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Erling Zetterman 
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KASSÖR EQUMENIA MAJORNA
Jan Månsson
tel 0704 29 30 75
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församlingen: 448–4994
equmenia: 5971–2463

PLUSGIRO
församlingen: 2 54 92–0
rpg Majorna: 193 25 98–4
SWISH 1234 71 89 46

”det är viktigt att du får ett person

ligt möte, en personlig relation, till Gud, 

till Jesus …”, sa man.

Så då sökte jag det mötet och fick det (!)

– och är så tacksam. Tacksam, men 

också lite störd, eftersom det ofta rubbar 

mina cirklar. För i det personliga mötet 

visade det sig att det inte bara handlade 

om min frälsning, eller min religiösa 

kick. Utan det handlar om en relation 

till och ett ansvar för vår värld, för mina 

medmänniskor.

För mig har det lett till att jag kommit 

att arbeta mycket med frågor om fördel

ning av världens (och mina) resurser och 

frågor om flyktingar.  Men ibland när jag 

talar om de frågorna så kommer männi

skor – både kristna och inte kristna – och 

säger: ”Det där ska du inte prata om. Kyr

kan ska inte hålla på med sådana frågor. 

Kyrkan ska bara tala om tro”.

Men den tro jag läser om i Bibeln, 

och den tro jag bär, är en tro som får 

konsekvenser. ”Ni är för politiska!” säger 

de. Men jag har upptäckt att vänner som 

har en helt annan politisk uppfattning 

än jag, med stöd av samma tro, har kom

mit till samma uppfattning som jag. Är 

det politiskt då? Eller är det tro?

För några år sedan var det vanligt att 

skolor kom till kyrkan för sina avslut

ningar, eller kring någon stor högtid. 

Om jag då pratade om min tro, sa de: 

”Det får du inte göra – det kan påverka”. 

Men tidigare var jag ju uppmanad att 

bara prata tro. Nu får jag plötsligt inte 

göra det heller.

Om vi inte får prata tro och inte får 

prata trons konsekvenser … Vad ska då 

våra kyrkor vara till för?

I Bibeln läser jag upprepade gånger 

berättelser om hur folket försöker vara 

religiösa. Mysigt troende. De sjunger. 

De offrar. De ber. De läser texterna. De 

är trivsamt religiösa – utan att det får 

konsekvenser.

Det är då Gud sänder sina profeter.  

”Så säger Herren!” dundrar de. Och så 

uppmanar de folket att sluta (!) fira guds

tjänst. Att sluta be. Att sluta offra. Att 

sluta tända rökelse. Att sluta sjunga. För 

Gud har sett att de har gått förbi utsatta 

människor och struntat i dem, att de 

har struntat i sitt ansvar också för dem 

som det är självklart att hjälpa, att de har 

förtryckt flyktingarna och slavarna.

Då vill Gud inte höra några sånger 

– för de klingar falskt. Då vill Gud inte 

känna någon rökelsedoft – för det luktar 

fruktansvärt. Då vill Gud inte höra våra 

böner – eftersom vi inte vill lyssna till Gud.

Gud som jag mötte i det personliga 

mötet vill inte att jag ska vara mysreligiös. 

Gud sänder mig (och dig) med uppdrag. 

Därför, när vi konfronteras med frågor 

om rättfärdighet, omsorg, människors 

relationer – och allt vad det nu kan 

vara – så ska vi inte låta oss tystas. Vi ska 

beröras, be Gud om ledning, söka svar 

och förhållningssätt tillsammans.

Vi ska dela vår tro! Vi ska dela vårt an

svar för vår värld! Vi ska tala för de svaga! 

Vi ska bära varandra!

Då får vi fortsätta att fira gudstjänst, 

att sjunga lovsång, att be och offra. Ingen 

annan får sätta vår agenda.

Jo någon får göra det. Gud själv. Han 

som välsignar dig genom att rubba dina 

cirklar.

	 n

Leif Romell

SWISH  BETALA ENKLARE MED DENNA QR-KOD

När någon annan vill 
sätta min agenda



Kan du berätta lite om dig själv?
– Jag är 25 år och är sen Juni i år nyut

examinerad organist.

Mina rötter har jag i Partille där jag 

bodde tills att jag fyllde 19 och flyttade till 

Helsingborg för att studera klassiskt 

piano på Sundsgårdens folkhögskola i 2 år.

Därefter har det blivit tre år på 

musik högskolan i Göteborg med ett 

avbrott i studierna under ett år för att 

åka till Costa Rica under 5 månader. Där 

jobbade jag med barn och unga i en liten 

luthersk kyrka i huvudstaden San José.

Just nu bor jag sen ett år tillbaka i 

Göteborg i en liten studentlägenhet som 

jag hoppas på få behålla ett tag fram över 

så att jag har nära till jobbet i Majorna

kyrkan.

Förutom att vara i Majornakyrkan 

jobbar jag som frilansande musiker, 

har en våga sjunga kör för vuxna i Här

landa och som musikledare för två 

konfirmations grupper i Mölnlycke.

Vad tycker du om att göra på fritiden? 
– Jag umgås gärna med familj och 

vänner i första hand. Annars sitter jag 

och tecknar, spelar spel eller bakar. 

Vad har du för musikalisk bakgrund?
– Musik har jag hållit på med sen jag 

började spela piano vid 7 års ålder. 

Sång och orgel kom jag i kontakt med 

först mycket senare. På gymnasiet fick 

jag sjunga i estet linjens kör. När jag in

såg att det var just kyrkomusik jag ville 

hålla på med kom orgeln in i bilden.

I grunden är jag klassiskt skolad men 

har allt eftersom även utforskat andra 

stilar under mina utbildningsår i gymna

siet, folkhögskolan och högskolan.

Varför blev det Majornakyrkan?
– En gammal studiekamrat som job

bade som pianolärare i musikskolan som 

Välkommen
Erika Bomb!
NY MUSIKLEDARE I MAJORNAKYRKAN
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14–19 augusti var det så dags för Euro 

Pride i Göteborg. Vi i Majornakyrkan 

finns med i Frikyrkliga Regnbågsnätver

ket Väst, som var medarrangör för två 

samlingar under veckan. 

Under tisdagskvällen hade vi ett 

seminarium på temat Queerteologi. 
Johanna Wikberg föreläste utifrån sin 

nyligen avslutade magisteruppsats som 

fördjupar sig i bibelverser från Matteus 

19:11–12. Queerteologi är kanske inte så 

bekant för alla, men det handlar enkelt 

förklarat om ett maktkritiskt tänkande 

kring kön och sexualitet i läsandet av 

bibeln. För mig gav den här kvällen helt 

nya perspektiv, och är man intresserad 

av att fördjupa sig i ämnet rekommende

rar jag varmt att läsa Johannas uppsats 

Slaven, celibatet och queera kastrater som 

finns publicerad på Göteborgs Universi

tets hemsida.

På torsdagskvällen anordnade vi en 

kväll med Erica Anderson som hade 

kommit hela vägen från Oakland i 

Californien. Erica är psykoterapeut och 

transperson och jobbar framförallt med 

vägledning, samtal och terapi för unga 

transpersoner i det område där hon ver

kar. Kvällen bjöd på öppenhjärtiga erfa

renheter av att vara transperson i kyrkan 

och i det omgivande samhället, men 

också erfarenheter ur möten med andra 

människor som lever som transpersoner 

i det samhälle där Erica befinner sig. Det 

här var en kväll som jag sent kommer 

att glömma, en kväll med känslosamma 

berättelser om utanförskap och om att 

slutligen hitta hem.

Under söndagen avslutade vi med en 

ekumenisk regnbågsmässa tillsammans 

med samtliga församlingar i Carl Johans 

pastorat och Matteuskyrkan.

Under veckan fanns Majornakyrkan 

också representerade i Kyrkornas tält. En 

plats dit människor kunde komma och 

samtala, ingå äktenskap, förnya sina äk

tenskapslöften eller kanske helt enkelt 

få förklara sin kärlek inför en vän och få 

en kompisrelation välsignad. Här fanns 

jag på plats och fick prata med många 

människor om livet, tron och kyrkan, 

för mig en oerhört meningsfull plats att 

befinna mig på. 

Jag är så tacksam och glad att vi 

som församling finns med på platser i 

samhället där människor finns, och att 

vi kan stå rakryggade i att ta kärleksbud

skapet på allvar.

	 n

John Bjurenstedt

Euro Pride-veckan



funnits tidigare i Majornakyrkan tipsade 

mig om tjänsten. Under studietiden hade 

jag insett att mitt stora intresse inom 

kyrkomusik ligger i just arbetet med 

barn och ungdomar.

Vad har du för tankar om barn och ung-
domsverksamheten i kyrkan?

– Jag vill att den ska vara en mötes

plats för barn och ungdomar dit man 

kommer för att få träffa sina kompisar, 

men också får finnas i ett tydligt musika

liskt samman hang.

Verksamheten ska självklart grunda 

sig i att bara komma och ha roligt, att 

leka tillsammans, men jag vill också att 

varje barn och ungdom känner att dom 

går ifrån träffarna med nya musikaliska 

upptäckter. Helst varje gång!

Vilka är dina favoritpsalmer och lov-
sånger?

– Att lära känna dig av Bo Järpehag 

är nog en av mina absoluta favoriter. 

Men då ska den sjungas rakt igenom två 

gånger och ordet far ska bytas ut till mor 

andra gången man sjunger den!

Vad har du för förhållande till Gud? 
– Jag är inte uppvuxen i en särskilt 

kyrklig familj. Den kontakt jag hade 

med kyrkan innan konfirmationen var 

endast enstaka besök vid jul och påsk 

varje år. Detta tror jag har bidragit till 

den väldigt öppna syn på Gud jag har 

idag.

Jag har alltid vetat att Gud existerar, 

det har alltid varit en väldigt naturlig 

del av mitt liv, men jag har under åren 

fått söka mig fram för att hitta en bild av 

Gud som jag kan acceptera. Hittills har 

jag kommit fram till att Gud är väldigt 

öppen och kärleksfull och alltid finns vid 

vår sida för att leda oss rätt.

Under min konfirmationstid sa en av 

mina ledare att alla vi människor tillhör 

ett och samma jättebygge. En kan vara 

en tegelsten, en annan en hammare, 

någon lite cement osv. Helt enkelt att 

vi alla har en viktig roll att spela i Guds 

skapelse och i varandras liv. Detta är 

något jag alltid försöker tänka på när jag 

träffar nya människor.

n  
Linus Johansson

MUSIKVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGA 

Med start från vecka 37 erbjuder vi åter 

igen verksamhet från 4 år och uppåt. 

För de mindre barnen finns MiniHopp, 

som är en rytmikgrupp med inriktning 

på barnkör.  

För de äldre finns musikalgruppen 
CHAPTER som från och med terminsstart 

kommer vara en hopslagning av gamla  

Chapter och Memory.
MINIHOPP 4–6 ÅR 
Måndagar 17.15–18.00

I denna grupp välkomnar vi barn som vill 

ta sina första steg inom musikens spän

nande värld! Vi sjunger och dansar, vi lär 

oss att följa men också att leda, vi utfors

kar olika rytminstrument och bekantar 

oss med olika genrer och stilar. 

Allt detta gör vi såklart för att det är ro

ligt, men också för att förbereda oss inför 

andra musikaliska möjligheter i äldre år.
CHAPTER FRÅN 7 ÅR 
(Två grupper, en för 7-9 år och en från 10 år) 
Måndagar 18.15–19.30

Här välkomnar vi barn och ungdomar 

som har ett speciellt intresse för musika

majorna

ler! Vi utvecklas i grupp men också solis

tiskt, vi lär oss grunderna i såväl drama 

som sång. Tillsammans siktar vi på att 

jobba fram musikaler där alla medlem

mar får en viktig roll att spela. 

Inga förkunskaper krävs, det är bara att 

höra av sig om du är intresserad!

Under träffarna delar vi upp oss i två 

grupper. En för 7–9 åringarna och en för 

10 åringar och uppåt. Detta gör vi för att 

skapa så bra utvecklingsmöjligheter som 

möjligt för både barnen och ungdo

marna!

För mer information och för anmälan: 

erika@majornakyrkan.se  

eller 079 313 28 03
KOMMANDE UPPSJUNGNINGAR  

FÖR MINIHOPP OCH CHAPTER 

14 oktober medverkan på tacksägelse

dagen i ordinarie gudstjänst 16 decem

ber kl 11.00. 

Chapter sätter upp ett julspel under 

gudstjänsten tredje advent kl 11.00.

MiniHopp medverkar också med ett par 

sånger!

n	

Erika Bomb



▲ PROJEKTKÖREN 

För alla som känner sig lite för gamla 

för barn och ungdomsverksamheten 

återkommer såklart projektkören mot 

höstens slut och vårt första projekt 

blir då självklart att sjunga på första 

advents gudstjänst! Första övningen blir 

vecka 44. Information om vilken dag 

och tid kommer snart! Anmäl därför 

gärna ditt intresse så snart som möjligt 

så att du får veta vilken tid det blir!

n	Erika Bomb

KONSERT MED DAMKÖREN

Tidigt i planeringen lutade det åt en kon

sert med ”tidig” musik. Palestrina är en 

gigant i sammanhanget, så han fick bli ut

gångspunkt. Vi har sjungit många mässor  

– så att låta programmet ta formen av en 

mässa låg också nära till hands.

Men vilken typ av musiker delar man en 

sådan konsert med? RolfÅke Fälth på 

orgel blev till slut ett naturligt val. Att till 

detta koppla Sten Källman, som med sin 

saxofon kan få möjlighet att bjuda in till 

helt andra tongångar, ser vi som mycket 

spännande.  

Hoppas du gör det också. Välkommen!

n	Sven Apelmo

MAJORNADAGEN

Majornadagen lördag 1 septem

ber gick av stapeln vid ”Plaskis” 

vid Maria plan. Medverkade 

gjorde Majornakyrkan tillsam

mans med Carl Johans försam

ling, Frälsningsarmén och Mat

teuskyrkan.

Föreningar och organisationer 

i Majorna presenterade sig och 

sina verksamheter. Det var loppis 

och på kvällen livemusik.

Lina Bulai, som är dramapeda

gog och en av ledarna i Chapter 

i Majornakyrkan, deltog som 

uppskattad clown.
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7 SÖNDAG 11.00 samtalsoch natt

vardsgudstjänst Trons kraft 
Leif Romell. Margareta Björn.

8  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet
11  TORSDAG 11.00 dagledigträff  

När byn blev med bin. Börje Blomster 

berättar. Vi förbereder höstmark

naden.
12  FREDAG 19.00 aktivitetshus  

majornakyrkan för dig som är 

ca 14–20 år. Laga mat med Jadran.
14  SÖNDAG 11.00 gudstjänst Lovsång 

Leif Romell. Sång av MiniHOPP och 

Chapter. Körledare Erika Bomb 

och Lina Bulai.  

Insamling till Equmenia riks.
14  SÖNDAG 12.00–14.00 höstmarknad

 Se separat affisch.
15  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet
17  ONSDAG 18.30 cafékväll Vad var 

det vi valde? – reflektioner utifrån 

det svenska valresultatet. Henrik 

Ekengren Oscarsson, valforskare, 

samhällsdebattör, professor i stats

vetenskap.
18  TORSDAG 11.00 dagledigträff 

sira 50 år. Mona Angel visar 

bilder och berättar.
19  FREDAG 19.00 aktivitetshus  

majornakyrkan för dig som är 

ca 14–20 år. Karaoke med Erika.

 SEPTEMBER

21 FREDAG 19.00 aktivitetshus  

majornakyrkan för dig som är 

ca 14–20 år. Mästarnas mästare.
23 SÖNDAG 11.00 gudstjänst Rik inför 

Gud. Diakonikommittén ansvarar.

 Församlingsmöte efter kaffet.
24 MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet
24 MÅNDAG 19.00 bokcirkel  

Malin Persson Giolito, Störst av allt
26 ONSDAG 18.30 cafékväll. En god 

värld med solidariska varor. En 

kväll med Sackeus med tillbaka

blickar, nuläge och visioner. 

Kaffe och te m m – från Sackeus 

så klart.
27 TORSDAG 11.00 dagledigträff 

 Äldres psykiska hälsa. Birgitta Hansson
28 FREDAG 19.00 aktivitetshus  

majornakyrkan för dig som är 

ca 14–20 år. Spelturnering  

(fem spel – tvspel och brädspel).
30 SÖNDAG 11.00 gudstjänst 

Änglarna. Leif Romell. Malin Kjell

gren, harpa. Bibelutdelning till 

konfirmanderna.

 OKTOBER

1 MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet
1 MÅNDAG 19.00 konsert för 

Världens Barn. Lasse Dahlqvist

sångarna. Information om iogt

nto:s arbete för Världens Barn, Jenny 

Gustafsson. Fairtradefika från 18.30.  

Utgångskollekt till Världens Barn.
2 TISDAG 19.00 konsert för Världens 

Barn. Majornas Storband, dirigent 

Olof Torgersson. Information om 

im:s arbete för Världens Barn, Anna 

Ljunggren. Fairtradefika från 18.30. 

Utgångskollekt till Världens Barn.
3 ONSDAG 19.00 konsert för Världens 

Barn. Vincent Granell Verdeguer, trum

pet. Johan Ericsson, piano. Information 

om pmu:s arbete för Världens Barn, 

Marianne Henriksson Holmström. 

Fairtradefika från 18.30. Utgångs

kollekt till Världens Barn.
4 TORSDAG 11.00 dagledigträff 

Vi läser och samtalar om boken  

Fåglarna av Terje Vesaas.
4 TORSDAG 19.00 konsert för Världens 

Barn. Göteborgskapellet, dirigent 

Kjell Gustafsson. Information om 

Svenska Afghanistankommitténs 

arbete för Världens Barn. Fairtrade

fika från 18.30. Utgångskollekt till 

Världens Barn.  
5 FREDAG 19.00 aktivitetshus  

majornakyrkan för dig som är  

ca 14–20 år. Sambafotboll med Linus.
6 LÖRDAG 18.00 Konsert med damkören, 

se musikrutan.

21  SÖNDAG 11.00 gudstjänst  

Samhällsansvar
22  MÅNDAG 18.30 bibelsamtal 

Vi läser Johannesevangeliets påsk

texter och samtalar kring dessa
25  TORSDAG 11.00 dagledigträff 

Vi läser och samtalar om boken 

Fåglarna av Terje Vesaas.
26  FREDAG 19.00 aktivitetshus  

majornakyrkan för dig som är 

ca 14–20 år. Skaparafton – gör din 

egen serietidning.
28  SÖNDAG 11.00 nattvardsguds

tjänst Frälsningen. Leif Romell. 

Erika Bomb. obs! Natten till den 

här söndagen slutar sommartiden. 
29  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet
29  MÅNDAG 19.00 bokcirkel. Sigrid 

Combüchen Sidonie och Nathalie

 NOVEMBER

1  TORSDAG 11.00 dagledigträff

 Jobs bok. Bibelsamtal med Leif Romell.
4  SÖNDAG 11.00 gudstjänst 

Vårt evighetshopp. Leif Romell. 

Erika Bomb.
4  SÖNDAG 12.00-16.00 öppen kyrka 

för ljuständning i Allhelgona.
5  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet



  
DEN ENA AV MAJORNA KYRKANS VÄNFÖRSAM-

LINGAR, den i Highfield, har hört av sig 

per post nyligen och skickat sitt försam

lingsblad. Om någon är nyfiken på hur 

bladet ser ut och vilka aktiviteter de har 

i sin kyrka den närmaste tiden så finns 

det på expeditionen.

Onsdag 26 september 18.30 blir det en 
CAFÉKVÄLL kring fairtrade med tillbaka

blickar, nuläge och visioner där vi också 

möter grossisten med Sveriges bredaste 

sortiment av fairtradeprodukter.

Liksom förra året blir det EN VECKA FÖR 

VÄRLDENS BARN. Måndag 1 oktober till 

torsdag 4 oktober kommer kvällarna i 

Majornakyrkan att vara fyllda av musik. 

Framförallt ges en möjlighet att lyssna 

på de grupper som övar i kyrkan. Varje 

kväll kommer någon av de organisa

tioner som genomför projekt för de 

insamlade pengarna att presentera sig 

och något projekt. Det blir också fair

tradefika och möjlighet att ge en gåva 

till Världens Barn. Fika kommer att fin

nas från 18.30 och 19.00 drar program

met igång.

I samband med den i år införda HÖST-

MARKNADEN på tacksägelsdagen 14 okto

ber kommer Internationella rådet att 

sälja diverse faitradeprodukter.

7  ONSDAG 18.30 cafékväll

 1968 och auktoritära strömningar i vår 
tid. Ulf Bjereld, professor i stats

vetenskap, ordförande för Social

demokrater för tro och solidaritet.
8 TORSDAG 11.00 dagledigträff  

Musikalisk resa …
9  FREDAG 19.00 aktivitetshus  

majornakyrkan för dig som är 

ca 14–20 år.
9–10 FREDAG–LÖRDAG konferens

dagar om kristen feminism 

i CarlJohanskyrkan, Matteus

kyrkan och Majorna kyrkan.  

Se notis, annonsering i kyrkan 

och www.kristenfeminism.se
11  SÖNDAG 11.00 gudstjänst  

Den yttersta tiden
12  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet
15  TORSDAG 11.00 dagledigträff  

Vi läser och samtalar om boken  

Fåglarna av Terje Vesaas.
16  FREDAG 19.00 aktivitetshus  

majornakyrkan för dig som är  

ca 14–20 år.
18  SÖNDAG 11.00 nattvardsguds

tjänst Vaksamhet och väntan  
Leif Romell. Församlingsmöte 

efter kyrkkaffet.
19  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet

FÖRSAMLINGSBOKEN

Vigsel
n  Samrawit Kiflay Efrem och 

Adulis Michael Ghebreamlak 

vigdes till äktenskap 27–30 

juni. Officianter: Leif Romell 

och Yosief Iyassu.

KYRKORNAS GLOBALA VECKA inträffar i år 

18–25 november och har temat Vem får 
höras? Yttrandefriheten beskärs i många 

länder, men även där det inte finns 

några formella hinder är det inte alla 

röster som får höras. Detta får vi fundera 

på tillsammans under under gudstjäns

ten på domsöndagen 24 november.
n Malin Rosquist

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN MED TORSDAGS-

TRÄFFAR! På vårt tryckta program står det 

daglediga, därför hoppas vi att också 

att du som inte är pensionär, men ändå 

är ledig under den tiden vill komma. Vi 

försöker göra program som vänder sig till 

alla.

Denna termin kommer vi att ha: 

Samtal om boken Fåglarna som Lasse Wet

ter introducerar. Bibelsamtal som kom

mer att utgå från Jobs bok. 

Övriga program: Äldres psykiska hälsa, 
När byn blev med bin, sira 50 år, Musikalisk 
resa och Ågrenska i våra hjärtan.

Så avslutar vi terminen med sedvanlig 

jullunch, i år blir det 13 dec  kl 12.00

Programmet finns på:  

www.majornakyrkan.se och på  

www.rpg.org.se/distrikt/vastkusten/
n		rpgrådetB
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22  TORSDAG 11.00 dagledigträff  

Ågrenska i våra hjärtan.  
Samuel Holgersson berättar.

23  FREDAG 19.00 aktivitetshus  

majornakyrkan för dig 

som är ca 14–20 år.
25  SÖNDAG 11.00 gudstjänst  

Kristi återkomst.  
Internationella rådet.
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Cafekvällar
Under hösten har vi en rad intressanta 

cafékvällar. Alla börjar klockan 18.30.

Under samtliga kvällar finns möjligheter 

för fika och gemenskap.

DEN 26 SEPTEMBER ska vi prata Fairtrade. 

– Företaget Sackeus kommer på besök, 

och det blir en kväll med tillbakablickar, 

nuläge och visioner.
DEN 17 OKTOBER kommer Henrik Eken

gren Oscarsson. Henrik är valforskare, 

samhällsdebattör och professor i stats

vetenskap. Under kvällen får vi reflek

tioner kring det svenska valresultatet. 

DEN 7 NOVEMBER får vi besök av Ulf 

Bjereld som är professor i stats

vetenskap och ordförande i Social

demokrater för tro och solidaritet.  

Ulf talar under kvällen kring temat: 

1968 och auktoritära strömningar  
i vår tid.
DEN 5 DECEMBER får vi besök av Johanna 

Bjurenstedt, låtskrivare, sångerska och 

pastor tillsammans med Marcus Olson, 

pastor och evangelist. De kommer att 

ta oss med på en musikalisk och verbal 

resa på frihetens väg med sång, musik 

och berättelser ur livet. n
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Dagar om kristen feminism
dagar om kristen feminism är 

liksom förra året två dagar med före

läsningar, samtal, seminarier, poesi, 

musik, mässa och möten! Temat den 

här gången är Hur gör vi det? Tanken 

är att vi ska fördjupa oss i hur femi

nism praktiskt fungerar i vardagen. 

Hur tar vi oss an vardagen efter #me

too? Hur tänker vi kring gudstjänster 

och andakter? Hur läser vi bibeln?

Dagarna om kristen feminism ska 

förhoppningsvis ge dig inspiration 

till hur tro och feminism kan kombi

neras och ge dig nya utmaningar och 

nya perspektiv på hur en feministisk 

framtid kan se ut. Dagarna om kristen 

feminism är en mötesplats där du kan 

hitta likasinnade och få tid att nätverka, 

kanske särskilt runt fikaborden eller vid 

lunchen. En plats där du kan samla kraft 

och hopp.

Medverkar gör bland flera andra 

Petra Carlsson som är doktor i teologi 

och lektor på Teologiska högskolan 

i Stockholm, men också Ester Kazen 

”Feministpastorn” samt representanter 

från de tre arrangerande församlingarna 

Carl Johans kyrka, Majornakyrkan och 

Matteus yrkan. De båda studieförbunden 

Bilda och Sensus medverkar också.

 n

John Bjurenstedt

9-10 november

EN STUND AV STILLHET OCH BÖN 

Varje måndag finns det möjlighet att 

vara med på en enkel böne samling. Vi 

möts i all enkelhet, läser en bibeltext 

och ber för det som känns angeläget. 

Varmt välkommen på måndagar 

kl17.30 n

JULMARKNADEN

Julmarknaden kommer i år att äga 

rum den 8 december. Notera detta 

datum redan nu hälsar försäljnings

kommittén. n

BIBELSAMTAL INFÖR PÅSK! 22 oktober 18.30

Julen varar än till påska? Redan innan 

det ens blivit jul möts alla som vill 

och läser påskens texter ur Johannes

evangeliet och samtalar kring dem. 

Utmaningar vi finner i texterna kommer 

att på olika sätt få nedslag i 2019 års pas

sionsandakter. Vi börjar läsa måndag 22 

oktober – och om det känns inspireran

de bestämmer vi ytterligare tillfällen. n

FÖRSAMLINGSMÖTE 18 november efter 

kyrkkaffet. n
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vi kan läsa i bibeln att Jesusbarnet med moder Maria 

och Josef tvingades till landsflykt undan Herodes som ville 

mörda alla gossebarn. Även i dag är landsflykt enda utvägen 

för många. Vi lever i en värld där krig, fattigdom och natur

katastrofer inte är ovanliga. Därför tvingas människor att 

lämna sina hem och bege sig på farliga vägar för att rädda sig. 

Vad de upplever under flykten och hur de tas emot varierar. 

Europa var generöst mot krigsdrabbade flyktingar efter andra 

världskriget och så även vid senare tillfällen. I dag är situatio

nen annorlunda. De värst drabbade flyktingarna ser inte ut 

som européer, pratar språk som många inte känner till och har 

en annan religion än de flesta av befolkningen i värdlandet. 

Därför förespråkar somliga stängda gränser. Det är inte 

ovanligt att prata om folkgrupper och religioner på ett förned

rande sätt. Sociala medier är arenorna för sådana kampanjer. De 

som inte vill visa sitt hat direkt kommer med andra synpunkter 

såsom ekonomiska problem, bostadsbrist, ökad kriminalitet osv.

När många talar om flyktingströmmar som hot för landet, 

talar solidariska krafter om människors värde och flyktingars 

framtida möjligheter till att bygga landet. Att problem finns 

när ett stort antal människor kommer förnekas inte, men de 

tror att dessa problem kan hanteras. De avstår från den domi

nerande svartmålningen av dessa problem.  

Jesus är ett vittne om att den som en gång har varit flykting 

inte måste vara det för alltid. Flyktingen Jesusbarnet återvände 

hem och kom som vuxen med kärlekens och medmänsklig

hetens budskap. Leve solidariteten med dem som behöver den! 
n	Getahun Yacob Abraham


