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Snart möts vi



ja, så lyder Folkhälsomyndighetens 

helsidesannons i våra dagstidningar 

dessa dagar. Annonsen syftar på att 

vaccinationen mot Coronaviruset ger 

oss hopp igen. Och det är ju sant! Visst 

har det varit ett tungt och mörkt år för 

många då coronan hållit en hel värld i 

sitt grepp. Några talar om att det senaste 

året har varit som en ökenvandring. 

Många av oss som är lite äldre har troligt

vis fått, åtminstone, den första sprutan 

och kan börja andas ut.

Profeten Jesaja skriver något liknan

de för nästan tre tusen år sedan. Men det 

är ord som känns lika aktuella idag som 

då: ”... glöm det som förut var, tänk inte 

på det förgångna. Nu gör jag något nytt. 

Det spirar redan, märker ni det inte?” 

Det spirar ja. Då tänker jag inte främst 

på vad vaccinet åstadkommer. Överallt 

kan vi nu se att våren verkligen har kom

mit och ljuset och värmen återvänder. 

När jag gick förbi den gamla mini

golfstugan i Sanna veckan före påsk såg 

jag en kvinna som gick böjd mot marken 

med sin telefon och fotograferade något 

i den leriga jorden. Vad var det som var 

så intressant? Det var en ensam tussi

lago som tittade upp och lyste gul. Ett 

vårtecken! Trots den nästan iskalla vin

den. Skulle en så liten och anspråkslös 

blomma slå ut på samma sätt mitt i som

maren skulle vi knappast lägga märke 

till den. Men nu! Tänk vad de första 

vårtecknen betyder. Det finns väl ingen 

årstid som vi väntar så mycket på och 

längtar efter som våren. Det börjar redan 

när vi ser snön smälta, hör ljudet av vat

ten porla och hör och ser flyttfåglarna 

återvända. Men det är inte bara naturen 

som vaknar till liv, det händer också 

något inombords när allt detta sker.

Tillbaka till vad som hänt och händer 

med oss i spåren av covidpandemin. Den 

har också gjort något med oss inom

bords. Joel Halldorf liknar i en krönika 

i Expressen det senaste året med en 

ökenvandring. Han skriver bland annat: 

”Öknen gör något med oss som vardagen 

inte förmår”. Frågan är vad det senaste 

årets ökenvandring har gjort med oss. 

Det är knappast troligt att vi kommer 

att gå tillbaka till hur det var innan 

pandemin. Vi kommer ut till något nytt. 

Förhoppningsvis till nya insikter om hur 

skört livet är och till hur viktiga vi är för 

varandra. Det blir tydligt, då vi har tving

ats till att leva isolerade från varandra. 

Något nytt kommer att ta vid. Halldorf 

skriver vidare: ”Nu närmar vi oss öknens 

rand, och hoppas med vaccinets hjälp 

ta oss ut ur ödemarken”. Där i utkanten 

av öknen befinner vi oss vi nu. Vi anar 

livet bortom. Men vet inte riktigt hur det 

kommer att bli.

Vi har nyligen firat påsk. Och pås

kens budskap knyter också an till detta 

tema, från död och mörker till nytt liv. 

Bibelns Gud lovar varken säkerhet eller 

garantier, inte ens under ökenvandring. 

Men det Gud lovar är närvaro. Det är 

en närvaro som ger hopp även in i den 

framtid som väntar efter Corona.
n

Roland Svantesson

På väg mot ljusare tider
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
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KÄRA RPG-ARE OCH DESS VÄNNER! 

Det är nu länge sedan vi sågs på någon 

torsdagsträff. Under cirka sex månader 

har vi inte haft något program. Nu känns 

det som att vi vill köra igång med uteak

tiviteter. Torsdag 22 april kl 11.00 möts 

vi vid kyrktrappan på torget.

Vi tror också att många av oss nu har 

fått både en och två sprutor, så att det 

känns lite säkrare att mötas.

Vi planerar att spela boule på torget 

och/eller promenera i vår omgivning till 

olika platser runt Majorna och Göteborg.

Många av oss åker kanske inte så 

långt bort i sommar och vill träffas även 

då. Eftersom vi nu har en mejllista för 

alla medlemmar och vänner är det ju 

lättare att nå ut till alla. Om du inte är 

med på listan men vill detta, skriv då 

till rpg.majorna@gmail.com eller ring 

Inger Eriksson 0733 368517

Om du vill promenera med sitt

gympa gruppen så träffas vi varje mån

dag kl 12.00 vid kyrktrappan på Chap

mans torg. Om vi blir många så delar 

vi upp gruppen. En del vill gå fort och 

andra orkar inte gå så långt och fort.

Några seniordagar på Bobergsgården 

i maj blir det inte, men vi har fundering

ar på om det går att ha det i september. 

Inget datum är planerat, men fundera 

gärna på om du skulle vilja detta.

Med hopp om att vi kan ses snart!
n Inger Eriksson, styrelsen 

PÅ MUSIKSIDAN har vi några nyheter trots 

en fortsatt lugn period pga samhälls

situationen.
CHAPTER deltog med fyra härliga 

sånger och egenkomponerad dans i 

gudstjänsten 21 mars, och nu under 

andra halvan av terminen har gruppen 

fullt upp med att förbereda sig inför 

terminens vårmusikal.

På ryktesvägar har jag hört att detta 

kommer bli något att se fram emot! Bar

nen plockar fram sina favoritlåtar och 

skriver sedan scener för att väva ihop 

musikalens tema. Låter som en succé!
MEMORY har också dom påbörjat ett 

nytt projekt om djur och natur, och då 

passar vi så klart på att prata om djur

vännen Noa själv.

Två nyutgivna barnbiblar har nämli

gen köpts in till guppen som med stort 

intresse lyssnar och pratar om texterna 

varje vecka.
MAJORNA KÖREN är fortsatt nedstängd 

och i väntan på att kunna öppna upp 

kyrkan igen har vi separata sånglektio

ner. I början av juni räknar vi med att 

delta med lite solosång i gudstjänsten 

och visa vad vi har övat på. Vem vet – 

om det vill sig väl – kanske det blir en 

liten sångensemble också!
n Erika Bomb

SÅ HÄR BLEV KORSET UNDER 
PASSIONS ANDAKTERNA, 
PÅSKVECKAN 2021. MEDVERKADE 
MED BILDER GJORDE 
GUNNEL GOTTING, ANNA-
KARIN ZETTERMAN, HELENE 
JOHANSSON, BIRGITTA MÖLLER, 
ANN-BRITT ÄNGERHEIM OCH 
ROLAND SVANTESSON. 
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11 SÖNDAG 11.00 ANDRA SÖNDAGEN  

I PÅSKTIDEN gudstjänst  

Påskens vittnen. Förbön för våra 

vänförsamlingar. Ingvar Sten

berg, Leif Romell. Erika Bomb, 

solosång, piano och orgel.
18 SÖNDAG 11.00 TREDJE SÖNDAGEN I 

PÅSKTIDEN gudstjänst  

Den gode herden. Leif Romell,  

Ingvar Stenberg.  

Erika Bomb, piano och orgel.
25  SÖNDAG 11.00 FJÄRDE SÖNDAGEN  

I PÅSKTIDEN gudstjänst  
Vägen till livet. Insamling till 

Equmeniakyrkans nationella 

arbete. Bönekedja, se notis. Leif 

Romell. Nina Holgersson. Hans 

Bernskiöld, piano och orgel.

 MAJ

2  SÖNDAG 11.00 FEMTE SÖNDAGEN  

I PÅSKTIDEN gudstjänst  

Att växa i tro. Förbön för våra vän

församlingar. Nina Holgersson,  

Leif Romell. Hans Bernskiöld, 

piano och orgel.
6  TORSDAG 18.00 nattvards

firande, endast föranmälan  

tel 031 722 58 82. Se notis.

9  SÖNDAG 11.00 BÖNSÖNDAGEN guds 

tjänst Bönen. Leif Romell, Andreas 

Herngren. Julia Romell, solosång. 

Erika Bomb, piano och orgel.
16  SÖNDAG 11.00 SÖNDAGEN FÖRE PINGST 

gudstjänst Hjälparen kommer.  
Leif Romell, Andreas Herngren. 

Lisa Palmlöf, orgel. Erika Bomb, 

piano.
23  SÖNDAG 11.00 PINGSTDAGEN  

guds tjänst Den heliga Anden. 

Roland Svantesson, Leif Romell. 

Grupp ur Göteborgskapellet.
30  SÖNDAG 11.00 HELIGA TREFALDIGHETS 

DAG gudstjänst  

Gud – Fader, Son och Ande.  
Leif Romell, Roland Svantes son. 

Grupp ur Göteborgs kapellet.

 JUNI
3  TORSDAG 18.00 nattvards

firande, endast föranmälan.  

Tel 031 722 58 82. Se notis
6  SÖNDAG 11.00 FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER 

TREFALDIGHET gudstjänst Vårt dop. 
Förbön för vänförsamlingarna. Leif 

Romell. Chapter medverkar med 

en egenskriven musikal. IdaMaria 

Brunt, ledare.

13 SÖNDAG 11.00 ANDRA SÖNDAGEN EFTER 

TREFALDIGHET gudstjänst  

Kallelsen till Guds rike. Leif Romell.
20 SÖNDAG 11.00 TREDJE SÖNDAGEN EFTER 

TREFALDIGHET gudstjänst  

Förlorad och återfunnen. Leif Romell.
27 SÖNDAG 11.00 DEN HELIGA JOHANNES  

DÖPARENS DAG gudstjänst  

Den högstes profet. Leif Romell.

SAMTLIGA SAMLINGAR SKER ÖVER 

YOU TUBE (SÖK MAJORNAKYRKAN TV) 

OM INGET ANNAT ANGES.



Hej Karin! Hur har du det så här i Corona
tider? Har det blivit något påskfirande?

– Jag har det jättebra. Min dotter Kata

rina och barnbarnet Gabriella har kom

mit med mat i påsk. Sedan åkte de. Man 

kan ju inte umgås. Jag är livrädd för att få 

Corona, vill inte belasta sjukvården, isole

rar mig så mycket jag kan. Men däremot 

har jag mycket telefonkontakt med tan

terna i Majornakyrkan. Vi kan tala timvis. 

Nej, jag har det bra. Det är första gången 

i mitt liv jag kan tänka på mig själv. Nu 

bestämmer jag helt och hållet själv, läser 

mycket. Tidigare har det alltid varit att ta 

en dag i taget. Jag är äldst av åtta syskon 

och skulle alltid hjälpa mamma. Man fick 

läsa under täcket med ficklampa. Nu kan 

jag läsa hur mycket jag vill.

Kan du berätta lite om din bakgrund i  
församlingen?

– Vi var tio i familjen, bodde i Sol

gårdarna i barnrikehusen. De låg vid 

Slottsskogsgatan. Man måste ha minst 

tre barn för att bo i de husen. Vi var tio 

personer i en lägenhet på 56 kvadrat

meter. Det var mina föräldrar som gick 

med i Majornakyrkan. När jag var 15 år 

och blev konfirmerad sa pappa till mig: 

Kan du inte gå med i församlingen? Då 

gjorde jag det. Jag var både scoutledare 

och söndagsskollärare. Sedan gifte jag 

mig och flyttade till Fiskebäck. Senare 

var jag i många år söndagsskollärare i 

Majornakyrkan.

Karin Haraldsson
Vad har Majornakyrkan betytt för dig?

– Den har betytt väldigt mycket. Speci

ellt när min man dog. Då var det som att 

de andra i kyrkan var mina syskon och jag 

kände vilken trygghet det är att ha försam

lingen. Det är en värme i kyrkan som jag 

tror alla känner som kommer dit.

Jag har hört av andra i församlingen att ni 
alltid varit en öppen familj. Kan du berätta vad 
det har inneburit?

– Vi var jourhem sedan 1995. Det inne

bar att socialsekreterare kontaktade oss 

när något akut inträffade. Vid ett tillfälle 

hade tre barn inte blivit hämtade på dagis 

av sina föräldrar. Vi fick frågan om vi 

kunde ta ett av barnen. Då svarade jag att 

man inte kan dela på syskon, så alla tre 

fick komma. Dessa barn skulle egentligen 

stanna tre månader som längst i jourhem, 

men ofta blev det längre. Jag hade tre andra 

fosterbarn och kunde ta med dem till sön

dagsskolan. Mamman till de här tre barnen 

brukade komma på söndagsförmiddagen 

för att träffa dem. Det kände jag mig trygg 

med. En pojke brukade mitt i sommaren 

fråga när söndagsskolan skulle börja igen.

Du har även haft ett engagemang i kvinnojouren. 
Vad har du för erfarenheter från ditt arbete där?

– Var tredje helg, lördagar från kvällen 

och hela natten sedan 1981 har jag haft jour. 

Det var Kaj Forsberg som var föreståndare 

för Diakonicentralen på Stadsmissionen 

som insåg att det inte fanns någonstans för 

misshandlade kvinnor att ta vägen. Då 

startade han kvinnojouren. Evangeliska 

fosterlandsstiftelsen, efs, hade en som

margård ute i Åkered som vi fick ta över. 

Vi hade anställda på dagen och så fick 

jag ligga där på kvällar och nätter var 

tredje vecka. På det sättet lärde jag känna 

kvinnorna. Ibland fastnade jag för någon 

kvinna och vi blev goda vänner. Bland 

annat med en polska. Det ledde till att 

vi skickade hjälpsändningar till hennes 

by i Polen. En gång ordnade vi en lastbil, 

som vi bekostade själva, och körde ner 

gamla sängar från Sahlgrenska.

Du är också vardagsvärd i kyrkan. Vad innebär det?
– Det är när man sitter i kyrkan på 

eftermiddagarna. Då är kyrkan öppen och 

det kommer folk till olika verksamheter. 

Det är värdefullt, för då lär man känna 

människorna som kommer.

Vilka andra intressen har du haft genom livet?
– Det har inte funnits tid för det. Jag 

har haft fullt upp med barnen.

Tack för samtalet Karin!
 n  

Linus Johansson

FAKTA
ÅLDER: 79 ÅR
MEDLEM I KYRKAN: SEDAN 1957
FAMILJ: MINA BARN JEANETTE, KATARINA, 
TORBJÖRN OCH HANS MED FAMILJER, 
7 BARNBARN OCH 5 BARNBARNS BARN. 
MAKEN ELVE AVLED 2013
SENASTE BOK: BARABBAS  AV PÄR 
LAGERKVIST
FAVORITPSALM: DET ENDA SOM BÄR 
NÄR ALLTING ANNAT VACKLAR. DET ÄR 
GUDS NÅD OCH GUDS BARMHÄRTIGHET



KYRKAN ÄR ÖPPEN!!!

Trots pandemin försöker vi nu ha 

öppen kyrka måndag till torsdag ca 

kl 12–15. Det ger en möjlighet att 

komma in för enskild andakt, för att 

tända ett ljus, eller få ett litet samtal 

med den eller de vardagsvärdar som 

sitter där. Vi håller på restriktio

nerna, så det får inte komma in för 

många åt gången. Det har det hittills 

inte heller gjort. Oftast är det någon 

eller några som hittar in varje dag. 

Men för flera av dem har vi sett att 

det varit oerhört värdefullt. Vi är 

så glada att det går att åtminstone 

bjuda på det lilla vi kan.

Vill du vara med och sitta värd? 

Hör av dig till expeditionen.

BÖNEKEDJA OCH INSAMLING

Söndag 25 april är det insamling till 

Equmeniakyrkans nationella arbete. 

Då pågår en bönekedja över hela vårt 

land där församlingarna i samfundet 

ber för varandra. Så den dagen ber 

Lidköpings baptistförsamling för Ma

jornakyrkan. Och vi ber för Vadstena 

frikyrkoförsamling. En församling 

som funnits sedan 1995 och då 

bildades genom en sammanslagning 

av missions och baptistförsamlingen 

på orten. I dag har man cirka 120 

medlemmar, scoutverksamhet och 

ett sommarhem vid Vätterns strand. 

Gå gärna in på deras hemsida www.

vatternkyrkan.se och läs mer om 

dem, men framför allt – be för dem!
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GUDSTJÄNSTER

Vi är så tacksamma att vi kan sända en 

gudstjänst varje vecka över Youtube. Vi 

gör fortfarande som vi beskrev i förra 

församlingsbladet, att varannan vecka 

sänder vi en gudstjänst direkt kl 11.00. 

Därefter gör vi en liten paus och spelar in 

nästa veckas gudstjänst. Det gör att det 

ofta är ungefär samma människor som 

medverkar två söndagar i rad. Men på 

det sättet blir det ändå en avlastning för 

våra tekniker. Som det ser ut nu får vi nog 

fortsätta på det sättet fram till sommaren.

 

NATTVARDSANDAKT

Första torsdagen i varje månad försö

ker vi inbjuda till en enkel nattvards

andakt kl 18.00. Till denna måste du 

föranmäla dig på tel 031 722 58 82 

(antingen får du prata med pastor Leif 

Romell, eller med en telefonsvarare). 

Vi har begränsat antal besökare. Är 

det många som anmäler sig kan vi 

eventuellt erbjuda ytterligare en tid 

samma dag. Så boka in och anmäl dig 

till 6 maj och 3 juni kl 18.00.

INGER ERIKSSOM HAR SATT MÅNGA STICKLINGAR 

OCH VILL GÄRNA BLI AV MED DEM. OM DU VILL HA 

NÅGRA, OCH EVENTUELLT BETALA EN SLANT TILL 

MAJORNAKYRKAN, SÅ GÅR DET BRA. HÖR AV DIG 

TILL INGER PÅ TEL 0733 368517.

EFTER KONTAKTER med Equmeniakyrkan 

och församlingen i Zanaga beslöt vi 

att hjälpa Zanaga att få solceller till 

sjuk stugan. Upplägget var att den fond 

Majornakyrkan har samlat ihop till 

Zanaga skulle betala två tredjedelar av 

anläggningen och projektet Hälsa för alla 
i Kongo skulle betala resterande tredjedel. 

Men när vi hade kommit så långt fick 

vi beskedet att Hälsa för alla i Kongo inte 

kommer att satsa på några solceller i år. 

Vi hade också funderat på att göra nå

gon form av aktivitet på internationella 

kvinnodagen, men den fick gå obemärkt 

förbi på grund av samhällsläget. Vi 

hoppas till nästa blad ha kommit ut ur 

karantänen och kunna presentera några 

aktiviteter.
n Malin Rosquist



MAJORNAKYRKAN
CHAPMANSGATAN 6
414 54 GÖTEBORG

SVERIGE
PORTO 
BETALT
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a vad är det att vara människa? 

Det senaste året har fått mig att allt of

tare svara: att vara en social varelse. Man 

vet inte vad man hade innan man blev av 

med det. Det som i alla fall jag har blivit 

av med är i stort sett alla dessa sociala 

sammanhang, som bara fanns och som 

inte alls verkade särskilt viktiga. Det 

finns naturligtvis sådant som jag kan 

sakna att göra: att resa, att träffa släkt 

och vänner, att överhuvudtaget kunna 

planera något flera veckor fram i tiden. 

De personer som står mig allra när

mast är det inte svårt att hålla kontakt  

med, men alla de andra, som jag inte rik

tigt känner, som jag bara träffar i olika 

sammanhang, de har helt försvunnit 

bortom horisonten. Jag hade aldrig trott 

att jag skulle sakna dem som jag bara 

träffar på söndagar i kyrkan, oftast utan 

att prata med dem mer än att möjligen 

säga ”Hej!” Jag kan inte ens säga vilka 

det är jag saknar, det kanske bara är det 

där att vara i ett sammanhang. 

Jag är ändå lyckligt lottad som inte 

bor ensam. Som nu, när jag inte fysiskt 

är på jobbet, ändå fyller delar av min 

dag med digitala möten, där jag ibland 

faktiskt lyckas få in en smula socialt 

småprat, och som dessutom spelar i 

en smått galen blåsorkester, som när 

inte vädret totalt motarbetar oss träffas 

utomhus för att spela och umgås på lite 

lagom avstånd. 

En kyrka är en plats för att träffas och 

fira gudstjänst tillsammans. Majornakyr

kan, liksom många andra kyrkor, sänder 

under denna tid ut fina gudstjänster över 

nätet, men det är ändå inte riktigt samma 

sak. Hade gudstjänsten bara handlat om 

människans relation till Gud, borde det ju 

inte ha spelat någon roll om man satt i en 

fullsatt kyrka eller ensam framför datorn. 

Först nu kan jag förstå vilken späk

ning det verkligen innebar att vara 

eremit, att lämna sitt sammanhang och 

bli helt ensam. Jag vet att jag tidigare när 

det har varit för mycket folk omkring 

mig, har tänkt att det inte skulle vara 

så dumt att vara eremit. Men bara med 

en aning av hur det är, så är det inte lika 

lockande längre. 

Himmelriket beskrivs gärna med 

målande beskrivningar av fridfulla 

omgivningar och stillsamma sysselsätt

ningar, men just nu känns det som om 

himmelriket borde vara en plats där 

alla har ett sammanhang och ingen är 

ofrivilligt ensam. Tänk – det kommer en 

tid då Majornakyrkan kanske kan vara 

en försmak av detta rike.
n Malin Rosquist


