
Tänd ett ljus för livet. 
Tänd ett ljus för hoppet.
Tänd ett ljus i kärlek 
och låt det vara tänt.

518EQUMENIAKYRKAN 



B
ILD

: P
IX

A
B

AY

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
Erika Bomb
tel 722 58 83, 0793 13 28 03
erika@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

på två ställen i advents- och jul-

texterna finns en hälsning om att inte 

vara rädd. Båda gångerna är det änglar 

som ger hälsningen. Ängeln sade till Maria: 
”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd inför 
Gud …” Herdarna utanför Betlehem fick del 
av samma hälsning: ”Var inte rädda. Jag bär 
bud till er om en stor glädje …” Herdarna fick 
också ta emot hälsningen om fred på jorden.

Situationen i vår värld ger anledning 

att känna rädsla och oro. Freden lyser 

med sin frånvaro i Jemen, Syrien och 

Israel-Palestina. Samtals klimatet har bli-

vit hårdare och mer hotfullt än på länge.

Klimatkrisen utgör en av de största 

utmaningarna, och det största hot som 

mänskligheten ställts inför. Tyvärr tycks 

ett antal ledare i världen, med stort 

inflytande, inte förstå eller bry sig om 

klimatfaran.

Den politiska tvecklingen går mot en 

ökad trend av inskränkt nationalism och 

populism som skapar rädsla och osäker-

het mellan länder och folk. Humaniteten 

åsidosätts när den faktiskt behövs som 

allra mest. Flyktingfrågan är ett exempel.

Även vid tiden för Jesu födelse var 

rädslan och oron stor. Palestina var 

ockuperat av en brutal stat som varken 

brydde sig om människovärde eller liv. 

Det lokala ledarskapet var inte heller av 

den karaktären att vanliga människor 

kunde känna sig trygga. I den situa-

tionen uppmanade och uppmuntrade 

änglarna herdarna och Maria att inte 

vara rädda. De som fick hälsningen hade 

varken social status eller inflytande. 

Maria var en vanlig tonårsflicka och 

herdarna enkla människor. Men det var 

de som fick en himmelsk hälsning!

I julberättelsen nämns det bara om 

en som var rädd – kung Herodes. Han var 

rädd för att det lilla barnet, som föddes 

i Betlehem, skulle hota hans makt. När 

han greps av rädsla försvann spärrarna. 

Han dödade alla små pojkar under två 

års ålder i Betlehem med omnejd. Det 

är farligt när humanitet och kärlek inte 

får plats! Rädsla skapas då, vilket leder 

till misstro och misstänksamhet mot 

varandra. Herdarna fick också budskapet 

om fred på jorden. Detta är ingen utopi, 

freden kommer när kärleken och huma-

niteten får fylla våra liv.

Rädsla är egentligen naturligt. Det hjälper 

oss att skydda oss mot faror, men det kan 

också få oss ur balans. Botemedlet mot 

rädsla är kärlek. Kärlek gör oss frimodiga. 

Kärleken är av Gud! Därför kom änglarna 

med budskapet om att inte vara rädda i 

samband med Jesu födelse, när Guds Son 

kom in i vår värld. Denna himmelska 

hälsning gäller alla människor i alla tider, 

i dag för dig och mig.

Mot allt det destruktiva lyser julens 

änglahälsningar: Var inte rädda! Fred 

på jorden! Rädslan i världen är stor och 

freden är temporär och obeständig. 

En illustration av detta är en julafton 

vid skyttegravarna under första världs-

kriget. Plötsligt upphör skjutandet och 

sången Stilla natt intoneras. Så små-

ningom ljuder den på olika språk över 

slagfältet. Frimodigheten och längtan 

efter fred tog överhanden för en kort 

stund. Hade soldaterna i skyttegravarna 

fått bestämma, så hade sannolikt freden 

blivit beständig, där och då. Fred i stort 

och smått är mål att sträva efter för att 

världen ska bli bättre, i väntan på att fred 

och frimodighet ska segra till sist.

Budskapet har kommit för att slå rot 

i oss. Var inte rädda! Var frimodiga! När 

barnet i krubban växte upp undervisade 

han om detta. Han vände på perspektivet. 

Det är inte maktens människor som är 

de ”saliga”, utan de som är fattiga i anden, 

de ödmjuka, de som hungrar och törstar 

efter rättfärdighet, de barmhärtiga och 

de som håller fred …

n	Ann-Britt Ängerheim

SWISH  BETALA ENKLARE MED DENNA QR-KOD

Fred och frimodighet
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snabbt svar. På mindre än en minut. 

Vi hade hittat våra platser, ryggsäckarna 

på hyllan, smörgåsarna, vår färdkost, på 

bordet. En instagrambild från Haupt-

bahn hof i Berlin. På mindre än en minut 

ett meddelande. Mobilen surrade till.

– Harald, you are here in Berlin?

– Ja, genomresa. Interrail, tågluffar. 

Tid att passa, tåget till Dresden. Kan vi 

ses på uppresan om ett par veckor? 

Mellan oss ett intensivt messande av 

emojier och andra glada tillrop. Tre år 

sedan …

Tåget skulle föra oss söderut, först 

till Dresden, 1945 sönderbombat, nu 

återuppbyggt, till stora delar i förkrigs-

stil. Framme mötte vi poliser i mängd 

över vakande ordningen vid veckans 

Montags demonstrationen. För 30 år sedan 

för större frihet mellan öst och väst, nu 

övertaget i högerpopulismens namn 

av Pegida och Alternative für Deutschland, 

manifesterande sin avsky mot invand-

ring och invandrare i allmänhet, och 

muslimer i synnerhet. Receptionisten på 

vårt hostel tyckte det var förfärligt, men 

lugnande ändå att antalet demonstran-

ter minskat från som mest 30 000, till 

i dag några hundra.

du kom, likt många andra, hösten 2015. 

Vissa dagar togs runt 300 emot i ”Vita 

huset” på Bergslagsgatan vid Göteborgs 

central. Din historia liknade många 

andras, och ändå individuellt unik: en 

tryggare framtid utan risk att värvas till 

någon milis och placeras längst fram. 

Vi lyssnade, delade en macka, försökte 

förstå. Du ville till Island. Där fanns mor, 

far och bror. 

I Redbergskyrkan fick du en madrass, 

mat för dagen och någon att prata med. 

Jag ringde isländska migrationsverk och 

andra myndigheter. Försökte hitta vägar. 

Flyg – uteslutet. Båt? Efter ett par veckor 

var din bädd tom. Var? Vart?

snabbtåget från Basel rullar in på 

Berlin Hauptbahnhof spår/gleiss 11, en-

ligt tidtabellen klockan 17.28. Det är 24 

oktober, fn-dagen. Ivriga att ses hade vi 

placerat oss först i avstigningskön. Men 

var är du? Perrongen tömdes snabbt, 

strax bara vi kvar. Hade vi missat något?  

Möte i Berlin
Tre år sedan vi sågs. Mobilen ringer. 

– Spår 4 ett par våningar ner. Spårbyte.

Du kommer springande i rulltrappan. 

din historia i korthet: från Tartus 

vid Medelhavet i Syrien, tävlingscyklist 

i syriska ungdomslandslaget, vurpade 

svårt och skadades – aldrig mera cykel. 

Studerade tre år i Alexandria till fartygs-

mekaniker, vågar inte återvända till ditt 

land. Riskerar bli tillfångatagen av IS 

eller andra miliser. Istället tar polisen 

dig på Göteborgs centralstation när du 

sätter dig på tåget till Oslo i ett försök att 

komma till Island via Bergen. Polisen sä-

ger att ditt fingeravtryck finns i Tyskland. 

Du säger att du inte har lämnat något 

förrän nu. Du förs till uppsamlingsläger 

först i Bremen, senare till Hamburg och, 

slutligen, till Berlin. Du får treårigt uppe-

hållstillstånd, nu förlängt med två år, 

och bostad. Men saknar vänner. Ensam 

bland människor. Nu, när du behöver 

träna tyskan. Din kontaktperson tar 

dig inte på allvar, säger du. Motarbetar 

snarare. Organiserad språkträning, typ 

språkcafé, finns inte. Men kan kanske … 

Det är sju år sedan du träffade dina 

föräldrar, som nu återigen bor i Tartus. 

Din bror, med nytt namn – Ragnar – är 

tillsammans med fru och barn, isländska 

medborgare. Du önskar detsamma. 

 

du bjuder på middag, arabisk, på 

Restaurant Aldmashqi  (Damaskus) i det 

mångkulturella Kreutzberg. Gott och 

rikligt. Fortsätter med söt dessert på nytt 

ställe och slutar med arabiskt kaffe på 

ännu en servering, till fotbollskommenta-

torers högljudda tv-refererande av en 

Barcelona match i vattenpipdimmig miljö. 

Du berättar, vi lyssnar. För fortsatt 

boende i Tyskland, arbete och tyskt 

medborgarskap – och möjlighet att flytta 

till Island – behöver du godkända språk-

kunskaper. Men hur får du det utan 

samhällets stöd? 

Du följer i natten till hotellet, och 

möter upp igen vid entrén nästa morgon. 

Vi vill inte missa en minut av varandra 

innan vi vinkar och skiljs åt, vi på tåget 

mot Göteborg, du på perrongen på 

Hauptbahnhof. Ensam …

n	Harald Haggärde



en helg i november medverkade  

Majornakyrkan i ett seminarium om 

kristen feminism. Från första kvällen tar 

jag med mig ett inspirerande tal av syster 

Madeleine Fredell. Madeleine är katolik 

och dominikansyster. Hon har kanske 

mer än de flesta fått möta patriark ala 

strukturer i sin vardag. Jag slås av hur 

häftigt det är med en människa som står 

upp emot rådande normer i den kontext 

hon befinner sig. Madeleine har kämpat 

för kvinnorättsfrågor och verkar ivrigt 

för att kvinnor och män ska jämställas 

i Katolska kyrkan. 

I kontrast till Madeleine fick vi lyssna 

till Martin Nurmi, som tolkade och sjöng 

sånger från bibeltrogna vänners sång-

skatt.

Under lördagen fick vi höra berät-

telser ur verkligheten och nya teologiska 

rön. Petra Carlsson, docent och präst, 

belyste radikalteologi i vår tid och vad 

som är denna tidens frågeställningar. 

Ulrika Falk, från Räddningsmissionen, 

berättade om människors och framför-

allt kvinnors extra utsatthet i hemlös-

het. Esther Kazen, ordförande i Sveriges 

ekumeniska kvinnoråd, belyste vikten 

av att ibland ”våga gå”, att inte vänta på 

att förändring ska ske, att en enskild 

persons insats för att bryta patriarkala 

strukturer kan vara avgörande. 

Som grädde på moset fick vi mellan 

talarna lyssna till Majornakyrkans mu-

siker Erika Bomb. Hon spelade klassiska 

stycken från ibland bortglömda kvinn-

liga kompositörer, och som hon gjorde 

det – med bravur!

Nästa dag var olika workshops 

förlagda till kyrkorna runt omkring Ma-

jorna. Här i Majornakyrkan samtalade vi 

om hur vi kan göra en inkluderande och 

feministisk gudstjänst. Vi hade också ett 

bibelstudium om feministisk bibeltolk-

ning med Tobias Elof Hadin.

Personligen fanns jag i ett samman-

hang som kallades #killmiddag – ett sepa-

ratistiskt forum för killar och män där 

syftet var att våga prata om mans rollen. 

Vi män relaterar till ämnen som vänskap, 

relationer, sex och flykt vägar. Vi män 

måste börja prata om vår roll i samhället 

och hur vi kan ”gå från feministiskt själv-

försvar till maskulint självansvar”. 

Som avslutning firade vi en feminis-

tisk mässa i Carl Johans kyrka.

Från helgen tar jag med mig så myck-

et. Jag är framförallt glad att det finns så 

många människor inom vår kyrklighet 

som tycker att jämställdhet ska finnas 

högt på agendan i våra församlingar. 

Det ger mig framtids tro och hopp om en 

bättre och mer jämställd värld.

n	 John Bjurenstedt

Kristen  
feminism…
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 JANUARI

1  TISDAG 17.00 ekumenisk guds-

tjänst i Domkyrkan.
6  SÖNDAG 11.00 nattvardsguds-

tjänst Guds härlighet i Kristus,  
Leif Romell, m.fl. Insamling till 

Equmeniakyrkans arbete i andra 

länder.
7  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet.
13  SÖNDAG 11.00 gudstjänst 

Jesu dop, Leif Romell. 

John Bjurenstedt, sång.
14  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet
 19.00 bokcirkel Maryse Condé, 

Desirada,  
20  SÖNDAG 11.00 gudstjänst  

Livets källa.
21  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet.
24  TORSDAG 11.00 dagledigträff  

Vi gympar loss!
27  SÖNDAG 11.00 nattvardsguds-

tjänst Jesus skapar tro, Leif Romell.
28  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet.
31  TORSDAG 11.00 dagledigträff

 Jobs bok, bibelsamtal med Leif Romell.

 FEBRUARI

3  SÖNDAG 11.00 gudstjänst  

Uppenbarelsens ljus.
4  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet.

 NOVEMBER

22  TORSDAG 18.00 Adventskören övar.
25 SÖNDAG 11.00 gudstjänst  

Kristi återkomst Leif Romell, 

internationella rådet.
26  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet.
 19.00 bokcirkel, Tomas Sjödin,

  Den som hittar sin plats tar ingen annans.
29  TORSDAG 11.00 dagledigträff 

Jobs bok, bibelsamtal med Leif 

Romell.
29  TORSDAG 18.00 Adventskören övar.

 
 DECEMBER

2  SÖNDAG 11.00 FÖRSTA ADVENT  

gudstjänst Ett nådens år, 
 Agneta Wallenstam, 

John Bjurenstedt. Adventskör, 

dirigent Erika Bomb.
3  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet.
5  ONSDAG 18.30 cafékväll Frihetens 

väg. En musikalisk och verbal resa 

med sång, musik och berättelser 

ur livet. Johanna Bjurenstedt, 

låtskrivare, sångerska, pastor. 

Marcus Olson, pastor, evangelist.
6  TORSDAG 11.00 dagledigträff 

inför julmarknaden.
8  LÖRDAG 10.00–14.30 julmarknad, 

se separat program.

9  SÖNDAG 11.00 ANDRA ADVENT  

nattvardsgudstjänst  

Guds rike är nära, Leif Romell,

 Jonas Larsson, trumpet.
10  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet.
13  TORSDAG 12.00 dagledigträff 

jullunch. obs! föranmälan, se rpg.
15  LÖRDAG 18.00 konsert med dam-

kören, dirigent Sven Apelmo och 

Lars-Göran Lilja.
16  SÖNDAG 11.00 TREDJE ADVENT  

gudstjänst med julspel och 

luciatåg Bana väg för Herren, 

Leif Romell, MiniHOPP, Chapter, 

ledare Erika Bomb och Lina Bulai.
17  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet.
 18.30 avslutningskonsert  

musikskolan.
18  TISDAG 19.00 julsång i Carl Johans 

kyrka, sångare, talare och körer från 

Majornakyrkan medverkar.
23  SÖNDAG 11.00 FJÄRDE ADVENT  

gudstjänst, vi sjunger in julen  

Herrens moder, Leif Romell. Göteborgs-

kapellet, dirigent Kjell Gustafsson.
25  TISDAG 11.00 JULDAGEN gudstjänst 

Jesu födelse, John Bjurenstedt,  

Margareta Björn.
30  SÖNDAG 11.00 gudstjänst Guds barn, 

Sång och musik Erika Bomb.

7  TORSDAG 11.00 dagledigträff 

Årsmöte.
10  SÖNDAG 11.00 gudstjänst  

Sådd och skörd, Leif Romell.
11  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet.
14  TORSDAG 11.00 dagledigträff  

Jobs bok, bibelsamtal med Leif  

Romell.
17  SÖNDAG 11.00 nattvards-

gudstjänst Nåd och tjänst,  
John Bjurenstedt.

18  MÅNDAG 17.30 bön i andaktsrummet.

 19.00 bokcirkel, bok ej bestämd. 
20  ONSDAG 18.30 cafékväll  

Revolutionens rytmer. Håkan Thörn, 

professor i sociologi, berättar, spe-

lar musik och visar bilder.
21  TORSDAG 11.00 dagledigträff  

En resa till Donaus deltaområde 
i Rumänien. Margareta Karlsson  

och Ingemar Nystås berättar och 

visar bilder.
24  SÖNDAG 11.00 gudstjänst  

Det levande ordet, Leif Romell.
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INFÖR FÖRSTA ADVENT har en projektkör 

börjat öva. Haka på alla som vill 

vara med! Torsdagar kl 18 övar vi i 

Majornakyrkan.

JULSÅNG I MAJORNA

Årets upplaga av Julsång i Majorna går 

av stapeln 18 december kl 19.00 i Carl 

Johanskyrkan. Alla som gillar att sjunga 

är välkomna att vara med. Inför fram-

trädandet blir det två övningstillfällen 

4 och 11 december kl 18.45 i Carl Johans 

församlingshem.

SUGEN PÅ ATT BÖRJA SPELA ORGEL?`

Till vårterminen 2019 kommer det att 

finnas möjlighet att ta orgellektioner 

i Majornakyrkan. Inga förkunskaper 

krävs och alla åldrar är välkomna att 

anmäla sig. Kanske ditt barn är nyfiket 

på orgel eller så kanske du själv skulle 

vilja testa på?

Välkommen med anmälan eller frå-

gor till erika@majornakyrkan.se

 n

majorna

VARMT VÄLKOMNA TILL GUDSTJÄNST söndag 

16 december kl 11.00. Barnen i våra 

körer, MiniHOPP och Chapter har 

övat, och kommer att framföra både 

ett luciatåg och ett julspel.

Efteråt blir det servering i kyrkans 

nedervåning. Ledare för körerna är  

Erika Bomb och Lina Bulai n

Lucia och julspel



I Majornakyrkan bedrivs inte bara 

gudstjänster och själavård, ibland 

måste Gud då och då städa upp 

genom insatser av sina medhjälpare 

kyrkans fastighets jourare.

NU NÄRMAR SIG ADVENTSTIDEN. 

Luciadagen 13 december har 

torsdagsträffen jullunch med 

början kl 12.00. Du som vill 

delta behöver anmäla dig senast 

10 december. Skriv upp dig på 

en lista en trappa ner eller ring 

Inger Eriksson, 0733 36 85 17.

VÄLKOMMEN TILL RPG:S ÅRSMÖTE 

torsdag 7 februari kl 11.00.  

Du som inte är medlem i rpg 

är också välkommen. Vi ser dig 

gärna som medlem framöver.  

Vi behöver bli fler!

VÅRPROGRAMMET för torsdagsträffarna 

håller på att tryckas. Vi börjar 

24 januari med att gympa loss under 

ledning av vår sittgympagrupp.  

Övriga program under januari 

och februari hittar du i det här 

församlingsbladets kalendarium.
n  Styrelsen för rpg 



INFÖR  JULMARKNADEN

I oktober hade vi en fin höstmarknad 

med mos, marmelad, bröd, växter 

och stickat som värmer nu när hösten 

och vintern kommer. 

Och resultatet värmde också – över 

11.000 kronor!

Nu ser vi fram emot julmarknaden

8 december. Vi hjälps alla åt på olika  

sätt och hoppas på god arbets - 

gemenskap och samvaro. 

Baka gärna bröd till brödbordet 

eller laga Jansson/pajer att sälja. Så 

långt det är möjligt tänker vi ekolo-

giskt och på miljön.
n  försäljningskommitttén, Berit Engberg, 
Bente Olesen, Inger Eriksson, Lennart  
Rosquist, Suzana Lopez Johansson

FÖRSAMLINGSBOK

Ny medlem
n   Florina Drumea på bekännelse

Vigsel
n   Misgana Yohannes och Bereket Tekle 

Ghebrengus vigdes till äktenskap 

30 september. Officianter: Leif Romell 

och Yosief Iyassu.

Begravning
n   Germano Rocha, född 24 dec 1935, 

avliden 14 sep 2018. Begravnings-

gudstjänst hölls i Majornakyrkan 

2 nov 2018. Officiant: Leif Romell. FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE hålls 2 mars 2019.

HUR OFTA PRATAR DU SOM ÄR MAN med andra 

män om känslor kring kärlek, våld, sår-

barhet eller sex? På #killmiddag börjar vi 

prata med varandra! Under senare delen 

av hösten och början av våren kommer 

vi att träffas vid sex tillfällen och prata 

om olika teman. 

Träffarna är separatistiska för män 

och sker i Betlehemskyrkans lokaler 

och är varannan gång på morgonen och 

varannan gång på kvällen.

Ledare är Jacob Langvik och John 

Bjurenstedt. 

#killmiddag är en satsning av Make 

Equal och sker i ett samarbete mellan 

Studieförbundet Bilda sydväst och 

Majornakyrkan. 

Just dessa träffar har redan börjat 

och är fulltecknade men du kan också 

använda dig av konceptet på din arbets-

plats eller bland dina vänner!

För mer information:  

www.bilda.nu/killmiddag n
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a ”Julen är här och lyser frid på jorden.”  ”Tänd ett ljus och låt det 

brinna, låt aldrig hoppet försvinna.” ”Bättre tända ett ljus än 

förbanna mörkret.”

Många är de sånger och texter, som handlar om att tända 

ljus i mörkret.

Människor gör ljusmanifestationer i Paris och London för 

att fira slutet på första världskriget, och i Göteborg tänder vi 

ljus för att minnas Kristallnatten för 80 år sedan. Det får aldrig 

hända igen!

Själv står jag precis i början av att träna inför lucia i skolan 

i år igen. Och många står med mig runt om i vårt Göteborg och 

gör samma sak.

Som liten och ung flicka gick jag själv i många luciatåg, 

och de senaste tjugo åren har jag varit sånglärare för barnen 

i skolan. Det är en fin tradition, tycker jag, där varje barn och 

ungdom som är med bär fram ett ljus.

Det ger hopp för framtiden att se alla dessa underbara 

barn och ungdomar som sjunger stämningsfulla, mjuka, fina 

julsånger och bär fram ljus.

I vår kyrka har vi under hösten sjungit en sång nästan varje 

söndag. Den kan vi ta med oss in i julfirandet, allt julstök och 

också in i det nya året som kommer.
             

Tänd ett ljus för livet. Tänd ett ljus för hoppet.

Tänd ett ljus i kärlek och låt det vara tänt.

Tänd ett ljus för jorden. Tänd ett ljus för himlen.

Tänd ett ljus i tro på det ljus Gud sänt.

Jesus säger ju också i Johannesevangeliet 1:5: ”Ljuset lyser i 

mörkret och mörkret har inte övervunnit det”. 

Så – en ljus decembermånad, trots mörkret, önskar jag er alla!

monica glamheden

                                                                  


