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EQUMENIAKYRKAN 

Kyrkokonferensen 2018



Kallad till medmänniska
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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

Vakant

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

rummet är välfyllt, ett stilla sorl 

sipprar ut i korridoren och möter mig 

där jag kommer i korridoren. Som van-

ligt är min identitet självklar, pastors-

skjortan är alltid på!

Jag möter Lisa, som ger mej en kort 

genomgång om händelsen, om vilka 

som kunde komma ifrån för att vara 

med, och vad som händer med perso-

nalen sedan. Poliserna, som befolkar 

rummet, ser märkbart påverkade ut, 

deras sorl avtar när jag småpratar med 

de närmaste. Deras trötthet är avläsbar, 

trots tiden på dagen, strax efter lunch 

– trötthet som drabbar den som fått an-

stränga sig över den normala gräns man 

har i sitt jobb! Trötthet som både handlar 

om ilska, sorg och rädsla för vad händel-

ser av detta slag kan innehålla.

Jag är inringd för att som pastor med 

sekretess, som en av de ”utifrån” med 

stor kunskap om polisens arbetssätt och 

kunnig på området avlastningssamtal få 

hålla i detta avlastningssamtal. Polis-

myndigheten ska erbjuda sina anställda 

sådana samtal då behov uppstår. Jag 

skulle – utifrån min egen terminologi 

– kunna kalla det för själavård, vård av 

den själ som just nu upplever allt det 

personen har varit med om som belas-

tande för själen. Men det finns, så klart, 

stora skillnader i avlastningssamtal och 

själavård.

Men själavård är det, när en av de 

enskilda personerna jag just träffar, efter 

några dagar söker upp mej på min mobil 

– med chefens tillåtelse – för att boka ett 

samtal som handlar om det som hän-

delsen har aktualiserat i den enskildes 

”ryggsäck”. Då sker inte samtalet under 

sekretess, utan under absolut tystnads-

plikt och med vittnesbefrielse (det vi 

kallar tystnadsrätt) i kyrkans lokaler. Jag 

blir ett redskap som Majornakyrkan – 

med bidrag från Equmeniakyrkan – sänt 

ut för att bistå Polisen med stöd till an-

ställda, som aldrig kan ersätta företags-

hälsovården, men som kompletterar den. 

Att vara Kyrkans representant i vardagen 

genom att möta människor i mellanrum-

met, mellan kyrkan och arbetslivet, är 

ett sätt att dela vardagsliv. För mej är det 

att vara kallad till medmänniska. 

	 n

Göran Bjerhem, pastor inom Polismyndig
heten i Västra Götaland samt sjukhuspastor 
på Östra sjukhuset i Göteborg



under kristi himmelsfärdshelgen 

möttes 549 ombud från 287 församling-

ar till Equmeniakyrkans årskonferens 

i Gävle. Konferensen präglades av stort 

engagemang för viktiga frågor, varm 

gemenskap där både sorg och glädje 

delades, inspirerande gudstjänster, där 

ordinationsgudstjänsten på lördagen är 

en höjdpunkt. Olika kvällsaktiviteter i 

flera av Gävles kyrkor lockade många 

konferensdeltagare.

Samtliga frågor behandlades enligt 

konsensusmodellen. Fördelen med den-

na modell är att den kräver engagemang 

hela tiden och förhindrar alltför många 

inlägg som kan likna varandra. Syftet är 

i korthet att så långt det är möjligt nå 

enighet i besluten.

Det var det högsta antalet motioner 

på flera år och motionen om Miljö- och 

klimatfrågan, under rubriken Värna den 
jord Gud älskar, var en av de frågor som 

väckte störst engagemang.

Det finns en önskan och ett behov 

från många församlingar att få konkret 

hjälp och inspiration i miljö- och klimat-

frågorna och en önskan att Equmenia-

kyrkan ska möta detta behov. Beslutet 

blev: 
	n Att kyrkostyrelsen fick i uppdrag att ge 

stöd till församlingar i deras klimat-

arbete.
	n Nästa kyrkokonferens blir i Jönköping, 

med temat Vid jordens yttersta gräns och 

ska genomföras klimat smart.
	n Verksamhetsgranskande utskottet fick 

ett särskilt uppdrag att beakta kyrkans 

klimatpåverkan.
	n Kyrkostyrelsen fick också i uppdrag 

att opinionsbilda för mer klimatsmart 

politik.

En annan motion som väckte stort enga-

gemang var den från Hönö missions-

församling om att få låna 50 miljoner 

kronor till att bygga en möteshall för den 

årliga Hönökonferensen. Beslutet blev:
	n Att årsmötet inte gick med på att låna 

ut 50 miljoner kronor, ”Kyrkan ska 

inte vara bank”

Några övriga beslut som togs var:
	n Att kyrkostyrelsens ordförande ska 

arvoderas.

Equmeniakyrkans  
kyrkokonferens 2018

bilder: Margareta björn

	n Att valberedningen ska beakta balan-

sen mellan lekmän och ordinerade i 

styrelsen.
	n Att kyrkostyrelsen arbetar vidare med 

att säkra Equmeniakyrkans person-

uppgiftshantering med anledning av 

den nya gdrp-lagen och att intensi-

fiera stödet till lokala församlingar i 

deras hantering av personfrågor.
	n Att kyrkostyrelsen får uppdraget att 

driva arbete riktat mot unga vuxna, 

 och göra detta i samråd med Equmenia.
	n Att kyrkostyrelsen får uppdraget att 

utveckla de regionala förtroenderåden, 

samt att arbeta för förbättrad tillit 

och kommunikation mellan kyrkans 

alla nivåer, samt utreda möjligheten 

till ökad delegering av beredning och 

beslutsfattande.
	n Att kyrkostyrelsen får uppdraget att 

uppdatera Policy för fred, mänskliga 
rättigheter och omställning till en hållbar 
värld. Att där lägga till ett ställnings-

tagande för en kärnvapenfri värld, 

samt påverka regeringen att sprida 

kunskap om fn:s konvention om 

kärnvapenförbud och snarast ratifi-

cera denna.
	n Majornakyrkans motion om att vädja 

till regeringen, att inte sända barn/

unga till Afghanistan, undertecknades 

av kyrkoledarna och sändes omgående 

till regeringen.
	n Det togs ett mycket ovanligt beslut och 

det var att öka medel till det internatio-

nella arbetet.

ordinationshögtiden är alltid en av 

höjdpunkterna på kyrkokonferensen, så 

även i år, allvaret i ämbetena, löftena till 

både Gud och kyrka blir tydliga. För Ma-

jornakyrkans ombud blev denna gudstjänst 

extra speciell, då församlingens diakon, 

John Bjurenstedt, ordinerades till tjänst. 

Berörda, glada, tacksamma och med önskan 

om Guds rika välsignelser framfördes för-

samlingens hälsningar till John.

n	

Aina Stenberg
Margareta Björn



West pride
regnbågsmässa

Helst av allt skulle jag inte vilja ha en 

regnbågsmässa. Helst av allt skulle jag 

i stället vilja att alla gudstjänster i hela 

landet och i världen präglades av låga 

trösklar, inkluderande språk och en öp-

penhet inför varandras olikheter. Men 

tyvärr är det inte alltid så. Därför behövs 

regnbågsmässan. Just för att belysa det vi 

som kyrka vill – att välkomna varandra. 

Allt för många människor har över lång 

tid inte känt sig välkomna i den kyrkliga 

kontexten, och det är djupt beklagligt.

Den 19 augusti kl 11.00 i Carl Johans 

kyrka möts vi från Majornakyrkan under 

ordinarie gudstjänst i ekumenikens 

tecken tillsammans med Matteuskyrkan 

och hela Carl Johans pastorat för att fira 

mässa. Temat för gudstjänsten är Friheten 
i Kristus. Och vad passar väl bättre än att 

påminna oss om att vi alla är ett i Kristus 

och Guds församling, oavsett identitet, 

oavsett sexualitet, oavsett nationalitet.

euro Pride i göteborg

Majornakyrkan finns med i Frikyrkliga 

Regnbågsnätverket Väst, ett nätverk där 

vi jobbar för att stötta hbtq-personer 

i våra frikyrkor. Det är också ett nät-

verk där vi planerar olika evenemang 

på hbtq-tema. I höst är det Euro Pride 

i Göteborg 14–19 augusti. Frikyrkliga 

Regnbågsnätverket, kommer i samarbe-

te med ekho Göteborg att anordna två 

kvällar i Betlehemskyrkan under veckan.

Tisdag 14 augusti kl 18.00 i Betlehems-

kyrkan, Om queerteologi. Johanna Wikberg, 

ordförande riksförbundet ekho och 

prästkandidat för Göteborgs stift.

Torsdag 16 augusti kl 19.00 i Bet-

lehemskyrkan, ”My Path”. Möt Erica 

Andersson, dr i psykologi vid John F 

Kennedy University i Kalifornien, och en-

gagerad i att hjälpa unga transpersoner. 

Även känd från Allt för Sverige i svt.

n	John Bjurenstedt
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riksstämma 25-26 maj

Cirka 200 deltagare från 

60 (av 170) föreningar i Sverige samlades 

till förhandlingar, utspisning och en fest-

kväll med fantastisk musik i Jönköpings 

moderna och levande pingstkyrka. 

Vi är ett litet förbund i dessa sam-

manhang, så vi uppmanades att värva 

nya medlemmar. RPG har i flera år haft en 

ansträngd ekonomi men den är nu i balans. 

Medlemsavgiften beslutades därför att 

ligga kvar på 220 kronor. 

Tandvårdsstöd för alla, bostäder att 

kunna bo kvar i och möjligheten att fort-

sätta jobba efter pensionering diskuterades.

Det beslutades att hålla riksstämma 

vart tredje år istället för vart annat. Vi upp-

manades att i stället anordna dialogkonfe-

renser ute i distrik ten i de konstellationer 

som känns möjliga.

Vi fick lyssna till två intres santa före-

drag. Professor Sven Andreasson talade om 

äldre och alkohol. Äldre ökar stadigt sitt 

drickande! Det gäller också inom frikyrkan. 

”Kanske är det snart dags för en ny slags 

väckelserörelse!” 

Annika Andreasson från Hela Människan 

talade om allt praktiskt arbete som sker 

inom denna rörelse i form av ria. Elva 

kyrkor och samfund står bakom verksam-

heten.

Tyvärr gick jag miste om avslutnings-

lunchen och alla tacktalen för att i stället 

transportera en pastor från Umeå till 

flyget, då han var ansvarig för morgonda-

gens gudstjänst.
n	Lars Wetter, ombud från Majornakyrkan

Seniordagar
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seniordagar På bobergsgården

21 maj var det åter dags för för-

hoppningsfulla seniorer att åka 

till Bobergsgården. Det var fjärde 

gången för mig. Kunde det bli lika 

bra i år? Ja, det blev det. Denna 

gula lägergård måste vara genom-

syrad av glädje. Vi skrattade och 

pratade, men det fanns även tid 

för stillhet och allvar. 

Men också spel och spex, 

promenader och sittgympa, musik 

och sång. Inte heller får man 

glömma all den goda mat och 

uppassning som stod oss till buds. 

En fin utflykt runt Bjärehalvön, 

ett besök på Skottorps Slott, med 

efterföljande lunch på Margrete-

torps Gästgivargård. Kan en 

människa mer begära? Och vi hade 

också tur med vädret. Tack alla ni 

som gör detta möjligt. Jag längtar 

redan till nästa år. 
n	Gunilla Sjöqvist
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www.majsamverkan.se/majorna-

dagen. Majornakyrkan finns på 

plats tillsammans med övriga 

kyrkor i området.
2 söndag 11.00 samlingssöndag 

Gudstjänst Enheten i Kristus. 
Leif Romell, John Bjurenstedt.

 Kretsledarträff efter kyrkkaffet.
3 måndag 17.30 bön i andaktsrummet.
5 onsdag 18.30 obs! i rambergskyrkan! 

introduktionskväll för dig 

som vill gå på konfa i Majornakyr-

kan. Kom själv, ta med dig en kom-

pis, ta gärna med dig föräldrarna,  

så berättar vi hur det fungerar.  

Läs mer på majornakyrkan.se 
6 torsdag 11.00 torsdagsträff 

Vill du ha hjälp att komma igång att 
resa? Göteborgs stads reseinstruk-

tör Line Steffensen berättar om 

kollektivtrafik, Flexlinjen och Färd-

tjänst och vilken hjälp man kan få.
9 söndag 11.00 Gudstjänst Ett är nöd

vändigt, Göran Bjerhem.

 Det är val till riksdag, kommun 

och landsting. Glöm inte att gå 

och rösta!
10 måndag 17.30 bön i andaktsrummet.
13 torsdag 11.00 torsdagsträff 

Markusevangeliet, bibelsamtal med 

Leif Romell.

 JUNI

10 söndag 11.00 gudstjänst  

Kallelsen till Guds rike 
Bernhard och Lina Bulai.

17 söndag 11.00 installations-

gudstjänst, John Bjurenstedt 

installeras. Leif Romell, Margareta 

Björn, Tomas Hammar, m.fl.  

Församlingsmöte efter kyrkkaffet.
24 söndag 19.00 nattvards-

gudstjänst Den högstes profet, 
Leif Romell.

 JULI

1 söndag 19.00 sommarandakt 
Sänd mig, krets 3.

8 söndag 19.00 sommarandakt 

Efterföljelse, krets4.
15 söndag 19.00 sommarandakt 

Jesus förhärligad, krets 5.
22 söndag 19.00 sommarandakt 

Andlig klarsyn, krets 6.
29 söndag 19.00 sommarandakt 

Goda förvaltare, krets 7.

 AUGUSTI

5 söndag 19.00 sommarandakt 

Nådens gåvor, krets 8.
12 söndag 19.00 sommarandakt 

Tro och liv , krets 1.
14–19 festivalvecka i göteborg  

Möt människor, kulturer, musik, 

mat, värme och fest under Göteborgs 

kulturkalas och Europride. Kyrkorna 

deltar vid båda festivalerna, se festi-

valprogrammen. I Majorna firar vi 

regnbågsmässa på söndagen, se nedan.
19 söndag 11.00 obs! i carl johanskyrkan  

ekumenisk regnbågsmässa 
I anslutning till Europride firar vi 

mässa flera församlingar tillsammans 

– Majornakyrkan, Matteuskyrkan och 

samtliga kyrkor i Carl Johans pastorat. 

Medverkan också av frikyrkliga regn-

bågsnätverket väst och ekho.
  Ingen gudstjänst i Majorna kyrkan.
25 lördag styrelsedag 

Församlingens och Equmenias 

styrelser samtalar kring stort och 

smått och lägger upp arbetet framåt.  

Be för dem och deras ansvar.
26 söndag 11.00 nattvardsguds-

tjänst Medmänniskan, Leif Romell.
27 måndag 19.00 bokcirkel 

Maja Lunde, Binas historia. 
 

 SEPTEMBER

1 lördag majornadagen 

I år är Majornadagen flyttad till 

”Plaskis” vid Mariaplan. Föreningar 

och organisationer i Majorna presen-

terar sig och sin verksamhet. Loppis. 

På kvällen live-musik. Läs mer på 

14–16 Fredag-söndag läger på 

bobergsgården. Se notiser.
16 söndag ca 11.00 gudstjänst 

på Bobergsgården. obs! Ingen 

gudstjänst i Majornakyrkan.
17 måndag 17.30 bön i andaktsrummet.
20 torsdag torsdagsträff  

Göteborgs gatunamn. Kåseri i ord 

 och bild av författaren Lars O 

Carlsson.
23 söndag 11.00 gudstjänst  

Rik inför Gud. Diakonikommittén 

ansvarar. Församlingsmöte efter 

gudstjänsten.
24 måndag 17.30 bön i andaktsrummet
24 måndag 19.00 bokcirkel

 Malin Persson Giolito, Störst av allt.
27 torsdag 11.00 torsdagsträff 

Äldres psykiska hälsa.
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internationella rådet ge-

nomförde 16 maj en värl-

denkväll om Thailand 

tillsammans med Ulla 

Brattö. Ulla har varit på resa i missionens 

tecken i Thailand, och berättade och 

visade bilder därifrån. Equmeniakyrkans 

samarbetskyrka i Thailand är det Ka-

renska baptistsamfundet, som Svenska 

baptist samfundet startade ett samarbete 

med 1976, och som Equmeniakyrkan 

har tagit över. Karener är ett minoritets-

folk i norra Thailand. Majoritetsfolket 

heter thai och är huvudsakligen bud-

dister, som i allmänhet är animister och 

tror på andar i olika naturföremål. 

Ulla hade träffat Equmeniakyrkans 

missionsarbetare i Thailand, Otto och 

Ulrika Ernvik, och besökt två mer eller 

mindre avlägsna karenska byar. Vi fick 

se bilder från dessa och från arbetet med 

ett elevhem som bedrivs. Skolor i byarna 

finns bara för de lägre årskurserna.

Förra året ordnade internationella rådet 

en vecka med musik, information och 

insamling till Världens barn och det kom-

mer det att bli i år också. Programmet 

är inte helt spikat men det kommer att 

bli måndag 1 till torsdag 4 oktober med 

samma upplägg som sist: musik, informa-

tion om organisationer och projekt som 

får pengar från insamlingen, fair trade-

fika och insamling till Världens barn.

Miljötipset inför semestern är helt enkelt 

att ta tåget om det är för långt att cykla!
n Malin Rosquist

tar över och trots att hon blir varnad så 

ger hon sig iväg. Hon hamnar på jorden 

där hon möter Marie, som inte mår så 

bra. Genom att lyssna på Marie hjälper 

Gloria henne att komma lite närmare 

sin mamma. I mötet med Marie blir hon 

av med sina vingar, men i slutet kommer 

ängeln Gabriel och ger henne ett par 

stora vingar som kan föra henne tillbaka. 

Hon kan fortsätta genomföra egna upp-

drag även i framtiden. 

Jag hoppas att musikalen ska ha 

inspirerat både våra barn i körerna och 

de som tittade, att göra det uppdrag som 

Gud har gett oss, att få vara en ängel för 

någon annan. Det behöver inte vara så 

svårt som det ibland känns. Att sträcka 

ut en tröstande hand och att visa för 

andra att man finns där räcker ofta 

längre än vad man tror! 
n Lina Bulai

Våra Fantastiska körer!

Ännu en termin har gått och våra 

körer har återigen haft konsert, de 

har spelat upp Ängel utan vingar. Med 

underbart skådespeleri, fantastisk 

sång och med massor av mod har 

de genomfört musikalen och vi som 

ledare är otroligt stolta över att se hur 

bra resultatet blev, men framförallt 

över att se hur alla barn har vuxit! 

Under terminens gång har alla 

tre körerna tränat järnet! De har nött 

sånger, tränat positioner och hur de 

ska röra sig på scenen. De har fått hitta 

på och lära sig olika rörelser samt hur 

de ska agera utifrån den roll de har. De 

har fått lösa problem som har uppstått 

under vägen också. Så otroligt roligt!

Musikalen som visades i år handlar 

om en ängel som heter Gloria. Gloria 

vill så gärna veta vad som finns bakom 

den ”blå dörren”. Hennes nyfikenhet 

majorna



Församlingsbok

Dop
Nadia Jelovcic, född 2 oktober 2017, 

dotter till Jelka och Jadran Jelovcic, 

döptes i Faderns och Sonens och den 

Heliga Andens namn, vid gudstjänsten 

i Majornakyrkan 6 maj 2018.

Nya medlemmar
Nadia Jelovcic

Rabeh Pour

Begravning
Leif Karlsson, född 5 mars 1957,  

död 7 februari 2018, begravdes vid en 

gudstjänst i S:t Markus kapell 4 maj 2018.

Officiant: Leif Romell

Välkommen (!) john

För över ett år sedan hälsade vi John 

Bjurenstedt välkommen som diakon i 

Majornakyrkan. Då var John fortfarande 

under utbildning. Efter avslutade studier 

tog ett obligatoriskt vägledningsår vid. 

För John blev det hans företrädare, Mar-

gareta Björn, som blev hans mentor. Vid 

årets kyrkokonferens i Gävle blev John 

ordinerad diakon i Equmeniakyrkan. 

Därför ska vi ha en högtidlig installations-

akt vid gudstjänsten 17 juni där regionala 

kyrkoledare Tomas Hammar och Marga-

reta Björn medverkar. Var med och be för 

John i hans fortsatta tjänst. n
 

inbjudan till Församlingsmöten

Välkommen till församlingsmöte söndag 

17 juni efter kaffet! Då samtalar vi bland 

annat om ny musikledare, om ett nytt 

lån som behöver tas och vi får en häls-

ning från kyrkokonferensen.

Söndag 23 september är det också 

församlingsmöte efter kaffet. Välkomna! 
n

inbjudan till kretsledare

Söndag 2 september efter kaffet bjuds 

kretsledare till ett samtal med diakoni-

kommittén och vår diakon och pastor. Vi 

vill lyfta frågor om kretsarnas funktion 

och framtid. I några kretsar finns ingen 

uttalad ledare, men vi har ändå kallat 

några som får ta den rollen. Vi får input 

i samtalet av Peter Ljungqvist från Bilda. 
n

Val 2018

Den 9 september är det val till 

riksdag, kommun och landsting. Glöm 

inte att det är viktigt att just du röstar. 

Lyssna på debatter. Fundera på vilka 

frågor som är viktiga för dig, för våra 

mest utsatta grupper, för vår värld. 

Fundera på vilka frågor som borde 

präglas av din tro. Be, samtala, reflek-

tera. Be om mod för våra politiker att 

ta i de svåra frågorna, om vishet att 

söka gränsöverskridande samarbeten 

för att nå de goda resultaten. Be för ditt 

eget beslut. Gå och rösta. Vi bor i en 

demokrati. Det ska vi vara tacksamma 

för och värna om! Att rösta är ett sätt. n
 

gruPPer Från FriVilligcentralen

Vid årsskiftet 2017–2018 blev vi tvung-

na att lägga ned frivilligcentralen. Vi 

har försökt minimera konsekvenserna, 

men lokalen – det öppna huset – har 

förblivit stängt. Majorna har förlorat 

en värdefull mötesplats, och det är en 

stor sorg. Kvar i lokalen finns i dag dels 

biblioteket och dels föreningen Agape, 

som är bra och viktiga verksamheter. 

Marcus Erlandsson har fått en tjänst 

i kommunen och sitter i Sandarna och 

organiserar volontärverksamheten. 

I frivilligcentralen fanns också några 

aktivitetsgrupper. Någon av dem upp-

hörde men fem finns kvar i vår regi: 
n En högläsningsgrupp som möts dag-

tid på måndagar. De läser huvudsak-

ligen svenska klassiker och samtalar.
n Sittgympan där man på måndagar 

gympar utifrån sina förutsättningar 

tillsammans med andra. 
n Allsångscafé varje tisdag. Stommen 

av de besökande utgörs av boende 

på Lotsen som får hjälp av volontä-

rer och personal att komma hit.
n Canastagruppen möts varje tisdag. 
n Textilgruppen möts på onsdagar.

Fem viktiga grupper för gemenskap och 

vettig aktivitet som vi ska vara glada 

och stolta över att ha fått ta över från 

Frivilligcentralen.  För grupperna har 

inte skillnaden blivit så stor – alla utom 

en hade tidigare sin verksamhet i våra 

lokaler. n

bild: inger eriKSSon



under de senaste veckorna har 

våra brevlådor och inkorgar översväm-

mats av meddelanden från företag och 

myn digheter som försöker förhålla sig 

till gdpr (dataskyddsförordningen) 

som trädde i kraft den 25 maj 2018. 

Mycket av gdpr stämmer överens med 

Personupp giftslagen, som vi haft att 

förhålla oss till tidigare, men som nu går 

i graven.

gdpr är en eu-lag, som i grunden till-

kommit för att skydda oss som privatper-

soner från otillbörlig marknadsföring, 

samt vidareförsäljning av personuppgif-

ter med mera. Alltså ett väldigt gott syfte. 

Därför måste också vi i Majornakyrkan 

och Equmenia Majorna uppdatera vår 

policy kring hur vi hanterar personupp-

gifter. Som en del av det arbetet håller vi 

på att gå igenom samtliga (!) dokument, 

både på papper och i datorer, för att 

säkerställa att vi följer både lagen och 

vår policy.

Vad innebär detta För dig?

Du som är medlem anses ha ingått ett 

avtal med Majornakyrkan. Det inne-

bär att vi på ett säkert sätt (godkänt av 

staten) hanterar dina personuppgifter 

som namn, adress, personnummer, 

mailadress och telefon, samt uppgifter 

om dina händelser i församlingen (med-

lemskap, dop, barnvälsignelse, konfir-

mation, vigsel, etc), samt uppgifter om 

grupper som du deltar i. Förekomsten 

av dina personuppgifter i pappersform 

och i dokument på datorer kommer 

att minimeras till det mest nödvändiga 

(besöker du styrelsemötet kommer det 

att stå i protokollet, är du med i en kaffe-

grupp hamnar du på en lista). Skillnaden 

är egentligen inte så stor, men nu får vi 

inte längre spara gamla listor på annan 

plats än i arkivet. 

För dig som inte är medlem, men 

till exempel får vårt församlingsblad 

via posten eller utskick via e-post, gäller 

samma sak. Du är registrerad på ett sä-

kert sätt (för att vi ska klara att hantera 

utskicken) och för att administrera de 

grupper/verksamheter du eventuellt är 

med i.

dina rättigheter

Alla har rätt att få reda på vad som är re-

gistrerat om dem. Du kan alltså höra av 

dig med en förfrågan och vi tar fram de 

uppgifter vi har om dig. Detta kommer 

att ta lite tid i början, för det är mycket 

arbete just nu med att sortera, slänga 

onödiga uppgifter, systematisera. Du 

har också rätt att kräva att vi stryker alla 

uppgifter om dig.

För dig som inte är medlem innebär 

det i så fall att vi slutar skicka försam-

lingsblad och e-post, samt stryker alla 

uppgifter som är möjliga att stryka. Vissa 

uppgifter är vi nämligen skyldiga att 

spara (se nedan).

För dig som är medlem kan vi stryka 

alla uppgifter som inte är relevanta för 

medlemskapet. Vill du stryka dem också 

måste du avsluta medlemskapet.

Det finns undantag i vad vi kan stry-

ka. Alla som deltar i studiecirklar eller är 

medlemmar i församlingen/equmenia 

redovisas till staten varje år. Inte som en-

skilda människor, utan som en del av sta-

tistikrapportering. Detta ligger till grund 

för det statsstöd som Equmeniakyrkan/

equmenia får. Men bakom statistiken 

måste ju finnas riktiga personer. De 

uppgifterna måste därför sparas ett visst 

antal år för att en eventuell statsrevision 

ska kunna se att vi inte fuskar.

”VidareFörsäljning” aV dina uPPgiFter

Nej, vi säljer inte dina uppgifter vidare 

till någon annan part, för att de ska 

kunna göra reklam eller något annat. 

Men vi levererar en del uppgifter vidare, 

som vi är skyldiga enligt överenskom-

melse med tredje part (och deras krav 

från staten).

Till Studieförbundet Bilda, för de 

som deltar i studiecirklar. Bilda behand-

lar i sin tur uppgifterna på sätt som 

följer gdpr.

Till Equmeniakyrkan och equmenia 

vad gäller statistik, som ligger till grund 

för det statsstöd som organisationen 

får. I grunden levereras statistiken som 

siffror, men om vi skulle bli föremål för 

en statsrevision, för att se till att ingen 

fuskar med statistiken för att lura till 

sig bidrag, så görs en kontroll av att vårt 

material bygger på verkliga människor. 

Revisionen tar dock inte med sig några 

uppgifter från Majornakyrkan.

Equmeniakyrkan och equmenia har 

möjlighet att ur vårt registerprogram 

(som de tillhandahåller), hämta upp-

gifter för utskick – det kan innebära att 

du får tidningen Sändaren någon gång 

per år, eller någon vädjan om insamling, 

eller något annat. Vill du strykas från 

de utskicken, så hör av dig till leif@

majornakyrkan.se så ordnar jag det 

bums.
n	Leif Romell

gdpr och Majornakyrkan
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Konfa 2018–2019 för dig som börjar  

7:an eller 8:an hösten 2018

Vem är jag? Vem är Gud? Vem är Jesus? 

Vad är meningen i mitt liv? Hur vill jag 

vara? Vad säger den kristna tron? Hur 

tänker jag om andra religioner? Vad kan 

man göra åt fattigdomen i världen?

Dessa och många andra frågor kom-

mer vi att fundera kring genom skapan-

de, samtal, film, sång, lek och fika. 

Välkommen till introduktionskväll 

(gärna tillsammans med förälder) i Ram-

bergskyrkan 5 september kl 18.30 där vi 

berättar mer och du kan anmäla dig. 

Fyra kyrkor läser tillsammans –  

Redbergskyrkan, Johannebergs Equme-

niakyrka, Rambergskyrkan och Majorna-

kyrkan. Vi kommer omväxlande att vara 

i de olika kyrkorna och samlingarna 

kommer att vara på tisdag-, onsdag- eller  

torsdagskvällar. Vi byter kväll varje 

vecka för att alla som vill ska kunna fort-

sätta med en annan fritidsaktivitet utan 

att behöva vara borta för många gånger 

– vare sig från den andra aktiviteten eller 

konfan. Tre gånger övernattar vi fredag-

lördag i någon av våra kyrkor. I maj har 

vi ett läger. Sista helgen i maj blir det 

konfirmation. 

Har du frågor? Hör av dig till  

john@majornakyrkan.se eller  

leif@majornakyrkan.se n

En hElg tillsammans på BoBErgs gårdEn strax 

söder om Falkenberg … full av musik, lek, bad, 

samtal och glädje 14–16 september.

Vi startar på fredag kl 17.00. 

Pris: 0–4 år gratis, 5–15 år 500 kr, 16 år och 

uppåt 650 kr. (boende i familje rum och mat 

ingår). Det finns möjlighet att bara komma 

en del av helgen. Vill du campa går det också. 

Naturligtvis blir det då ett annat pris. 

Anmälan er senast 1:e september till helg@

majornakyrkan.se eller till Inger Eriksson 

0733–368517.

Mer information kommer. 

Kontakta Katarina Månsson 0707–597855 

om du har frågor.
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vad är en människa?

När jag ser din himmel, som dina fingrar format,

månen och stjärnorna du fäste där,

vad är då en människa att du tänker på henne,

en dödlig att du tar dig an honom? (Psaltaren 8:4–5)

Ja, vad är en människa egentligen i det stora hela? En liten 

människa jämfört med stjärnorna? En enstaka människa 

som tappar sin frihet mot att bryta kostnadsutvecklingen 

inom personlig assistans. Vad är väl en människa som mister 

sin försörjning mot sjukpenningtalen, som måste ner. Ett 

barn som räknas som vuxet och skickas till ett land det 

aldrig bott i för att minska flyktingströmmen.

Men man kanske ska läsa nästa vers också …

”Du gjorde honom nästan till en gud,

med ära och härlighet krönte du honom.”(Ps 8:6)

Även om det känns som om det inom många områden i 

samhället alltid är de stora linjerna som går före den lilla 

människan, så är det inte så i Guds plan. Där är den lilla 

människans värde inte litet utan minst lika högt som viktiga 

personers eller fantastiska idéer värde. Jag önskar att vi 

som individer och som kyrka kunde tänka likadant: det 

finns ingen plan som är så stor att den står över den lilla 

människans lidande. 

n	Malin Rosquist


