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Snart möts vi



när det som tidigare var sant 

ifråga sätts och ersätts av alternativa fak

ta i sociala medier delar det människors 

syn på verkligheten. Olika grupper i 

samhället ställs emot varandra. Politiska 

ledare utnyttjar den sociala splittringen 

för att gynna sina egna maktintressen, 

vilket spär på motsättningarna och ökar 

polariseringen i samhället. Vilken roll 

kan kyrkan spela i en värld som håller 

på att delas? Kan det kristna budskapet 

om kärlek, fred och försoning vara en 

samlande kraft?

Vi behöver inte välja sida! Vi behöver 

bara stå upp för Guds kärlek. Jesus är 

svaret, vägen och sanningen. Likt honom 

möter vi hat med kärlek, synd med 

förlåtelse och splittring med försoning. 

Med hjälp av kärlekens kraft förändras 

människor. Kyrkan kan vara den mötes

plats som bygger broar mellan olika 

grupper i samhället. Men vi kan inte 

göra det själva. Vi måste visa att även vi 

kan samarbeta med andra samfund och 

trosriktningar som delar vårt intresse 

att sprida kärlekens budskap och för

ena människor. Det kräver öppenhet, 

ödmjukhet och tolerans mot det som är 

annorlunda.

Tänk vilken kraft om vi som kristen 

kyrka tog initiativ till att tillsammans 

med judiska, muslimska, buddistiska 

och hinduiska samfund arrangera en 

gemensam samling kring fred, förso

ning och kärlek. Vilket möte det skulle 

vara! Jag är övertygad om att det skulle 

förändra samhället i grunden som ett 

exempel på att kärleken står över allt. 

Kanske andra församlingar skulle inspi

reras att göra det samma. Vår röst skulle 

ge eko inte bara i det svenska samhället 

utan nå ut i världen.

Kyrkans röst är kanske viktigare än 

någonsin. Jesus predikade att det inte 

är skillnad mellan människor utan att 

Guds kärlek gäller alla. Detta är vårt 

förhållningssätt när vi möter människor. 

Om vi som den öppna församling vi 

är sprider det budskapet, i varje möte 

litet som stort, tar vi vårt ansvar för att 

förena människor.
n Linus Johansson

Vilken sida väljer  
kyrkan i en delad värld?

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
Tomas Hedegärd
tel 0761 03 11 81
tomashedegard@gmail.com

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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Hej Andreas! Hur känns det som nybliven 
ordförande i Majornakyrkan? 

– Tack det känns bra. Kul att få den 

här rollen nu och på ett tydligare sätt 

vara med och arbeta för församlingens 

fortsatta utveckling. 

Hur ser du på det delade ledarskapet?
– Nu har jag bara varit en del av 

det ett kort tag men så här långt har 

det fungerat utmärkt. Finns alltid en 

styrka i att dela på ansvar. Dessutom har 

Majornakyrkan aldrig har varit beroende 

av enskilda starka ledare, utan styrkan 

ligger i alla de fina individuella insatser 

som görs vecka ut och vecka in. 

Vad har du för visioner och tankar inför fram-
tiden för Majornakyrkan?

– Återigen är ju planering för framti

den något vi ska göra tillsammans. Men 

med det sagt är jag fast besluten att bidra 

till att utveckla verksamheten, vilket vi 

har alla möjligheter att göra. Vi har en 

fastighet med ett perfekt läge på ett torg 

mitt i en reflekterande och engagerad 

stadsdel och vi har en stabil grund att stå  

på utifrån vårt diakonala och sociala dna. 

Satsar vi på områden som präglar vår 

närmiljö såsom miljö, kultur, musik 

och fortsätter att utveckla vår diakonala 

verksamhet är jag helt övertygad om att 

Andreas Herngren

vi går en ljus framtid till mötes. Men det 

ställer krav på oss att vi vågar utmana 

oss själva, att vi vågar lägga ner verksam

heter som inte ger något. Där i ligger 

väl en av mina styrkor, att jag är orädd 

inför det och har insikten att välmående 

organisationer bygger på en stark iden

titet kopplat till en förmåga att tänka 

nytt. Ensam är inte är stark, inte ens som 

organisation, utan vi behöver utveckla 

vårt samarbete med andra verksamheter 

i vår närmiljö. Kan jag då vara med och 

bidra till det och lämna över en välmåen

de församling till kommande generatio

ner, ger det mig stor tillfredsställelse på 

samma sätt som jag fått ärva av tidigare 

och nuvarande generationer. 

Du och din familj har ju en lång bakgrund 
i Majornakyrkan. Var det alltid en självklar-
het för dig i ungdomsåren att vara en del av 
församlingen? Har du aldrig tvivlat? 

– Jo, så är det ju, med det efternamn 

jag har, samtidigt är jag väldigt stolt över 

det jag fått med mig. Det engagemang 

och den syn på människor utifrån att tro 

på sig själv, men tro lika mycket på alla 

andra. Var hjälpsam, men sätt ner foten 

om det utnyttjas. Så tvivlat har jag aldrig 

gjort, däremot har jag varit mer eller 

mindre ointresserad i perioder. Jag har all

tid känt mig lika hemma i kyrkan som på 

puben. Jag kan känna lika starka känslor 

i kyrkan som på en fotbollsmatch eller 

en rockkonsert. Det i sin tur har medfört 

att i perioder har det ena eller det andra 

tagit större plats. Det fina nu är att det går 

naturligt hand i hand och ju äldre jag blir 

desto mer självklart lever jag i min tro.  

Hur var det att växa upp i Majornakyrkan? 
– Fantastiskt. Det som är unikt i en 

församling är att det är en av få verk

samheter som rymmer alla åldrar. Då 

blir det en ynnest att få växa upp där 

om församlingen ser och tar hand om 

de unga. Det har Majornakyrkans äldre 

generationer alltid gjort. Majornakyrkan 

är och har också varit starkt inriktad på 

att arbeta diakonalt. Det har präglat mig 

mycket att se den stora humanism som 

finns i den här församlingen. Jag tror 

mer på handens än munnens förmåga. 

Att dessutom få hänga med sina polare 

i uppväxtåren gör det ju inte sämre. 

Du har ju genom åren haft ett stort engage-
mang i olika ungdomsgrupper i kyrkan. Kan 
du berätta om det arbetet och vad det har 
betytt för dig? 

– Det hänger ihop med svaret på förra 

frågan. Först och främst handlar det om 

att jag vill föra arvet vidare att bekräfta 

barn och unga. Att uppmärksamma och 

uppmuntra dem att ta plats och att de ska 

känna sig sedda och omtyckta när de är i 

vår verksamhet. Sedan är det också rent 

egoistiskt. Barn är fruktansvärt roliga och 

jag gillar deras naturliga direkthet. 

Hur har ditt intresse för människor påverkat 
ditt yrkesval?

– I början av mitt yrkesliv var valet 

ganska enkelt. Att arbeta med personal

frågor som jag gjort de senaste 20 åren var 

mer eller mindre det enda jag var bra på. 

Men utifrån det drivs jag av två motpoler 

som starkt hänger ihop. Jag har svårt för 

organisationer som utnyttjar individer, 

men jag har lika svårt för individer som 

utnyttjar organisationer. 

Pandemin börjar förhoppningsvis gå mot sitt 
slut. Vad längtar du mest efter?

– Det är två saker. Dels att vi kan 

åter gå till det normala vad gäller socialt 

umgänge. Social distansering rimmar illa 

med församlingsarbete. Dels att vi inte 

ska återgå till det normala vad gäller vår 

inställning till klimat och hållbarhet. För

hoppningsvis har vi lärt oss vikten av att 

vi behöver varandra som människor och 

förhoppningsvis har vi lärt oss att det går 

att använda skapelsen som den gåva den 

är på ett mindre egoistiskt sätt. 

Tack! Ha en trevlig sommar!
 –  Tack, och detsamma till er!

FAKTA
FAMILJ: FRU ELIN, BARNEN 
INEZ, VIOLA OCH NILS OCH 
KATTEN SELMA
FRITIDSINTRESSEN: FAMILJ, 
VÄNNER, NATURLIV VINTER  
SOM SOMMAR, SAMT LIVE 

EVENT FRÄMST FOTBOLL OCH ROCKKONSERTER
SENASTE BOK: ULF LUNDELL VARDAGAR 3
FAVORITPSALM: GUDS KÄRLEK ÄR SOM STRANDEN 
OCH SOM GRÄSET … ÄR VIND OCH VIDD OCH ETT 
OÄNDLIGT HEM.

intervju: linus johansson

n
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MUSIKVERKSAMHETEN i kyrkan har nu gått 

på ett härligt sommarlov som förhopp

ningsvis fylls till bredden av sol och 

roligheter utomhus!

Majornakören avslutade med att 

skicka en inspelad hälsning till försam

lingen efter en termin av sånglektioner 

och barnkörerna spelade in vårens mu

sikal som också denna gång är skriven 

av barnen själva. Båda går att se på vår 

youtubekanal Majornakyrkan tv om ni 

har missat att delta i gudstjänsterna live  

6 och 13 juni.

Även om sommaren är väldigt 

välkommen, så längtar vi ledare såklart 

redan till hösten! Den kommer i det 

stora hela se ut som vanligt, men med 

några ändringar. 

Majornakören och barn körerna kom

mer att flytta sina träffar till onsdagar 

så att vi kan mötas allesammans samma 

dag för vår gemensamma middag. 

I anslutning till middagen kommer vi 

också att ha en andakt. Har du vägarna 

förbi kyrkan på onsdagar är du hjärtligt 

välkommen in för en härlig gemenskap 

även om du inte är aktiv körmedlem. 

Schemat för onsdagarna ser i skrivan

dets stund ut som följer (med reserva

tion för ändringar i tider):

16.30–17.45 Barnkörerna träffas. 

(16.30–17.00 4–6 år, och 16.30–17.45 från 7 år)
17.00–19.00 Gemensam middag serveras 

på övervåningen för en billig peng. I an

slutning till detta finns ett lekrum för de 

yngre barnen.
18.30–18.50 Gemensam andakt i kapellet.
19.00-20.30 Majornakören repar i kyrksalen.

Varmt välkommen till hösten! Vi drar 

igång onsdagen 1 september! Allt gott!
n 

Erika Bomb

GUNNEL GOTTING HAR VÄVT NYA VACKRA DUKAR I FINA FÄRGER TILL KAFFÉBORDEN 

DÄR VI KOMMER ATT TRÄFFAS UNDER ONSDAGARNAS GEMENSAMMA MIDDAG. 

VAD VI LÄNGTAR EFTER  ATT SAMLAS IGEN!
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samtliga samlingar under  

sommaren sker endast över You

tube, sök: ”Majornakyrkan tv”.

Från och med söndag 29 augusti 

räknar vi med att alla gudstjäns

ter och samlingar sker i kyrkan. 

Då släcker vi också ner Youtube

sändningarna. Se notis.

 JUNI

20 SÖNDAG 11.00 TREDJE SÖNDAGEN 

EFTER TREFALDIGHET gudstjänst 

Förlorad och återfunnen  
Leif Romell. Sånggrupp.  

Jonas Larsson, trumpet.  

Erika Bomb, piano och orgel.
27  SÖNDAG 11.00 DEN HELIGE JOHANNES 

DÖPARENS DAG gudstjänst 

Skapelsen. Vi följer  texterna och 

temat för midsommardagen.  

Leif Romell. Sånggrupp.  

Jonas Larsson, trumpet.  

Erika Bomb, piano och orgel.

 JULI

4  SÖNDAG 19.00 APOSTLADAGEN  

sommarandakt Sänd mig  

Krets 6.
11 SÖNDAG 19.00 sommarandakt  

Efterföljelse. Krets 7.
18 SÖNDAG 19.00 KRISTI FÖRKLARINGS DAG 

sommarandakt Jesus förhärligad
  Krets 8.
25  SÖNDAG 19.00 sommarandakt 

Andlig klarsyn. Krets 1.

 AUGUSTI

1  SÖNDAG 19.00 sommarandakt  

Goda förvaltare. Krets 2.
8  SÖNDAG 19.00 sommarandakt  

Nådens gåvor. Krets 3.
15  SÖNDAG 19.00 sommarandakt 11 

Tro och liv. Krets 4.
22  SÖNDAG 19.00 sommarandakt 

Friheten i Kristus. Krets 5.
29  SÖNDAG 11.00 gudstjänst 

 Medmänniskan. Leif Romell.

 SEPTEMBER

5 SÖNDAG 11.00 festgudstjänst  

 Enheten i Kristus – vi möts i glädje.  
Leif Romell, Erika Bomb, med flera. 

Skulle restriktionerna fortfarande 

inte tillåta att vi möts så många att 

alla som vill kan vara med, så skjuter 

vi fram den stora festen.
8 ONSDAG 18.30 kort andakt 

Se notis om onsdagar.
12  SÖNDAG 11.00 gudstjänst 

Ett är nödvändigt. Roland Svantesson.
15  ONSDAG 18.30 kort andakt
19  SÖNDAG 11.00 gudstjänst  

Döden och livet. Leif Romell.

FÖRSAMLINGSBOK

Nya medlemmar
Matilda BrinckLarsen

LarsGöran Holgersson

Nina Holgersson

Samtliga från Flatåskyrkans 

församling



många vet att pollinerande insekter är 

viktiga för växtlighetens och i förläng

ningen hela mänsklighetens fortlevnad. 

Många har säkert också hört att olika 

be kämpnings medel kan vara orsak till 

att mängden insekter minskar. Glyfosat, 

som är ett vanligt ogräsmedel, tros ligga 

bakom att bin förlorar sin orienterings

förmåga och inte hittar hem till sina bon 

varpå hela bisamhällen dör ut. Glyfosat 

är livligt omdiskuterat i Sverige och i eu, 

och många intresseföreningar verkar för 

att det ska förbjudas medan producent

ledet hävdar att bevisföringen är för låg. 

Alltså är det ännu tillåtet, förutom inom 

ekologisk odling.

Ett annat problem för pollinerande 

insekter är att monokulturer gör 

insekternas mat enahanda och därtill 

begränsad till korta men intensiva pe

rioder. Polli na törer är ofta specialisera

de på vissa blommor. Olika arter inom 

bisläktet och humlesläktet har olika 

blompreferenser. Stora rapsfält gör 

att ett begränsat antal insekter trivs. 

Men naturen behöver variation för att 

stärka sin robusthet, motståndskraft 

och överlevnadsförmåga.

Vad kan vi privatpersoner göra 

när vi nu är medvetna om att det rika 

ekosystem som har utvecklats under 

miljontals år är satt i gungning?

REKOMMENDERAD SOMMARLÄSNING: 
BINAS HISTORIA AV MAJA LUNDE, 
GALEN I HUMLOR AV DAVE GOULSON, 
OCH OM NI ÄR LOCKADE AV ATT BLI 
BIODLARE REKOMMENDERAS ATT 
GÅ NYBÖRJARKURS I  NÅGOT AV 
STUDIEFÖRBUNDEN.

Biodling har blivit ett populärt intresse 

som inte längre domineras av äldre män, 

eller bara bedrivs i storskalig produk

tion. Vi hittar mindre grupper av biku

por i privata trädgårdar, mellan hyres hus 

och på allmän mark i Göteborg. Bikupor 

finns i Botaniska trädgården och i Slotts

skogen. 

Men det är är långt i från alla som har 

möjlighet att ägna sig åt biodling. Den 

som har en täppa någonstans kan sätta 

upp ett insektshotell, eller låta ängsmark 

växa upp, eller odla växter som bin och 

humlor gillar. Vi kan också så långt det 

är möjligt köpa ekologiska produkter.
n Maria Mannberg

Pollinering, bin och humlor

”JAG GILLAR MINA BIN FÖR DOM GER MIG HONUNG.” 
KASPER 4 ÅR

BIKUPOR I BOTANISKA TRÄDGÅRDEN.

BIODLANDE I KOLONITRÄDGÅRD.
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UNDER VÅRTERMINEN HAR TORSDAGS TRÄFFARNA 

förlagt sina aktiviteter utomhus på 

grund av rådande restriktioner. Vi har 

växlat mellan upptäckar promenader och 

boulespel. Det är tacksamt att vädret för 

det mesta har varit gynnsamt. Höstens 

program börjar ta form:

SEPTEMBER

9 Vi inleder med gästspel av trubadur 

JanOlof Andersson som låter oss 

njuta av svenska visor.
16 Boulespel
20–24 Seniordagar på Bobergsgården.
30 Ej bestämt ännu.

OKTOBER

7 Start för höstens bibelsamtal (blir var 

fjortonde dag).
14 Sitter man i fängelse? Om svensk 

kriminalvård.
28 Göteborg 400 år. Kristian Wedel kåserar.

Övriga torsdagar är i planeringsstadiet. 

Program kommer i höst.

 Vi funderar över möjliga studiecirklar.

Om de blir av beror på vilket intresse 

som finns. Anmäl dig (inte bindande) till 

Inger Eriksson 0733 368517. Ju tidigare 

vi får en uppfattning desto enklare är det 

att planera. Här kommer några förslag: 
n  Seniorsurfarna med svt:s program 

med samma namn.
n  Ukulele
n  Bokcirkel kring Roland Ernebros bok 

Vem väntar på mig

Vad gäller seniordagarna på Bobergs

gården har många uttryckt önskan om 

att få vara med, så vi planerar två läger 

med två övernattningar vardera. Många 

önskar enkelrum, därför kan vi endast ta 

emot cirka 20 personer åt gången.

LÄGER 1: 20–22 september
LÄGER 2: 22–24 september

För att vi ska kunna planera och beställa 

buss behöver vi så snart som möjligt veta 

hur många som är intresserade. Senare 

skickar vi anmälningsfolder till er som 

visar intresse.

 Ring eller messa till Inger Eriksson 

0733 368517! Först till kvarn …

Nu önskar vi i rpgstyrelsen er en fin 

och varm sommar och hoppas att vi ses 

till hösten.

 n Inger Eriksson

Bobergsgården

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

AZALEADALEN

VISNINGSBIKUPA I SLOTTSSKOGEN
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En riktigt  
skön sommar 

önskar vi er!

ÖPPEN KYRKA

När mycket har varit stängt under pandemin 

har det varit gott att under några timmar, 

fyra dagar i veckan, ställa ut en skylt utanför 

kyrkporten på Chapmans torg med orden 

”kyrkan är öppen”. Människor har kommit 

in för att tända ljus, sitta ner en stund och 

växla några ord med någon av de vardags

värdar som har funnits på kyrktorget.

Varje vecka har flera personer stigit in ge

nom kyrkans portar, flera har oxå uttryckt: 

”Jag har ofta gått här förbi men aldrig varit 

inne i kyrkan. Så fint här är!”

Nu gör vi ett sommaruppehåll men 

öppnar igen dagtid när sommaren  är på 

väg mot höst.
n Margareta Björn
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BILD: GUNNEL GOTTING

GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER ÖVER YOUTUBE

Det är fantastiskt att vi lyckats sända 

våra gudstjänster under en stor del av 

nedstängningen. Vi har också blivit 

bättre och bättre på tekniken. Att vi har 

klarat detta beror på en trogen teknik

grupp som har mötts varannan söndag. 

När vi öppnar igen efter sommaren 29 

augusti räknar vi med att sluta sända 

över Youtube. Dels för att vår teknik

grupp inte räcker till för att sända varje 

vecka, dels för att halva kyrksalen 

blockeras av kameror, kablar och stativ. 

Vi hoppas att så många som möjligt av 

er som firat gudstjänst med Majorna

kyrkan över nätet nu skall hitta till våra 

”riktiga” gudstjänster också. Eventuellt 

kommer vi att sända någon enstaka 

gudstjänst framöver, men det är inget 

som är bestämt ännu. Du som hade 

önskat att vi fortsatte sända får gärna 

berätta det för pastor Leif 0705355299 

eller leif@majornakyrkan.se n  

ONSDAGAR I MAJORNAKYRKAN

Tidigare har barnkörerna mötts på 

måndagar och Majornakören på tisdagar. På 

måndagarna har vi (innan pandemin) haft 

måndagsmat och en enkel andakt.

Nu räknar vi med att flytta det mesta av det

ta till onsdagar och göra en rejäl mötesdag. 

Exakt utformning kommer att lösas i början 

av hösten. Men tanken är att barnkörerna 

möts först. Sedan öppnar matgemenskapen 

dit vi alla är välkomna. Vid 18.30 blir det an

dakt i kapellet. Efter det övar Majornakören 

och det finns också utrymme för samman

träden och enklare samlingar. Vi hoppas få 

till en härlig gemenskapsdag där så många 

som möjligt kan mötas till både mat, gemen

skap och andakt. I agendan har vi skrivit att 

den första andakten blir 8 september. Exakt 

hur det blir med start – både vad gäller an

dakt och matgemenskap – beror naturligtvis 

på om restriktionerna har hunnit släppas 

tillräckligt. n

SOMMARTIDER PÅ EXPEDITIONEN

Expeditionen är stängd från lunch 2 juni 

till17 augusti. Behöver du nå någon i 

kyrkan under den här tiden ringer du 

031 722 58 80 och säger en hälsning på 

telefonsvararen. Telefonen lyssnas av 2–3 

gånger i veckan. Det finns också en pasto

ral bakjour som de som lyssnar av telefo

nen kan kontakta vid behov. Tack ni som 

lyssnar av, och tack ni som bakjourar!

 Erika Bomb har semester 28 juni till 

15 augusti. Leif Romell har semester 5 juli 

till 15 augusti. n

VET VI SÄKERT NÄR KYRKAN ÖPPNAR ”PÅ RIKTIGT”?

Nej, inte helt. Men om prognosen för 

vaccination och minskad smittspridning 

håller, så räknar folkhälsomyndigheten 

och regeringen med att i september 

lyfta de sista restriktionerna som berör 

oss. Vi chansar på att kunna ha en fest 

och återsamlingsgudstjänst 5 september. 

Är det fortfarande restriktioner då som 

gör att vi inte kan välkomna alla som 

vill, så skjuter vi den festgudstjänsten 

framåt. Men fest skall vi ha! n
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a arbete hemma – liten reflexion 

Under pandemin arbetar många hemifrån. Jag är en av dessa, 

har arbetat hemma under de senaste 15 månaderna. Jag sitter 

i arbetsrummet där jag kan överblicka Chapmansgatan utan

för fönstret och samtidigt hålla kontakt med yttervärlden via 

datorn.

 Under arbetet kommer ibland min fru och ”stör”. Vi växlar 

några ord, pratar om vad vi ska ha till middag, vem vi ska 

ringa, när vi ska åka till Dalarna … Sedan återvänder jag till 

skärmen för att sitta på zoommöte i några timmar. Under 

arbets dagen ska många mejl med olika innehåll besvaras. Då 

och då ringer jag till arbetskamrater och tar emot telefon

samtal från kollegor och studenter. 

 Ibland vänder jag blicken ut genom fönstret mot Chap

mansgatan. Gatan är full av människors, djurs och maskiners 

rörelser. Livet på Chapmansgatan speglar delar av samhället. 

På andra sidan gatan en förskola och barn som leker i sand

lådan. Jag ser personer som joggar, cyklar och kör bil, föräldrar 

med bebisar i barnvagnar, små barn som går med sina föräld

rar, äldre som promenerar med stöd av käpp eller rollator, 

många promenerar med sina hundar, yngre män kör sina mo

peder för att leverera mat. Den yttre miljön varierar beroende 

på årstid. Nu är det grönt, med träd och blommor i full prakt, 

fåglar svischar förbi …

 Jag sitter hemma, på en och samma gång kommunicerar jag 

med hustrun, med kollegor på olika platser och betraktar folk 

som rör sig utanför mitt fönster. Jag talar, lyssnar, skriver, ob

serverar och till sist nu reflekterar jag över min lilla och stora 

tillvaro. 
n Getahun Y Abraham


