick middag bestående av det vi nu kände 

igen som huvudrätt – kyckling. Den här 

gången serverades den med curryris med 

mycket nötter och grönsaker i. 

Beduinerna berättade om konstant 

förföljelse från Israels sida. De motarbe-

tas om de vill bygga ut, de tvingas köpa 

dyrt vatten från tankbilar till sina djur 

och de utstår andra svårigheter. Ibland 

lyckas de skära upp ett litet hål i Israels 

vattenledningar för att tappa vatten till 

sig själva. Det verkar finnas experter på 

mycket, men vad gör man inte för att få 

vatten. 

Efter en natt på golvmadrasser möt-

tes vi på morgonen av den uppgående 

solen över bergen mot Jordanien. En klar 

himmel inbjöd till ytterligare en dag av 

vandring tillsammans. Om vi i våra liv 

tar dessa tre ord på allvar – ny dag och till-
sammans – så skulle varje dag bli lättare 

och präglas av hopp. 

Låt oss var dag vandra tillsammans!

n Aina och Ingvar Stenberg
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15  torsdag 11.00 torsdagsträff 
Markusevangeliet, bibelsamtal 
med Leif Romell.

17  lördag 10.00–13.30 Barnkördag för 
MiniHOPP, Memory och Chapter

18  söndag 11.00 gudstjänst 
Barnkörprojekt körerna Chapter, 
Memory och MiniHOPP tillsam-
mans med Rachel Härenstam, 
Lina Bulai, Kajsa Davidsson, 
Bernhard Bulai.

19  måndag 19.00 bokcirkel  
Henning Mankell Kvicksand.

20–22 tisdag–torsdag Påskvandringar 
för skolklasser i Carl Johans kyrka, 
ett samarbete mellan Svenska 
kyrkan, Majornakyrkan och 
Frälsningsarmén.

22  torsdag 11.00 torsdagsträff 
Västgöta-Bengtsson – min pappa, 
Margareta Söderström berättar.

25  söndag 18.00 musikgudstjänst 
John Bjurenstedt, Clara Venn-
man, Stina Davidsson.

26  måndag 19.00 passionsandakt 
Inför passionsveckan.

27  tisdag 19.00 passionsandakt 
Lova går väl an.

28  onsdag 19.00 passionsandakt 
Tillsammans – i förberedelse.

 FEBRUARI

11  söndag 11.00 gudstjänst 
Kärlekens väg, Leif Romell, John 
Bjurenstedt. Julia Romell, sång. 
Kajsa Davidsson, musik.

15  torsdag 11.00 torsdagsträff 
Markusevangeliet, bibelsamtal 
med Leif Romell.

15  torsdag 18.30 körövning,  
projektkör inför årsmötet.

18  söndag 11.00 gudstjänst Pröv-
ningens stund Roland Svantesson.

19  måndag 19.00 bokcirkel 
Selma Lagerlöf Gösta Berlings saga.

22  torsdag 11.00 torsdagsträff 
Soppa med besök, året i mitt kök. 
Lättlagad judisk mat med Gil 
Tarschys.

22  torsdag 18.30 körövning,  
projektkör inför årsmötet.

25  söndag 11.00 samtalsguds-
tjänst Den kämpande tron,  
Leif Romell.

27  tisdag 18.30 körövning,  
projektkör inför årsmötet.

 MARS

1  torsdag 11.00 torsdagsträff 
Hur mår 100-åringen? Om demo-
kratin i vårt land från 1918 då 
Sverige blev Sverige. Henrik 

Ekengren Oscarsson, professor i 
statsvetenskap vid Göteborgs uni-
versitet, berättar och visar bilder.

2  Fredag 14.00 ekumenisk guds-
tjänst Världsböndagen. Kyrkorna i 
vår stadsdel möts till en gudstjänst 
om miljöansvar utformad av kvin-
nor i Surinam. Tema: All God’s crea-
tion is very good.

3  lördag 16.00 Församlingens årsmöte.
4  söndag 11.00 nattvardsguds-

tjänst, årshögtid Gå djupare – 
mässa av Bengt Johansson.  
Leif Romell, John Bjurenstedt.  
Projektkör, dirigent Kajsa Davidsson.

8  torsdag 11.00 torsdagsträff  
Internationella kvinnodagen  
Ulla Brattö berättar om kvinnor  
hon mött i olika länder

10  lördag 19.30 West of Eden, konsert till 
förmån för tidningen Faktum.  
Se separat artikel.

11  söndag 11.00 gudstjänst Livets bröd 
Insamling till diakon- och pastors-
utbildningen. Leif Romell och 
förhoppningsvis en diakon- eller 
pastorsstudent.

14  onsdag 18.30 cafékväll Den goda 
staden – om nyurbanism, Annette 
Vejen Tellevi, Yimby. Se notiser.

Församlingsbok

Nya medlemmar
• George Essa
• Yoko Johansson

29  torsdag 19.00 passionsan-
dakt, nattvardsfirande  
Tillsammans – i det vackraste 
vackra och det fulaste fula.

30  Fredag 11.00 passionsandakt 
Den oändliga ensamheten.

 APRIL

1  söndag 11.00 passionsguds-
tjänst Kvinnorna som trodde.

5  torsdag 11.00 torsdags-
träff Så fick vi radio i Sverige 
(1920-1960). Seniorprofessor 
vid som-institutet Lennart 
Weibull berättar.

8  söndag 11.00 gudstjänst 
Påskens vittnen Göran Bjerhem. 



vid chapmans torg finns tre försam-

lingar som firar gudstjänst i samma loka-

ler, men vid olika tidpunkter. Förutom 

Majornakyrkans församling är det Betel 

Eritreanska församlingen och Kingdom 

House of God ministries. Söndagen 

4 februari var vi tillsammans. Leif Romell 

från Majornakyrkan och Yosief Iyassu 

från Betel Eritreanska församlingen 

ledde gudstjänsten. Predikan handlade 

om texten i Lukas 22, där lärjungarna 

tvistade om vem som var störst i him-

melriket. Att det är viktigt att i dag titta 

på olikheter som något positivt – att vi 

kompletterar varandra och kan glädjas 

med varandra. Att vi alla bärs av Guds 

ande även om våra gudstjänster ser olika 

ut. Att dela nattvarden var stort och 

förde oss samman i en varm gemenskap. 

Vi fick också ta del av medryckande 

eritre anska lovsånger framförda av fyra 

ungdomar. 

n Gunnel Gotting 

bilder: maria mannberg

gudstjänst tillsammans
vi får höra om Faktum och vad de gör. 

Vi ges möjlighet att köpa en tidning från 

någon av Faktum-försäljarna, och inte 

minst får vi lyssna till folkrockbandet 

West of Eden och deras projekt Look to 
the West. 

West of Eden är det folkmusikband 

som byggt upp en trogen publik både i 

Sverige och utomlands genom ett hög-

klassigt låtmaterial, sångerskan Jenny 

Schaubs karakteristiska röst och ett eget 

sound med rötterna i den engelska och 

irländska folkmusiken. 

Bandet har kallats ”The Best of Con-

temporary Folk” av Irish Music Magazine 

och har genom åren samarbetat med 

medlemmar ur såväl The Chieftains, 

Mark Knopfler’s band som Alison Krauss 

& Union Station. 

Under kvällen levererar West of Eden 

låtar om den stora emigrationen från 

Sverige till Amerika under slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet då en 

tredjedel av Sveriges befolkning läm-

nade landet. En miljon svenskar reste ut 

från West of Edens hemstad Göteborg 

för att söka lyckan västerut, och staden 

blomstrade i emigranternas fotspår.

Faktum är en tidning som vill skapa 

opinion kring hemlöshet och socialt 

utan förskap. De hjälper och stöttar 

människor att få ett jobb genom att sälja 

tidningen. Vår önskan är att uppmärk-

samma Faktums fina arbete i Göteborg 

och samtidigt få vara med och bidra 

ekonomiskt genom att skänka överskot-

tet för biljettpriserna till Faktums arbete.
n John Bjurenstedt

 

lördag 10 mars

insläPP: 18:45 

inträde: 150:- (vid dörren, kontant  

eller med swish) allt överskott av 

biljettintäkter går till tidningen Faktum.

En kväll för Faktum
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vårens körProjekt innebär att vi i sam-

band med årshögtiden 4 mars kl 11:00 

kommer att framföra mässan ”Gå 

djupare” med musik skriven av Bengt 

Johansson, bland annat känd för sånger 

som ”Bara i Dig” och den svenska över-

sättningen av ”Ropa till Gud”.   

Det finns fortfarande möjlighet att 

komma med på repetitionerna i februari 

i Majornakyrkan. Repetitioner som är 

kvar är torsdagarna 8, 15, 22 feb ruari 

samt tisdagen 27 februari. Varje repe-

titionstillfälle är klockan 18:30–20:00. 

Sångare till alla stämmor behövs – teno-

rer, basar, altar och sopraner – så du är 

varmt välkomna att vara med och sjunga! 

Inga förkunskaper krävs. 

majornakyrkans vänför-

samling i Kongo-Braza-

ville, distriktet Zanaga, 

har planer på ett jordbruksprojekt som 

består i att man röjer ny mark och odlar 

exempelvis jordnötter. Detta blir dels 

en inkomstkälla för församlingen, dels 

en möjlighet till arbete för personer i en 

avfolkningsbygd (inte olikt svensk gles-

bygd) och därmed får församlingen också 

en ökad status i samhället. Detta och 

annat om Zanaga fick vi i internationella 

välkomna till vårens  

torsdagsträFFar!

I år är det valår och den 

svenska demokratin firar 100 år. Det har 

inspirerat oss att inbjuda professorn i stats -

vetenskap Henrik Ekengren Oscarsson att 

föreläsa om demokratin i Sverige den 1 mars.

Radion har varit vår främsta kanal 

om vad som händer i Sverige och världen. 

Den 5 april kommer senior professorn vid 

som-institutet Lennart Weibull och ger en 

historik om radions framväxt i vårt land.

Många minns säkert Västgöta-Bengtsson 

och hans historier på oefterhärmlig väst-

götska. Den 22 mars får vi lyssna till hans 

dotter Margareta Söderström som berät-

tar om sin far.

Till slut, missa inte möjligheten att vara 

med på våra bibelsamtal en gång i månaden.
n Anna Maria Carlson

uPPstart av aktivitetshus 

Efter många samtal samt en 

hel del planering är vi nu framme vid 

uppstart av vår nästa satsning, nämligen 

ett Aktivitetshus för tonåringar. 
Verksamheten startar den 2 februari 

och kör sedan varje fredagkväll mellan 

kl 19–23 i källarplan. Ledare och tonår-

ingar kommer tillsammans att skapa 

denna verksamhet. Initialt är målgrup-

pen de tonåringar som idag finns knutna 

till församlingen samt även Agape. 
Med Aktivitetshus menas att det 

finns möjlighet till mat, samtal, spel, 

film, pingis och som sagt det vi tillsam-

mans kommer på att vi vill göra. 
Om någon är intresserad av att 

engagera sig i denna verksamhet så vänd 

er till John Bjurenstedt tel 0734–400834, 

Bernhard Bulai tel 0707–882570  eller 

Andreas Herngren ftel  0722-229580 för 

mer information. Ha det bra!
n Andreas Herngren

majorna

nu är barnkörerna äntligen i full gång! 

På måndagar träffas MiniHOPP och 

Memory och på tisdagar övar Chapter. 

Vi har en spännande termin som väntar! 

Under våren kommer vi att öva in 

musikalen ”Ängel utan vingar” av Karin 

Runow som framförs 6 maj. Innan det 

kommer körerna att medverka i guds-

tjänsten 18 mars. 

Musikskolan har också dragit igång 

för terminen. På måndagar och torsda-

gar fylls lokalerna med musik från 22 

barn och ungdomar som får undervis-

ning i piano, bas och gitarr. De kommer 

avsluta terminen med en vårkonsert 

torsdagen 3 maj kl. 18:00.
n Kajsa Davidsson

rådet höra om av Billy Marius, som är 

uppväxt i Zanaga, och nyligen har med-

verkat i en gudstjänst i Majornakyrkan 

då vi samlade in pengar till Equmenia-

kyrkans mission i andra länder. Det kom-

mer att bli tillfälle under året att samla in 

pengar till Zanagas jordbruksprojekt.

Det finns fortfarande möjlighet att 

ansluta till Majornakyrkans team som 

jobbar med mänskliga rättigheter under 

valåret tillsammans med Diakonia. In-

tresserade kan kontakta Ingvar Stenberg 

(ingvar@sambila.se).
n Malin Rosquist, internationella rådet



allt gud skaPat är mycket gott

Samma gudstjänst firas runt hela jorden, 

samma dygn den första fredagen i mars. 

Samma gudstjänst i Nya Zeeland, Aus-

tralien, Asien, Afrika, Europa, Amerika 

ända bort till Hawaii. En syskonskara 

som omringar hela vår jord – i förbön 

för fred och kristen enhet. Böner beds 

på mer än 1 000 språk med början när 

gryningen kommer i Tonga och slutar 

40 timmar senare i Alaska. I Sverige har 

vi varit med över 80 år – sedan 1931 – 

och samlas på ca 400 platser.

I år är gudstjänsten förberedd av 

kvinnor i Surinam och präglas av det lan-

dets situation. I Majorna samarbetar vi 

i Majornakyrkan med Svenska kyrkans 

församlingar, Stadsmissionen Johannes-

kyrkan och firar tillsammans på Världs-

böndagen 2 mars kl 14.00. n

den goda staden

Annette Vejen Tellevi utmanar 

och inspirerar oss kring frågor om 

stadsbyggnad vid en cafékväll onsdag 

14 mars kl 18.30. Hur skall vi bygga den 

goda staden för framtiden? Annette 

är medlem i nätverket Yimby – Yes in 
my backyard – som arbetar för en tät 

blandstad istället för en gles bilstad. n

Passionsandakter  

Årets passionsandakter kommer att 

följa Lukasevangeliets texter. Varje dag 

en text ur Jesu väg till korset och till sist 

uppståndelsen, ett konstverk av Thomaz 

Grahl, en rubrik, en kommentar och 

musik i en enkel andaktsram. Försök 

att gå på så många som möjligt – det är 

en gott sätt att möta påsken. Måndag–

torsdag 26–29 mars kl 19.00, fredag 

30 mars och söndag 1 april kl 11.00. n

Världsböndagen

TACK alla som på olika sätt bidrog till att 

vi fick en trevlig och lyckad julmarknad 

i år igen! Förtom god arbetsgemenskap 

och trivsam stämning fick vi också in 

cirka 57 000 kronor till Majornakyrkans 

arbete. n Julmarknadskommittén



b
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från ett cafébord i paris …

Snöflingor dalar utanför fönstren. Ute är det fuktigt, mörkt 

och råkallt. Men inne har vi just valt var sin god lunch-

smörgås. Och för mig en stor kopp te. Ahlströms konditori 

en vinterdag.

En dag full av vänskap. Vänner som jag bara haft ett par 

år. En av de två har varit min arbetskamrat. Men vi har aldrig 

träffats utanför arbetsplatsen förrän då, för två år sedan. 

Vänskap som är så stort. Ny som gammal. Hemma eller på 

café. Ofta eller med långa mellanrum. Här i min hemstad 

eller på annan plats.

Vänskap att bevara så länge vi båda vill. En vänskap som 

kan vara ett enda möte. Ibland mellan olika åldrar. Ord och 

tankar flyger mellan oss, och vi upptäcker att vi har mer 

gemensamt än vi vetat om och anat. Vi vet inte när vi möts 

nästa gång. Innan dess möter jag säkert en hel del av mina 

andra vänner. Att bevara vänskap är viktigt i mitt liv. Låt det 

bli det också i ditt liv.
n

Lena Björneld

Ps. Rubriken är titeln på en bok om vänskap av  

Owe Wikström.


