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i bibeln berättas om Kung Salomo 

och hans rikedom och vishet. Där be

skrivs hur han genom skickligt och klokt 

regerande bringar mer och mer rikedom 

till landet.

Tack vare Salomo blev silver lika vanligt 
i Jerusalem som sten, och cederträ blev något 
lika vanligt som sykomorer i Låglandet. 
(1 kung 10:27)

Silver och cederträ blev lika vanligt 

som … Verkligheten förändrades och 

rikedomen var ett faktum. När verk

ligheten förändrats blev det vanliga 

tillståndet helt annorlunda än tidigare.

Jag har vänner som har investerat 

klokt, som har fått ett välavlönat arbete, 

eller vunnit mycket pengar. De har gan

ska raskt fått det ofantligt mycket bättre 

i livet. Väldigt få (eller rent av ingen) 

av dem säger: ”När allt blir som vanligt 

igen, så ska jag flytta till en mindre lä

genhet.” För man anpassar sig så snabbt 

till det nya tillståndet och trivs med det. 

Man går in i en ny vanlighet.

Men när vi råkar ut för tråkigheter sät

ter vi så lätt livet i vänteläge. Vi bestäm

mer oss för att det tråkiga bara ska vara 

en parentes och säger: ”När det blir som 

vanligt igen, så …” Och så väntar man 

och väntar och väntar. Det kanske är ett 

sätt att bevara hoppet.

Svårt blir det när det tråkiga blir bestå

ende: ”Jag blev arbetslös och hittar inget 

nytt jobb.” ”Pengarna räcker fortfarande 

inte.” ”Sjukdomen som finns i min kropp 

ger inte med sig.” 

Om vi då fortsätter att tänka: ”När 

allt blir som vanligt igen”, så är det som 

om livet var satt på paus. Och det finns 

en risk att man väntar för länge, eller 

att man helt enkelt slutar leva så fullt ut 

som man kan, utifrån livets verklighet.

Min kamrat som är sjuk och sänglig

gande sedan många år, har tvingats inse 

att det tillståndet är det vanliga. Och 

i stället för att vänta på att det ska ”bli 

som vanligt igen”, så har hon hittat ett 

sätt att förhålla sig till det nya vanliga. 

Hon samtalar med människor över nätet, 

fina läkande samtal. Och hon ber. För mig. 

Och många andra. Hon är min förebild i 

att våga se att det tillstånd jag är i just nu, 

är det jag måste förhålla mig till.

Nu är det corona som har satt vårt 

liv på paus. Ofta under den här perioden 

hör jag kommentaren ”när allt blir som 

vanligt igen …” Men om det nu inte blir 

det på många år så måste vi förhålla oss 

till det som är vårt nu.

 Vi firar gudstjänst över nätet. Vi 

möts i trädgården, eller i parken. 

Vi kramas inte lika ofta, men när vi SWISHSWISH   BETALA ENKLARE MED DENNA QR-KODBETALA ENKLARE MED DENNA QR-KOD

möter våra grannar och vänner, så stannar 

vi lite längre i det som kanske annars skulle 

ha varit ett flyktigt möte. För vi har lärt oss 

hur viktigt det är att mötas – och hur vi 

saknar vårt gamla ”som vanligt”.

Utifrån vår nya verklighet (vårt nya van

liga) får vi hitta nya former. Och när corona 

inte längre kräver särbehandling, så går 

vi inte tillbaka till det gamla vanliga – för 

också det är förnyat.

Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör 
allting nytt.” (upp 21:5a)

Och precis när jag skrivit detta och 

tänkte avsluta, så fick jag ett mail från vår 

regionala kyrkoledare, Elin Alm, med ett bi

belord som jag gärna vill dela med er också:

Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, 
som litar helt till Herren. Han blir som ett träd 
planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot 
bäcken. Det har inget att frukta av hettan, bladen 
är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år, 
upphör inte att bära frukt. (jer 17:7–8)

 Vi längtar efter att få mötas igen, men 

till dess bär vi varandra i förbön och om

sorger. Också när Majornakyrkan är stängd, 

eller bara öppen för ett fåtal åt gången, 

verkar Guds Ande genom henne, vi sträcker 

våra rötter mot bäcken, mot källan. Se jag gör 
allting nytt!
	 n	

Leif Romell
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Som vanligt är inte längre 
som vanligt



min kollega och vän Abdulrahman 

Sheik, Imamen som tidigare intervjuats 

i Majornakyrkans tidning, kom aldrig 

tillbaka till jobbet på Bergsjöskolan. 

När han var hemma och sörjde sin 

döde son, som blivit skjuten i Biskops

gården, drabbades han av Covid 19. Hans 

fru ringde flera gånger till sjukhuset 

under de första två veckorna, men ingen 

tog hennes oro på allvar. Detta trots att 

hon berättade om Sheiks höga feber och 

ihållande hosta. Inte förrän han hostade 

blod och blev medvetslös kom ambu

lansen. Men då var det redan försent. En 

gång vaknade Sheik upp efter att ha varit 

nedsövd i respirator i tre veckor för att ta 

farväl av sin familj. Men sedan blev han 

återigen sämre och dog. 

Som framgick i den tidigare nämnda 

intervjun var Sheik en aktad imam, känd 

för sitt arbete mot radikal islamisering. 

Nyhetsinslag i tv och stora dagstidningar 

skrev om hans dödsfall.

Det var inte skidresenärerna som 

kom hem från alperna med Covid 19 

som drabbades hårdast. Nej, i stället var 

det taxichauffören som körde dem hem 

från flygplatsen. Han hade inget val. 

Taxichauffören, som efter ytterligare ett 

12 timmar långt arbetspass – det sjätte 

Coronapandemin
har blottlagt brister 
i vårt samhälle

för veckan med otaliga körningar fram 

och tillbaka till flygplatsen, kom hem 

hostande och febrig till sitt trångbodda 

generationsboende i förorten. 

Det var inte unga människor som 

drabbades hårdast när de struntade i 

att hålla avstånd. Nej, i stället var det de 

äldsta och svagaste inom äldreomsorgen 

på olika boenden och de som behövde 

hemtjänst. De hade inte en chans att 

undkomma smittan när de fick ta emot 

besök av uppemot tio olika personer 

från hemtjänsten varje vecka – personal 

utan tillgång till skyddsutrustning eller 

handsprit.

Coronakrisen har blottlagt brister 

i vårt samhälle. Alla politiker oavsett 

nivå i kommun, landsting och riksdag är 

ansvariga för avsaknad av skyddsutrust

ning inom äldreomsorg och sjukvård, 

vilket förvärrat smittspridningen. Likaså 

för att den växande ojämlikheten i 

samhället orsakat en ökad dödlighet i 

Covid 19 i utsatta förortsområden. Det är 

politikernas ansvar att åtgärda bristerna, 

oavsett parti eller block. Vilka politiska 

beslut som tas blir avgörande för hur 

vi som land ska klara av nästa pandemi 

bättre. För den kommer.
n  Linus Johansson

BILD:UNSPLASH



världens barn är ett insamlingsor

gan som fokuserar på alla barns rätt till 

hälsa, skola och trygghet. Det är rättig

heter som nu riskerar att sättas ur spel. 

När pandemin sprids till världens mest 

sårbara samhällen med fattigdom, bris

tande sjukvård och människor på flykt 

blir konsekvenserna förödande. Inte 

minst för de barn som redan befinner sig 

i utsatthet. Därför är årets insamlings

kampanj viktigare än någonsin.
Med stöd från insamlingen genom

förs nu projekt för att förebygga smitt

spridning, men också för att barn ska få 

tillgång till skola och en säker barnmiljö 

i trygghet och i en så normal vardag som 

möjligt. Dessa projekt drivs av 13 olika se

riösa organisationer däribland Diakonia.
I år slår pandemin ut en hel del 

evenemang som brukar dra in pengar till 

Världens Barn
ett extra viktigt år!

Världens Barn. Men insamlingen ställs 

inte in – den ställs bara om. Så … swisha 

gärna en gåva till 90 1950 6 och ange 

meddelandet: 1480 Barn. 1480 visar att 

gåvan kommer från Göteborg.
Vecka 40 kommer Majornakyrkan att 

vara öppen för ljuständning och möjlig

het att ge en gåva till Världens Barn.

Måndag 15.00–19.00

Tisdag 12.00–19.00
Onsdag 12.00–19.00

Torsdag 15.00–19.00

Varmt välkomna!

n Aina Stenberg

BILDER: VÄRLDENS BARN
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Våra gudstjänster är (som beslutet ser 

ut just nu) öppna för församlingens 

medlemmar, men endast ett begrän

sat antal. Men de firas på rätt tid i vår 

kyrka och sänds över Youtube där de 

sedan ligger ute i cirka två veckor.

 
 OKTOBER

4    SÖNDAG DEN HELIGE MIKAELS DAG 11.00 

gudstjänst, Änglarna. 
 Jadran Jelovcic. Leif Romell.  

Mässingssextett ur Göteborgs

kapellet. Erika Bomb, orgel.
11 SÖNDAG TACKSÄGELSEDAGEN 11.00 

gudstjänst, Lovsång. 
 Roland Svantesson. Anna Maria 

Carlsson
18 SÖNDAG 11.00 gudstjänst 

 Trons kraft. Leif Romell. Majorna

kören. Erika Bomb, dir och orgel.
25 SÖNDAG 11.00 gudstjänst, Att leva 

tillsammans, ”predikstolsbyte” (Leif 

Romell predikar i Johanneberg 

och i Majornakyrkan får vi besök 

från Flatåskyrkan). Lena Björneld, 

gudstjänstledare. Linnéa Sjösvärd 

och Rasmus Karlsson, sång. Ronja 

Persson, piano.

 NOVEMBER

1 SÖNDAG EFTER ALLA HELGONS DAG 11.00 

gudstjänst, Vårt evighetshopp.  
Vi tänder ljus för dem som dött 

under året. Leif Romell. Charlotta 

Grahn Wetter, violin. Leo Lövsén, 

viola. Axel Vilborg, cello.
8 SÖNDAG 11.00 gudstjänst,  

Frälsningen. Internatioinella rådet. 

Erika Bomb, orgel.
15 SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN 11.00 

gudstjänst Vaksamhet och väntan. 

 Chapter framför en egenskriven 

musikal. Ledare är Mikaela Alburg 

och Paulin Broman. Medverkan av 

musikskolan. Leif Romell. David 

Eckerstein, piano.  

Den här söndagen har många av 

barnen med sig ett par anhöriga 

och om coronaregeln fortfarande 

gäller, blir det trångt om saligheten. 

Bra om du kan följa gudstjänsten 

via Youtube.
22 DOMSSÖNDAGEN 11.00 gudstjänst, 

Kristi återkomst. Dialogpredikan 

med Roland Svantesson och Karl

Erik Ängerheim.

det här är ingen text man vill 

skriva. Det känns alldeles bakvänt, 

konstigt och fullkomligt fel att i vårt för

samlingsblad skriva om begränsningar 

av besökare och antal människor som 

får vara i våra lokaler. Vi vill ju att det 

ska vara fullt av grupper, människor, liv 

och samtal.

Men det är ju ingen vanlig tid vi lever 

i. Coronapandemin tvingar oss fortfaran

de till begränsningar och säkerhetstänk. 

Vi i styrelsen försöker att så gott det går 

hitta ett förnuftigt sätt att kunna hålla 

kyrkan öppen och samtidigt följa folk

hälsomyndighetens rekommendationer.

Vi har till att börja med försökt ana

lysera hur många människor vi kan vara 

i de olika lokalerna med tanke på säkra 

avstånd.  

I minisalen räknar vi med att vi kan 

vara någonstans mellan åtta och tio per

soner. I festsalen kan vi vara upp emot 

30 personer. 

Equmeniagården försöker vi hålla fri 

från verksamhet.

När det gäller körer för vuxna är det 

andra regler som gäller. När man sjunger 

ska man ha ett avstånd på två meter åt 

alla håll. Det innebär att på estraden kan 

det vara upp till 10 körsångare om man 

utnyttjar ytan maximalt. Vissa körer kan 

ju också sprida ut sig i hela kyrksalen 

och då kan det vara ytterligare några 

sångare på plats.

Under gudstjänsterna räknar vi fort

farande med upp till tjugo gudstjänst

besökare. Även här är det sången som 

komplicerar situationen. Samma regler 

gäller för psalmsång som för körsång. 

Om vi hade gudstjänster utan psalmsång 

skulle vi kunna ha trettio besökare. 

Men som tur är kan vi också delta i 

gudstjänsten via nätet. Den möjligheten 

kommer att finnas kvar så länge det 

finns ett behov utifrån restriktionerna 

kring coronapandemin.

Trots allt är det en hel del verksam

het som har kunnat starta upp i höst. 

Barnkörerna är i gång. Majornakören 

och damkören har haft sina första öv

ningar. En del av våra andra grupper och 

viss uthyrning har också startat .

Och det verkar faktiskt som det finns 

hopp om att saker och ting kommer att 

förändras. För ett par dagar sedan kom 

beskedet att besöksförbudet på äldre

boenden hävs från och med den första 

oktober.  Vi kan bara hoppas att allt 

utvecklas åt rätt håll och att det därmed 

kanske är fler lättnader i rekommenda

tionerna på gång.
n  Stefan Tellevi

Coronastategi



HÖSTEN ÄR HÄR och vi har äntligen fått 

starta igång med vår musikverksamhet 

för barn och unga vuxna igen!

Sen i början av september ses vår 

rytmikgrupp Memory och vår musikal

grupp Chapter som vanligt på måndags

eftermiddagarna.

Chapter jobbar redan på för fullt med 

sin något försenade vårmusikal som har 

premiär i gudstjänsten 15 november och 

Memory välkomnar nya och gamla med

lemmar tillbaka efter sommarlovet med 

pass fyllda av lek, musik och dans.

Det är verkligen härligt att få se 

kyrkan full av rörelse igen under mån

dagarna!

 Vår popkör för unga vuxna, Majorna

kören, har också fått dra igång igen 

efter en lång vår. Vi träffas som vanligt 

på tisdagskvällarna och håller just nu 

på att förbereda medverkan i gudstjäns

ten 18 oktober. Då ska vi bjuda er där 

hemma på bland annat låtar av Coldplay, 

Jens Hult och Vargas och Lagola. Även 

Majornakören har denna termin fått väl

komna både nya och gamla medlemmar, 

vilket vi såklart är mycket glada för.

 Efter höstens projekt i de olika 

körerna hoppas jag innerligt att vi får 

fira jul som vanligt i år då påsken och 

våren helt försvann ifrån oss. Men trots 

att man kan önska så går det, som ni för

står, inte nu att lova någonting om hur 

advent kommer att se ut. Blir det som jag 

vill ses projektkören återigen i början av 

november för att förbereda inför vårt ad

ventsfirande i kyrkan. Lite längre fram, 

med mer vetskap, kommer jag att höra 

av mig om detta. Men vet du redan nu att 

du är intresserad av att vara med, kan du 

reservera måndagskvällarna tre veckor 

innan advent. Då kanske vi ses för rep.
n		

Erika Bomb, musikledare

MAJORNAKYRKAN HAR två vänförsamlingar. 

En i Highfield utanför Liverpool i Stor

britannien som vi har sporadisk men 

dock mejlkontakt med, och en i Zanaga 

i Republiken Kongo vilken vi har haft 

betydligt svårare att kommunicera med. 

Nu har äntligen en församlingsmedlem 

fått kontakt via Facebook med deras 

pastor. Detta resulterade bland annat i 

att vi fick en lista med förbönsämnen 

från dem till den sedvanliga bönen för 

våra vänförsamlingar första söndagen i 

september. Vi undersöker också möjlig

heten att hjälpa dem i ett projekt med 

pengar som vi tidigare har samlat in.

Förra hösten ordnade vi en mycket 

lyckad studiecirkel i Slow fashion, och i 

våras ville vi göra ett liknande upplägg, 

men i stället kom covid19 … Nu gör vi 

ett nytt försök med ett annat material 

från Bilda, Cykla för jämställdhet, fem 

tillfällen med början tisdag 6 oktober 

kl 18. För mer information se: bilda.nu/

verksamhet/cyklaforjamstalldheten

studiecirkelifemdelar eller kontakta 

Malin Rosquist (0709 779047 eller  

malin.rosquist@gmail.com) som också 

tar emot anmälningar. Av hälsoskäl har 

vi begränsat studiecirkeln till åtta perso

ner, så det är först till kvarn som gäller.

Internationella rådet brukar ordna 

en gudstjänst i Kyrkornas internationella 

vecka. Tyvärr har Sveriges kristna råd 

inte prioriterat internationella frågor 

eller hållbarhetsfrågor på sista tiden, så 

det har inte kommit mycket informa

tion därifrån. Vi har därför valt ett eget 

datum, 8 november, och ett eget tema, 

Zanaga. Vi har alltid en ambition att den 

gudstjänsten ska vara lite speciell, men 

vi får se hur det är möjligt att genomföra 

i rådande situation. Välkomna är ni dock 

alla, irl (in real life) eller i cyberspace. 
n		Malin Rosquist

BILD: MALIN HOELSTAD
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jag har fått av pastorn i Majornakyrkan, 

Leif Romell, och av medlemmarna i 

styrelsen. De har stöttat mig från första 

dagen på ett otroligt sätt med mycket 

kärlek och förståelse. 

Pastor Leif Romell gjorde det möjligt 

för mig att återigen få predika evan geliet 

i församlingen. Tack Leif! 

Under hela processen som jag har gått 

igenom fram till den dag jag välkom

nades som pastor i Equmenia kyrkan 

har jag fått mycket uppmuntran att 

förverkliga mina förhoppningar genom 

gemenskapen med alla medlemmar i 

Majornakyrkan. Deras osjälviska stöd 

som kommer av Guds kärlek hjälpte mig 

att förverkliga de förhoppningar som jag 

brinner för.

Jag klarade kurserna på Teologiska 

högskolan i januari 2020, och jag läser 

ytterligare svenska på gymnasienivå i 

Göteborg. Söndagen den 20 september 

antogs jag som pastor i Equmeniakyrkan 

vid årskonferensen 2020.
n

mitt namn är Jadran Jelovčić, jag är 

43 år och kommer från den södra kroa

tiska regionen Dalmatien. Jag är gift med 

Jelka Jelovčić och tillsammans har vi två 

söner och en dotter. År 2007 ordinerades 

jag som diakon, och ett år därefter som 

pastor i Episkopala Reformerta Kyrkan 

i Kroatien. Jag tjänstgjorde som pastor i 

kyrkan i fem år, varefter jag flyttade med 

min familj till Sverige.

Mitt främsta mål efter flytten var att 

integreras i det svenska samhället och 

lära känna kulturen. Jag var tvungen 

att börja om livet från början. Trots alla 

svårigheter höll jag hoppet i mitt hjärta 

att jag återigen skulle komma att få möj

lighet att predika evangeliet i kyrkan, 

eller kunna tjäna Gud på något sätt i 

församlingen. 

Naturligtvis kunde jag inte börja leta 

efter ett jobb i kyrkan som utlänning, 

eftersom man först får lära sig svenska 

och komplettera sin teologiska utbild

ning med kurser i svensk kyrkohistoria. 

Jag lyckades med detta tack vare det stöd 

Pastor 
i Equmeniakyrkan

DET ÄR NU MÅNGA MÅNADER 

sedan vi sågs. Våren blev 

ju inte som den var planerad. Både 

torsdagsträffarna och senior dagarna på 

Bobergsgården blev inställda.

Hösten blir heller inte som vanligt, 

men vi försöker börja med våra torsdags

träffar 1 oktober kl 11.00. Men fika får 

du ta med dig själv.

Vi testar om vi kan ha bibelsamtal 

med avstånd, annars gör Leif Romell om 

det till bibelstudium. Alla samlingar blir 

i kyrksalen.

OKTOBER

1  Dan Andersson i våra hjärtan,  
Roland Svantesson

8 Bibelsamtal med Leif Romell
15 Uteliv
22 Bibelsamtal
29 Varje människa är en berättelse 
 Carin Careborg och Sven Apelno.

NOVEMBER

5 Bibelsamtal med Leif Romell
12 Uteliv
19 Bibelsamtal med Leif Romell
26 Att sitta i fängelse! Men sitter man 

verkligen i fängelse? Lasse Wetter och 

KarlErik Ängerheim berättar.

DECEMBER

3  Bibelsamtal med Leif Romell

10 Julfest – om det går att genomföra 

SITTGYMPAN har börjat, men just nu träf

fas vi kl 12.00 ute framför kyrktrappan 

och går promenader uppdelade i grup

per. Det kanske kan bli gympa i kyrksa

len senare i höst.

Hör gärna av dig till Inger Eriksson 

om du har frågor: 0733 368517.

VI FIRAR ELSIE MORGAN som fyller 100 år. 

Elsie har i många år varit med på sitt

gympan som är i vår kyrka. Hon berät

tade vid festen att nu är cirkeln sluten. 

Som liten gick hon i söndagsskolan på 

Betzensgatan och nu firar hon 100 år i 

samma församling. Ett stort GRATTIS 

till Elsie! n



ELLAS KAPELL
 
ELLAS KAPELL MED LOVISA JENNERVALL

Lördag 3 oktober får vi en liten exklusiv, coronasäkrad spelning 

med Ellas kapell. De är i Göteborg för ett par spelningar på Unity 

Jazzklubb, men sticker emellan med en liten spelning hos oss. Ellas 

kapell består av Lovisa Jennervall, sång, Manne Skafvenstedt, piano, 

Anders Langørgen, kontrabas, Edvin Fridolfsson, trummor. Bandet 

kom till av en gemensam kärlek till Ella Fitzgerald, men har sedan 

dess växt och formats vidare av ensemblen.  

Inträde. Begränsat antal besökare.
n  

SAMTAL OM BIBELN OCH TRON

Skulle du vilja få chansen att 

mötas för att fördjupa dig i 

trosfrågor? I så fall är det på gång att 

bli verklighet. Det blir en vardagkväll, 

kanske var tredje vecka. I första 

hand anmäler du till mig att du är 

intresserad, vilka frågor du skulle vilja 

att vi tar upp, eller om det är någon 

särskild bibelbok du skulle vilja att vi 

läser. Utifrån den grupp som anmäler 

intresse formar vi samlingarna. Oavsett 

om du har trott sedan du var barn 

eller inte tror alls, och oavsett om du 

är medlem i församlingen eller inte, 

så är förhoppningen att vi ska kunna 

mötas i ärliga, öppna och fördjupande 

samtal och studier. Anmäl dig till leif@

majornakyrkan.se eller 0705 35 52 99. n

FÖRSAMLINGSBOKEN

Ny medlem
n	 Göran Götborg, från Emanuelskyrkan 

i Kungsbacka.

Utgångna
n	 Erik Arndt (tidigare Norberg) 

har flyttat till Vallersvikskyrkan 

(Equmeniakyrkan i Frillesås).

Avlidna
n	 IngaBritt Olsson, född 1 oktober 

1928, medlem i Majornakyrkan sedan 

15 september 1957, död 19 april 

2020. Begravningsgudstjänsten hölls 

i Majornakyrkan 7 maj 2020.  

Officiant: Leif Romell.
n	 Rune Widlund, född 19 april 1927, 

medlem i Majornakyrkan sedan 

8 december 1968, död 3 mars 2020. 

Begravningsgudstjänsten hölls 

i Majornakyrkan 25 mars 2020. 

Officiant: Leif Romell.

TjulDET BLIR JUL ÄVEN I ÅR … men inte den 

julmarknad som vi sedan många år är 

vana vid i Majornakyrkan. Vi får an

passa oss till de rekommendationer 

som gäller på grund av pandemin. 

Ett lotteri ska vi ha! En av vinsterna 

– en vacker matta – håller på att vävas. 

Lotter kommer att säljas på kyrk

torget i samband med gudstjänster 

och vid andra lämpliga tillfällen. 

Försäljningskommittén funderar 

vidare på om det också går att genom

föra andra aktiviteter. Information 

kommer senare via mejl. n
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ik
a i höstas förra året började jag 

plugga på Göteborgs universitet. Jag 

läste statsvetenskap, och tyckte det var 

jättekul. I ett halvår. Sen kom pandemin, 

och med den distansundervisningen som 

gjorde att de enda gångerna man såg sin 

klass och sina föreläsare var vid Zoom

samtal och förinspelade PowerPoint

presentationer. I samma veva flyttade 

jag hemifrån, och med en rumskompis 

som arbetar heltid hade jag väldigt lite 

sällskap till vardags.

Att inte kunna ta sig till universite

tets läsesalar under våren var jobbigt. 

Visst såg jag till att träffa vänner, jag 

besökte min familj, men till vardags 

var jag hemma i lägenheten och det är 

verkligen inte samma sak som att omge 

sig med andra studenter. 

Det var något jag upptäckte under 

pandemin: Tidigare, under gymnasiet, 

skrev jag nästan allting hemma. Sällan 

satt jag i skolans bibliotek eller gick 

ner till stadsbiblioteket. Jag hade aldrig 

ansett mig vara någon som behöver folk 

omkring mig för att studera eller läsa, 

men i våras jag lärde mig någonting nytt 

om mig själv. 

Under sommaren kom jag tillbaka till 

hemtjänsten, ett jobb som jag har skrivit 

om tidigare. Det var som natt och dag 

jämfört med hur min vårtermin hade 

varit. Från halvslöa dagar utan någon 

större rutin gick jag till väckarklocka 

som ringde halv sex om morgonen och 

arbetsdagar varannan helg. Men jag 

träffade kollegor. Och jag mådde faktiskt 

bättre än vad jag gjort på ett bra tag.

Att träffa folk som man har något 

gemensamt med är så oerhört viktigt, 

och det har blivit väldigt tydligt för mig 

under det här ovanliga året. Inte bara på 

grund av pandemin, utan också på grund 

av bilderna vi ser från skogsbränder i 

världen och riktningen som det globala 

politiska läget rör sig i.

Därför tänker jag på alla dem som 

inte kan träffa någon i år. Jag hade turen 

att kunna besöka min farmor och farfar 

i somras, vi var försiktiga, umgicks bara 

utomhus och på håll. Det är inte alla som 

har den möjligheten.

Och jag vet att vi inte ska ta ut något 

i förskott, men det går att läsa allt mer 

om forskare som menar att pandemin 

kan gå mot sitt slut i Sverige. Vi kanske 

skymtar ljuset i slutet av tunneln så 

småningom.

 n	

Ib Tellevi


