
320EQUMENIAKYRKAN 

BILD:MARIA MANNBERG

Kompismusikal



MajornakyrkanMajornakyrkan
expedition och postadress: 
Chapmansgatan 6
414 54 Göteborg 
tel 722 58 80
info@majornakyrkan.se

PASTORPASTOR
Leif Romell
tel 722 58 82, 0705 35 52 99
leif@majornakyrkan.se

MUSIKLEDAREMUSIKLEDARE
Erika Bomb
tel 0762 05 13 12
erika@majornakyrkan.se

KASSÖRKASSÖR
Erling Zetterman 
tel 0768 67 56 25
erling@majornakyrkan.se

KASSÖR EQUMENIA MAJORNAKASSÖR EQUMENIA MAJORNA
Jan Månsson
tel 0704 29 30 75

BANKGIROBANKGIRO
församlingen: 448–4994
equmenia: 5971–2463

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

”det fanns inte plats för dem på 

värdshuset”. Bekanta ord från julevan

geliet. Mina tankar går från Betlehem 

år noll till våra dagar och coronatid. 

Många drömmer om att få sätta upp 

skylten ”Fullbelagt” i dag, då de flesta 

verksamheter går på knäna. Företag och 

ekonomi drabbas hårt och i slutänden 

den enskilda människan. Förtvivlan över 

att pengarna tryter, trots alla miljarder 

som staten satsar. Covid 19 medför en 

svårbemästrad situation i vårt samhälle 

och ekonomisk osäkerhet för många, 

samtidigt som det inte finns tidigare 

erfarenheter att luta sig mot.

Det var Josef och Maria, ett ungt par, 

som klappade på porten hos värdshus

värden, men erbjöds ett torftigt krypin, 

en plats där djuren brukade få skydd för 

natten. Krubban såg knappast ut som 

de våra julkrubbor avbildar idag. Trötta, 

som paret antagligen var när de anlände 

till Betlehem, blev de säkert tacksamma 

över att få lite lugn och ro i avskildhet, 

trots att de fick dela husrum med djuren.

Vi behöver alla ibland avskildhet och 

lugn och ro. Det kan vara påtvingat, som 

det blev för Josef och Maria på julnat

ten. Avskildhet präglar vårt samhälle 

i dag beroende på covid 19, och många 

upplever det jobbigt med ensamhet och 

isolering. Möjligheten att träffa nära och 

kära har varit, och är, starkt beskuren. 

Att inte få möjlighet att vara nära en sjuk 

anhörig på sista resan, ta farväl då en 

närstående är döende, är svårt. Vi har be

hov av att ha familj och vänner omkring 

oss. Påtvingad och oönskad ensamhet 

eller isolering kan vara svårt att hantera.

 Andra tycker att det är rätt skönt 

med isolering. Man kan sänka axlarna, 

gå ner i varv och uppleva att kraven är 

färre – åtminstone ett tag. Äntligen tid 

att gå igenom lådor med papper och 

prylar som blivit stående i åratal. Eller 

att bara stanna upp och hinna reflektera 

över livet.

Åter till stallet och Josefs och Marias lilla 

krypin under huset. De var på undantag, 

men de hade varandra. Att ha någon 

man kan dela sina tankar med; make, 

maka, partner, vän, förälder, barn, 

släkting, granne, medmänniska, är så 

viktigt. Vi behöver åtminstone någon att 

känna tillit till. Jan Lindvall har i boken 

Män emellan beskrivit vad som hände då 

han blev akut allvarligt sjuk. Vänner slöt 

plötsligt upp vid hans sida. De var enga

gerade och fanns för honom. Vi behöver 

varandra. Julberättelsens innehåll speg SWISHSWISH   BETALA ENKLARE MED DENNA QR-KODBETALA ENKLARE MED DENNA QR-KOD

lar detta på olika sätt. Först var det några 

herdar som vaktade får om natten. Vilket 

isolerat liv! Men de fick ett oväntat, över

svallande besök av himlens änglar, som 

uppmuntrade dem med sång och tilltal: 

”Var inte rädda, jag bär bud till er om en 

stor glädje … i dag har en frälsare blivit född 

åt er i Davids stad, han är Messias Herren ...” 

Få får göra sådana upplevelser. Men vi 

kan vara änglar för varandra, komma med 

uppmuntran, tröst och glädje eller bara fin

nas vid någons sida när det behövs.

Änglabesöket fick ännu en dimension. 

Herdarna sattes i rörelse. De fick en uppgift. 

Nu gällde det att skynda till Betlehem och 

berätta för Josef och Maria om änglarnas 

budskap. Också det är en god handling! 

Hade herdarna fallerat, blivit tveksam

ma eller tappat självförtroendet och vänt 

tillbaka på halva vägen, så hade Maria och 

Josef inte fått denna avgörande information. 

Vi behöver alla vara med i den goda rörel

sen, ringa samtalet, säga ett uppmuntrande 

ord, göra ett ärende, be en bön för någon.

Vi behöver stöd och uppmuntran, sär

skilt nu. Det verkar, i skrivande stund, vara 

gott hopp om att vaccination mot covid 19 

kan komma igång efter nyåret. Återigen 

handlar det om människor som gör något 

viktigt för andra, som gör det som är deras 

uppgift. Förhoppningsvis betyder detta en 

kraftig nedgång av coronavirusets härjning

ar, och att vi kan skönja ljuset i tunneln.

Var ett ljus! Tänd ett ljus!
n   Ann-Britt Ängerheim
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Var ett ljus! Tänd ett ljus!



kyrkokonferensen 2020 skulle gå av 

stapeln i Malmö och jag skulle vara om

bud för Majornakyrkan. Att vara med på 

Equmeniakyrkans årskonferens är alltid 

lika roligt, alla mötena med människor 

från olika delar av landet, intressanta 

seminarier, engagerande förhandlingar, 

möten med internationella gäster för att 

inte tala om att få fira gudstjänst tillsam

mans med så många människor.

Så jag hade sett fram emot kyrkokon

ferensen!

I dag vet vi att det blev en annorlunda 

konferens, en 10 dagar lång digital 

konferens på grund av ett virus som inte 

skonar någon.

Det hela fungerade utomordentligt 

väl. Förutom alla frågor som skulle 

behandlas, började dagen med ett kyrk

kaffe med kyrkoledare Lasse Svensson 

som bjöd in olika gäster från bland an

nat Equmenia, Diakonia och ths.

På eftermiddagen startade kyrko

studion som samtalade med gäster från 

olika områden inom kyrkan.

Kyrkokonferensen 2020

Under kvällen kunde man delta i kyrko

mingel vilket fyllde funktionen av 

den digitala konferensens kaffekö och 

torgprat. Där fanns också tillgång till 

frågestunder för ombud.

Allt material från konferensen, inklu

sive beslutssammanfattning, finns att 

tillgå på Equmeniqkyrkans hemsida.

Naturligtvis var frågan om kyrko

ledare och biträdande kyrkoledare extra 

intressant. Lasse Svensson valdes till 

Equmeniakyrkans kyrkoledare, och till 

biträdande kyrkoledare valdes Karin Wi

born och Joakim Hagerius. Konferensen 

beslutade också att kyrkostyrelsen ska 

bestå av 12 ledamöter plus ordförande.

Till ny ordförande valdes Kerstin Enlund.

Visst fungerade det mycket bra med 

en digital konferens … men … det finns 

ingenting som går upp mot det mänsk

liga mötet!

2021 blir konferensen också digital 

men sedan hoppas vi på att få mötas igen.
n  

Margareta Björn
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PÅ MUSIKFRONTEN i Majornakyrkan står 

det, som ni säkert förstår, ganska still 

just nu. Tyvärr har vi fått pausa all verk

samhet för vuxna i enlighet med reger

ingens och fhm:s råd och restriktioner. 

Det är givetvis mycket tråkiga men också 

nödvändiga beslut!

Ett litet ljus i mörkret har dock varit 

att vi har fått träffas i barngrupperna 

som vanligt. Vi har därför haft fullt upp 

med att förbereda inför det luciatåg som 

kommer att spelas in till gudstjänsten 

13 december och som ni kan delta i via 

nätet. Tack och lov för det just nu!

Allt gott!
n  Erika Bomb, musikledare

CHAPTER FRAMFÖRDE MUSIKALEN Kompis-
kampen i gudstjänsten 15 november 

under ledning av Paulin Broman och 

Mikaela Ahlberg.

 Kompiskampen är en musikal som 

barnen i Chapter skrivit tillsammans 

med ledarna Paulin och Mikaela. 

Arbetet började med att barnen fick 

reflektera över vad det innebär att vara 

en bra kompis. Därefter har musikalen 

arbetats fram genom improvisation och 

barnens egna idéer. Kompiskampen 

handlar om två kompisgäng i skolan 

som alltid bråkar med varandra. En dag 

blir bambatanterna på skolan så trötta 

på allt bråk att de fryser tiden. Barnen 

ger sig ut för att försöka få igång tiden 

igen och för att hitta kompisoraklet Alf 

(svartklädd med mask). På vägen stöter 

de på olika utmaningar.
n  Paulin Broman
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Några dagar innan manusstopp be

slutade regeringen om ett maxtak på 

7 personer vid offentliga samlingar. 

Därför har styrelsen beslutat att 

hålla Majornakyrkan stängd för 

offentliga samlingar, åtminstone året 

ut. Endast barnkörerna får mötas 

(med restriktioner för föräldrarna). 

Därför en väldigt knapphändig 

agenda där vi fått stryka – förutom 

gudstjänstbesökare också alla körer, 

orkestrar m.m.

 Samtliga samlingar sänds istället 

över Youtube, sök Majornakyrkan tv

 
NOVEMBER

29  SÖNDAG FÖRSTA ADVENT 11.00  

gudstjänst Ett nådens år  
Leif Romell. Erika Bomb, sång.  

Leo Lövsén, viola. Axel Vilborg, 

cello. Ronja Persson, piano.

 
DECEMBER

2  ONSDAG 19.00 Hälsning från Ma

jornakyrkan i adventstid.
6  SÖNDAG ANDRA ADVENT 11.00  

gudstjänst Guds rike är nära
9  ONSDAG 19.00 Hälsning från  

Majornakyrkan i adventstid.

13  SÖNDAG TREDJE ADVENT 11.00  

gudstjänsBana väg för Herren. 

Luciatåg. 
16  ONSDAG 19.00 Hälsning från  

Majornakyrkan i adventstid.
20  SÖNDAG FJÄRDE ADVENT 11.00  

gudstjänst Herrens moder
23  ONSDAG 19.00 Hälsning från  

Majornakyrkan i adventstid
25  FREDAG JULDAGEN 11.0  

gudstjänst kring krubban 

Jesu födelse
27 SÖNDAG EFTER JUL 11.00  

gudstjänst  Guds barn
 
 JANUARI

3  SÖNDAG 11.00  

gudstjänst Guds hus
10  SÖNDAG 11.00  

gudstjänst Jesu dop
 

HÖSTEN BRUKAR VARA en hektisk tid för 

internationella rådet, men i år är det ju 

inte något vanligt år. En vanlig höst hade 

inletts med en världensbarnvecka med 

information, musik och fika. I år var kyr

kan i stället öppen för ljuständning med 

möjlighet att också lägga en slant till 

Världens barn. Veckan avslutades med 

insamling vid Mariaplan, i bästa möjliga 

väder, i samarbete med Göteborgskapel

let, som övar i kyrkan och som stod för 

musiken.

Inte heller den traditionsenliga 

gudstjänsten i Kyrkornas globala vecka 

blev riktigt som vanligt – både på gott 

och ont. Gudstjänstens form fick anpas

sas till att också kunna sändas ut, och 

antalet besökare fick begränsas kraftigt 

på grund av att de numera ganska få 

platserna i kyrkan till stor del konsu

merades av de medverkande. Även här 

medverkade nämligen en grupp ur 

Göteborgskapellet, denna gång med 

afrikansk musik. Den goda nyordningen 

innebar att hjärtat i gudstjänsten blev 

en hälsning i ljud och bild från vänför

samlingen i Zanaga, som också var vårt 

lokala tema för i år. Tekniken (förvisso 

inte alltid oproblematisk) hjälper oss 

inte bara att kunna delta i församling

ens gudstjänster på distans, utan också 

att få möjlighet att ha en helt underbar 

kontakt med vännerna i Zanaga vilket vi 

bara kunnat drömma om tidigare.

Vi har ännu inte gett upp hoppet om 

att vi ska få träffas normalt igen och vi 

planerar någon form av aktivitet på den 

internationella kvinnodagen 8 mars. 

Som allt annat i dessa tider är planerna 

ganska vaga, men håll utkik efter mer 

information.
n

Malin Rosquist 
(jävsförhållanden: spelar i Göteborgskapellet)



Hur har pandemin 
påverkat oss?
Vi skickade ut frågan till några av dem som besöker 

Majornakyrkan på måndagskvällarna i samband med 

barnkörernas övning. Här är några svar från både 

kördeltagare och föräldrar.

n Inte så mycket på 

grund av att jag har 

ett arbete där jag inte 

träffar så mycket folk. 

Tråkigast är att matgemenskapen på 

måndagar har ställts in. Den saknar jag. 

john agnesson

n Jag har inte kun

nat delta i sociala 

samman hang som 

jag brukar precis som 

många andra vilket jag tror leder till 

psykisk ohälsa i förlängningen. 

paulin broman

n Det har varit tråkigt 

att jag inte kunnat 

gå hem till min bästa 

kompis som har en 

mamma som är cancersjuk.

analouisa johansson

n På två sätt som jag 

delar med många. En 

större isolering till 

följd av att jag sitter 

hemma och jobbar och pandemins kon

sekvenser i hela samhället.

ulf bjereld

n Jag försöker 

att gå mera 

och undvika 

kollektiv trafiken 

men ibland går det inte för jag har 

kryckor och ingen bil.

helena larsson

TIPS PÅ JULFIRANDE I PANDEMITIDER

n Korvgrillning ute. Varför inte på 

Chapmans torg? 
n Fira julafton tillsamman via video

samtal på telefon, padda eller tv. 
n Lämna en påse julmat utanför 

 någons dörr.
n Köp julklapparna i ehandeln. 
n Ge bort julklappar som bidrar till 

en bättre värld. 
n Titta på tv, lyssna på radio. 
n Ta promenader. 
n Beställ hem mat från någon lokal 

restaurang.
n Beställ hem en matkasse.
n Ring någon du inte har pratat med  

på länge som du vet är ensam.
n Träna hemma framför tv:n. 
n Köp vrglasögon och res till alla jor

dens hörn virtuellt. 
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BILDER: INGER ERIKSSON

DETTA ÅR har verkligen inte varit 

som vanligt. Det har varit svårt att 

planera våra program för torsdags

träffarna. Många föreningar kunde 

inte ha några möten alls, men vi 

försökte ju ändå komma i gång i 

höstas. När nu coronasmittan är 

tillbaka får vi stänga ner igen.

Uteaktiviteter som till exem

pel boule på torgets bana har vi 

haft två gånger, något vi gärna 

fortsätter med till våren. Vad som 

händer nästa år vet vi inte nu, 

men vi hoppas kunna ha några 

program – åtminstone utomhus.

Sittgympagruppen har hela 

hösten promenerat till olika plat

ser runt Majorna, ibland med fika. 

Vi har också besökt Älvstranden 

två gånger. 

 Hoppas ni ändå får en fin julhelg! 
  n Inger Eriksson



Tjul

I STÄLLET FÖR JULMARKNAD

Många av oss kommer att 

sakna arbetsgemenskapen i kretsarna, 

att trängas framför brödbordet, att 

hoppas på tur vid tombolan, att möta 

både kända och okända besökare, att äta 

sopplunch eller fika. I år får du i stället 

möjlighet att stödja arbetet i Majorna

kyrkan genom att köpa lotter eller ge en 

julgåva. Tack för din insats!

JULLOTTERI

Köp lotter genom mess, telefon eller 

mejl till Berit Engberg eller Inger Eriks

son. Ange hur många lotter du vill köpa 

och eventuellt nummer. Lotterna kostar 

20 kronor. Vinstförteckning finns på 

Majornakyrkans hemsida.

Betala via swish eller bankgiro.

Berit Engberg: 

berit.engberg@hotmail.com   

sms/ tel 0736–35 09 10, (nr: 1–500)

Inger Eriksson: 

inger.eriksson17@gmail.com   

sms/ tel 0733–36 85 17, (nr: 501–1000)

Swish 123 471 89 46. Märk: Marknad

Bankgiro 4484994. Märk: Marknad

 JULGÅVA

Ge en julgåva! 

Använd swish eller bankgiro. 

Märk: Julgåva
n

Försäljningskommittén (Berit, Bente, Inger, 
Lennart, Suzana) önskar en god jul och 
hoppas kunna verka i ett kommande 
gott nytt år!

FÖRSAMLINGSBOKEN

Avlidna
n Ulf Herngren, född 22 augusti 1938, 

medlem i Majornakyrkan sedan 

4 april 1958, död 14 oktober 2020. 

Begravningsgudstjänsten hölls i 

Majornakyrkan 12 november 2020. 

Officianter: Pär Sandstedt, Leif Romell.

 n Einar Fredshammar, född 20 juli 1927, 

 medlem i Majornakyrkan sedan 

14 maj 1950, död 19 oktober 2020. 

Begravningsgudstjänsten hölls i 

Majornakyrkan 20 november 2020. 

Officiant: Leif Romell.

MAJORNAKYRKAN STÄNGD

För några veckor sedan satte jag (pas

tor Leif) ut en affisch: ”Sön 11 Jesu 

återkomst, kyrkan stängd”. Läste man 

affischen utan coronakontext, så kunde 

man verkligen undra vilka uppenbarel

ser vi fått i Majornakyrkan. Men detta 

har varit ett så konstigt år, där vi gång 

på gång fått säga: Kom inte hit. Kyrkan 

är stängd. Eller kyrkan är fullsatt – fast 

det bara var några stycken där inne. Stor 

sorg, men en verklighet att förhålla oss 

till. De senaste restriktionerna gör att 

styrelsen har beslutat hålla stängt året ut, 

med undantag för barngrupper och övan

de musiker. Därför sänder vi nu samtliga 

gudstjänster över Youtube. De flesta av 

dem kommer att spelas in i förväg. Vi 

kommer också att sända tre särskilda 

små hälsningar från kyrkan på onsdag

kvällar mellan adventssöndagarna. n

INSAMLINGSPERIOD

Tack alla ni som regelbundet ger gåvor 

till Majornakyrkans arbete. Det gör 

att vi kan sända våra gudstjänster över 

internet, att vi kan betala våra räkningar 

och behålla våra anställda och se till att 

hålla vår kyrka i gott skick, så att det blir 

roligt att komma tillbaka när vi äntligen 

får öppna igen.

Under perioden 1 advent till 31 ja

nuari är det insamling till Equmeniakyr

kans internationella arbete. Vi kanske 

kommer att visa några glimtar från det 

arbetet i gudstjänster framöver. Normalt  

samlar vi ju in pengar i kyrkan 

vid några tillfällen. Men nu ber vi 

dig istället sätta in en slant till det 

internationella arbetet när du ändå 

ger en gåva till församlingen. Märk 

inbetalningen med EQi om du vill att 

pengarna skall gå till det internatio

nella arbetet.

Du hittar församlingens swish

nummer och övriga kontonummer i 

början av det här bladet. n
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a tankar från en läsfåtölj

Använder nu en 400sidig roman av 

Håkan Nesser som underlag. Har inget 

bord framför mig. Men eftersom jag 

ändå läser romanen är det inget besvär. 

Som en pensionär, nästan 70 och ingen 

egen familj med barn och barnbarn, är 

det nu böcker som gäller. Och jag älskar 

att läsa böcker.

Och det blir fler böcker än vanligt. 

Som väl är, är biblioteket fortfarande 

öppet. Fler telefonsamtal än vanligt blir 

det ju också. Men åter till böckerna. Bok

omslaget till Håkan Nessers bok är här

ligt. En röd cykel! Jag tycker så mycket 

om bokomslag. Var tid har sina trender. 

En annan bok vid min fåtölj, en roman 

av Agnes Lidbeck, ser ut som en gammal 

kokbok. Ett fantastiskt spindelnät finns 

på Guldgåsen av Stig Trenter.  

Normalt väljer jag bok efter innehåll 

och författarnamn. Men det har också 

hänt att jag har valt utifrån utsidans 

utseende. Chansa nästa gång! Det kanske 

blir en älsklingsbok!
n   Lena Björneld


