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Till människorna
ett gott behag
julnattens ängel citerar vi ofta på
det sättet. Det låter som om julefriden
sänker sig. Men är vi värda det, med
tiggaren på ena trappsteget och klimathotet på andra och all världens krig och
elände på tredje? Till människorna ett
gott behag, hur ska det bli verklighet?
Under perioden första advent till sista
januari samlar vi in pengar till Equmeniakyrkans internationella arbete. Där
är vi med och hjälper till för att verkligheten ska förändras i olika sammanhang.
Under den här perioden har de flesta
insamlingsorganisationer sin största pik.
Kanske är det för att vi alla innerst inne
vill att det ska bli verklighet, att vi inser
att generositeten och omsorgen, rättfärdighetens handlingar, är en god huvudkudde. Till människorna ett gott behag.
Klimatmötet i Glasgow har ganska
nyss tagit slut. Vad kom det ut av det?

I januari berättar två Grandparents for
future om sina erfarenheter därifrån. Det
som de flesta av oss hörde rapporteras
var om en skrivning som i sista sekunden vattnades ur. Var det så? Eller finns
det ett hopp? Just nu funderar man i Mälardalen på vad man ska göra för framtiden. Det finns risk att Mälaren blir en
havsvik igen och att vattnet blir bräckt.
Nya reningsverk behövs och bostäder
kommer att försvinna. I Göteborg talar
vi om vallar för miljarder för att hindra
vattnet att stiga för mycket. Varför talar
vi inte mer om hur vi ska bromsa den
utveckling som finns? Inget börjar om
inte du och jag börjar.
Till människorna ett gott behag. Så
har inte vår översättning lytt på länge.
”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden
bland människor till vilka han har
behag” stod det länge, men vi fortsatte
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att framhärda ”Till människorna ett gott
behag”. Och det finns en poäng med
det. Till människor till vilka Gud har
behag hör inte (enligt gamla testamentets profeter) de som struntar i den på
första, andra och tredje trappsteget. Det
betyder ju att de som Gud har behag till
verkar för alla på vår trappa. Så blir det
ett gott behag till alla människor. Rättfärdighet föder rättfärdighet.
Under året som kommer ska vi
fundera mycket på vårt uppdrag för
att breda ut rättfärdigheten vad gäller
klimat och människors väl och ve.
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Till dig önskar jag
God jul, gott nytt år
Guds rikaste välsignelser
och ett gott behag!
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FRIDAYS FOR FUTURE, ORGANISATIONEN SOM
SAMLAR UNGA ÖVER HELA VÄRLDEN ORDNADE SIN
EGEN MARSCH MED TUSENTALS UNGA SOM VILL SE
EN FÖRÄNDRING NU!

Ingen tid för mer
bla bla bla
TEXT OCH BILD: LENA OCH THOMAZ GRAHL

ja, vi var där, en stund på jorden. Ja
vi var där, en kort bit från de stora orden,
då Glasgow var jordens medelpunkt, två
veckor i november. I alla fall upplevde vi
det så.
Floden Clyde delar den gamla skotska arbetarstaden och nästan symboliskt
fanns den blå zonen för alla förhandlare
på den ena sidan och den gröna för oss
aktivister, ideella organisationer med
flera på den andra. Men på stadens
gungande gator, utanför zonens rigorösa
säkerhetspådrag och med förbud mot
aktioner, där mötte vi oron och frustrationen hand i hand med hoppet och
glöden. Luften vibrerade av budskap på
allt från handskrivna pappskyltar med
bla bla bla i Gretaanda till fantastiska

skapelser. Blandat med, trummor, dans,
och fler uppmanande slagord.
Klimaträttvisa - inte möjligt utan
social rättvisa. Det krävde många, inte
minst de som representerade länderna
i syd. I demonstrationerna fick de, som
lyckats ta sig hit, utrymme att höja sina
kritiska röster och uppmana oss att tillsammans kämpa för en förändring och
påverka våra beslutsfattare. Vi påmindes
också om att vi i nord har levt, och på
olika sätt fortsätter leva på fattigare
länders bekostnad. Sedan COP Köpenhamn 2009 fanns ett löfte att överföra
100 miljoner dollar per år fram till 2020
för klimatinsatser i utvecklingsländer.
Ett löfte som vi i stort svikit, en summa
som enligt många kritiker borde vara

500 HANDGJORDA
FLAGGOR FÄRDADES PÅ EN ANNAN
PILGRIMSVANDRING
GENOM ENGLAND.
VARJE FLAGGA FICK
BÄRAS AV EN PERSON
EN MILE OCH LÄMNAS
ÖVER TILL NÄSTA.BUDBÄRARE FÖR KLIMATET.
VI KOM FRAM TILL
GLASGOW FRÅN OLIKA
HÅLL.

MÅNGA MANIFESTATIONER UTANFÖR DET OFFICIELLA
PROGRAMMET GAV UTRYMME FÖR RÖSTER MED KRAV PÅ

NYBLIVNA GRANDPARENTS FÖR FUTURE. VÅRA MEDVAND-

FÖRÄNDRING. KLIMATRÄTTVISA KRÄVER SOCIAL RÄTTVISA.

RARE AMELIA RAMIREZ OCH STEN-IVAN BYLUND.

mycket större. Målet är nu att det blir av,
tidigast 2023 … Ett resultat av förhandlingarna blev att det nu ska vara större
transparens och alla länder måste visa
upp vad man gjort för klimatåtgärder
varje år. – Ett signifikant framsteg, men
långt ifrån tillräckligt, tycker Johan
Rockström, miljöprofessor efter mötet.
Mötesordförande Alok Sharmas tårar vid
slutpresentationen säger också något.
Mitt under en fredlig demonstration* , i väntan på att bli framsläppta av
polisen, sitter våra två vandrarkompisar
böjda över sin mobil. Första bilden på
nyfödda Paloma dyker upp. Kanske det
bästa budskapet idag för två som bär
omkring på en banderoll med ”Grandparents for Future”. En banderoll som
gjorde att många stannade oss och vi fick
prata om framtidsvisioner och ansvarstagande för oss mor- och farföräldrar, som
föräldrar och inte minst för barnen.
Många spännande möten och diskussio-

ETT AV MÅLEN FÖR EXTINCTION
REBELLIONS DEMONSTRATION MOT
GREENWASH. DE BLÅ REBELLERNA VISADE
PÅ ORGANISATIONENS PACIFISTISKA
INSTÄLLNING.

ner blev det också på vår stundtals blöta
vandring från Edinburgh för att komma
fram. En vandring då vi bitvis slog följe
med pilgrimer från kyrkor i Sverige
och Tyskland och en dag fick dela varm
soppa med ”far- och morföräldrar för
klimatet” från Belgien. En bland alla
upplevelser som värmde.
Regnet stoppade oss inte. Klimatet
sporrade oss.
* ORGANISERAD AV EXTINCTION REBELLION, VARS
SVENSKA ORGANISATION 2020 ERHÖLL EQUMENIA
KYRKAN OCH SVERIGES KRISTNA RÅDS MARTIN
LUTHER KINGPRIS FÖR SINA CIVILA OLYDNADS
AKTIONER.

BILD: THOMAZ GRAHL, FRÅN MILJÖMÖTET I GLASGOW

precis
hemkommen från ett digitalt möte med församlingen i Zanaga. Ja, det är nästan så man inte
tror det – så många år som vi har haft
svårt att få kontakt med dem! Kontakterna blev mer och mer sporadiska och till
sist hade vi inte ens ett telefonnummer
att ringa. Så fick Ingvar Stenberg kontakt
med pastorn i församlingen på nätet och
plötsligt sitter vi i zoommöte med dem.
Man får förvisso välja sina tider, det
första försöket en söndagseftermiddag
var nätet hos dem så belastat att vi bara
hann avverka artighetsfraserna, men
idag kunde vi ha ett timslångt samtal,
och detta med en församling som verkligen finns i Afrikas obygder.
De presenterade för oss en ambitiös,
närmast visionär, plan över projekt de
vill genomföra. Det var allt mellan en
brödugn och en ny sjukstuga. Vi presenterade saldot på Zanagakontot för dem
och de kommer sedan att återkomma
med en prioritering. Sjukstugan känns
väldigt angelägen, även om det är långt
utanför våra ekonomiska ramar, så vi
ska göra vad vi kan för att söka annan
finansiering till den.
De berättade att Zanaga är ett av de
områden där ursprungsbefolkning lever,
en folkgrupp som är väldigt nedtryckt i
samhället, men som deltar i gudstjänsterna i byarna och i vissa byar utgör en
stor del av församlingen. Det är en anledning till att sjukstugeprojektet är angeläget, pygméerna vågar sig inte alltid in till
JAG SKRIVER DETTA

Jordens sång – vårt ansvar
EN LÖRDAGSHAPPENING FÖR KLIMATET

Under våren bjuder vi in till fyra samlingar på temat Jordens sång – vårt ansvar.
Förhoppningen är att vi där kan knyta
samman kulturella uttryck av olika
slag med Equmeniakyrkans utlysande
av klimatnödläge. Vid varje samling
serveras ett enkelt fika, för att öppna
upp för samtal kring klimatnödläget och
de specifika frågor som väckts under
samlingen. Vi hoppas att det inte bara
ska bli vackert och många ord, utan att
vi också kan komma vidare i frågan om
vad vi kan göra, både tillsammans och
som individer, för att rädda klimatet.
Alla samlingar börjar lördagar
kl 17.00 (med ett undantag, se nedan)
och ligger i slutet på varje månad

(med lite förskjutning för storhelger).
Damkören medverkar vid varje samling,
ibland bara med några sånger och ibland
med ett huvudansvar.
Under hösten räknar vi med att bjuda
in olika samtalspartners som politiker,
tjänstemän och aktivister för att hjälpas
åt att hitta strategier för att rädda klimatet/komma ur klimatnödläget.
26 februari 17.00 – Förundran
26 mars 20.30 – Earth Hour
23 april 17.00 – Januariljuset – en fotoutställning av Conny Nylén. Utställningen pågår också tidigare i veckan,
se kommande annonsering.
21 maj 17.00 – Vår konsert

sjukhuset vid stadsposten (centralorten
Zanaga), men kan söka upp sjukstugan
i Ingomina.
På församlingsmötet i söndags beslutade Majornakyrkan att bli en del
av Grön kyrka och tillsammans med
andra församlingar delta i arbetet för
en bättre och mer hållbar värld. Hur
detta ska konkretiseras vet vi inte
riktigt än, men det kommer ni att få
läsa om i senare nummer av församlingsbladet.
n Malin Rosquist

INSAMLING TILL EQUMENIAKYRKANS
INTERNATIONELLA ARBETE

Under perioden första advent till och
med sista januari pågår insamling till
Equmeniakyrkans internationella arbete. Du kan när som helst swisha en gåva
på församlingens swishnummer, märk
inbetalningen eq. Gå gärna in på www.
equmeniakyrkan.se och läs om arbetet
där. Vår stora insamlingsdag i Majornakyrkan blir den 9 januari, då vi har en
festsöndag. Gudstjänst med insamling
och ett lite festligare fika. Välkommen
att lära dig mer, att ge och att be till
vårt gemensamma arbete. n

SÖNDAG, ANDRA ADVENT 11.00

JANUARI

26 ONSDAG 18.30 andakt.

24 ONSDAG 18.30 andakt

nattvardsgudstjänst

2

27 TORSDAG 11.00 torsdagsträff

25 TORSDAG 11.00 torsdagsträff

Guds rike är nära. Ingvar Stenberg.

gudstjänst Guds hus. Ingvar Stenberg.

Livet med familjen Götborg. Göran

Damkören, Sven Apelmo, dirigent.

Gullan Ahlgren, piano, orgel.

Götborg.

5

NOVEMBER

Vi sjunger in advent Ett nådens år.
Adventssånger med Rolf-Åke Fält,
kantor i Carl Johans församling.

David Eckerstein, piano.
7–9 TISDAG-TORSDAG julvandringar

25 TORSDAG 18.30 Bortom rubrikerna

– det dagliga livet i Afghanistan.

30 FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDE

Jesu dop. Leif Romell,

för skolklasser i Carl Johanskyrkan.

Margareta Björn, Erika Bomb, sång,

Se notis.

piano, orgel. Fest för Equmeniakyrkans

DAGEN 11.00 gudstjänst

Jesus är

vårt hopp. Erika Bomb, piano, orgel.

8

ONSDAG 18.30 andakt

internationella arbete.

FEBRUARI

nistankommittén. Servering av

9

TORSDAG 11.00 torsdagsträff.

Förstärkt kyrkkaffe.

2

ONSDAG 18.30 andakt

12 ONSDAG 18.30 andakt

3

TORSDAG 11.00 torsdagsträff

Avslutning.

bolanis, försäljning av saffran.
julmusik

12 SÖNDAG, TREDJE ADVENT 16.00 OBS TIDEN!

i majornakyrkan

gudstjänst. Luciatåg, julvykort

Damkören med musiker.

från Chapter. Josefin Borgström,

28 SÖNDAG, FÖRSTA ADVENT 11.00 guds-

tjänst Ett nådens år. Leif Romell.

dirigent. Erika Bomb, piano, orgel.
18 LÖRDAG 11–16 EVENTUELLT julmark-

13 TORSDAG 11.00 torsdagsträff

Vi möts igen.

Bibelsamtal med pastor Leif Romell.
6

SÖNDAG, KYNDELSMÄSSODAGEN 11.00

nattvardsgudstjänst

16 ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
11.00 nattvardsgudstjänst

Uppenbarelsens ljus.

Livets källa. Gunnel Gotting, orgel.

Gullan Ahlgren, orgel.

17 MÅNDAG 18.00 bokcirkel. Nobelpris

ONSDAG 18.30 andakt

Projektkören, Majornakören.

nad på Chapmans torg där vi olika

Jonathan Hansson, trummor, Sofia

aktörer på torget är representerade.

Dahlén, orgel, flöjt. Adrian Mag-

Håll utkik efter kommande annon-

18 TISDAG 18.30 Inte mer tid för bla bla bla

nusson, bas. Erika Bomb, dirigent.

sering. Vi räknar med att ha öppen

– tankar efter klimatmötet i Glasgow.

kyrka, samt att Göteborgskapellet

Lena och Thomaz Grahl, Grandparents

gudstjänst. Nåd och tjänst.

spelar och säkert något mer…

for future.

Leif Romell.

DECEMBER

BILD: THOMAZ GRAHL

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
11.00 gudstjänst

Tomas Jansson från Svenska Afgha

27 LÖRDAG 18.00

1

ONSDAG 18.30 andakt

2

TORSDAG 11.00 torsdagsträff

19 SÖNDAG, FJÄRDE ADVENT 11.00 guds-

tjänst Herrens moder. Leif Romell.

Bibelsamtal med pastor
Leif Romell.
4

9

SÖNDAG EFTER NYÅRET 11.00

Göteborgskapellet.
26 SÖNDAG, ANNANDAG JUL 11.00 guds-

tagare Abdulrazak Gurnah, Paradiset.

16 ONSDAG 18.30 andakt

20 TORSDAG 11.00 torsdagsträff

17 TORSDAG 11.00 torsdagsträff

Bibelsamtal med pastor Leif Romell.
23 TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN

Jesus skapar tro.

tjänst. Leif Romell. Siv Dahl Lövsén,

11.00 gudstjänst

se affisch.

sång. Erika Bomb, sång, piano, orgel.

David Eckerstein, piano.

MÖTE EN TILLFÄLLIG INSTALLATION I GLASGOWS KATEDRAL MED TITELN
”JAG SKA LÄRA MIG ATT SITTA MED DIG OCH JAG SKA LÄRA MIG LYSSNA”.
MED DEN VILLE DE INSPIRERA OSS ATT FUNDERA ÖVER VAD DET INNEBÄR
ATT HA INKLUDERANDE SAMTAL, EN UTMANING FÖR HELA MÖTET.

Taube och jag. Jan Mattsson.
13 SÖNDAG, SEPTUAGESIMA 11.00

19 ONSDAG 18.30 andakt

LÖRDAG 10.00–14.00 julmarknad

KONSTNÄRERNA HEIDI OCH PETER GARDNER, GJORDE UNDER FN:S MILJÖ-

9

10 TORSDAG 11.00 torsdagsträff

Bibelsamtal med pastor Leif Romell.
20 SÖNDAG, SEXAGESIMA 11.00

gudstjänst Det levande ordet.
Erling Zetterman, orgel.

BILD: MARIA MANNBERG

Reningsborg
– starkare än någonsin
efter den stora branden i butiken i Frölunda för ett par år sedan låg
Reningsborgs verksamhet i ruiner.
Reningsborgs flaggskepp, som startade
1992, med alla dess varor var totalförstört. Polisen stämplade det som
mordbrand, men gärningsmannen som
tände på fåtöljen utanför butiken den
där natten har aldrig hittats. När väl
verksamheten öppnade igen efter ett
stort och tidskrävande återuppbyggnadsarbete slog Coronan till, vilket ledde till
att besökarantalet begränsades kraftigt.
Nu två år senare är secondhandbutiken i
full gång igen.
Affären har aldrig gått bättre. På
bara en vecka, med åtta timmar öppet,
fyra på onsdag och fyra på lördag, ligger
intäkterna på runt 300 000 kronor. Det
är knappt att personalen hinner fylla på
i hyllorna innan varorna försvunnit.
Branden har lett till att Reningsborg
har ändrat strategi och satsar nu mycket
bredare för att bli mindre sårbara inför
framtiden. Numera finns Reningsborg
på fyra ställen i Göteborgsregionen. Ut
över originalbutiken i Frölunda finns en
i Angered, en i Partille och den senaste
vid Wieselgrensplatsen på Hisingen.

De äldre volontärerna från Majornakyrkan och andra församlingar som hade
avtal med Reningsborg, men som under
pandemin inte kunnat hjälpa till i verksamheten, har börjat komma tillbaka.
Deras frånvaro under lång tid har inneburit att Reningsborg fått rekrytera nya
grupper av volontärer. Sju–åtta stycken
av våra afghanska ungdomar, som bor
i kyrkan, har arbetat som praktikanter.
De plockar upp varor och ser till att de
kommer ut i butikerna. Samarbetet
med Agape har lett till att många andra
Afghanska ungdomar också fått jobb i
Reningsborgs olika verksamheter. En del
har blivit självförsörjande, andra har fått
värdefull arbetserfarenhet. I Frölunda
är det studenter som bor i Reningsborgs
lägenheter som jobbar några timmar i
veckan. Genom samarbete med lm-Engströms gymnasium får gymnasielever
kassaerfarenhet i butikerna. Arbetsförmedlingen skickar folk som behöver
arbetsrehabilitering till Reningsborg. En
del deltar i Ateljé Spaljés verksamhet där
de får möjlighet att landa i en lugn miljö
och syssla med hantverk, medan andra
arbetstränar i butikerna. Reningsborg
har även startat helt nya verksamheter
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ERLING

för att kunna erbjuda sysselsättning
till fler personer som står långt från arbetsmarknaden – främst nyanlända. En
verkstad som byter däck och tvättar bilar
har redan startat och nästa verksamhet
blir ett hunddagis.
Majornakyrkan och Reningsborg
har en lång kärleksrelation. Vi var med
redan från början när verksamheten
startade upp i Frölunda för snart 30 år
sedan och har sedan dess haft ett nära
samarbete. Tidigare fick Majornakyrkan
betalt för antalet volontärer som deltog
i arbetet på Reningsborg. Under de svåra
åren har Majornakyrkan avstått från den
ersättningen med hänsyn till de projekt
som Reningsborgs intäkter går till i Europa och här i Göteborg. I Bulgarien och
Rumänien stödjer Reningsborg organisationer som hjälper offer för trafficking
tillbaka in i samhället. Sociala organisationer i Polen tar emot allt som inte går

MORTEZA, ARON OCH ELTAF

att sälja här hemma, förädlar det och
säljer det vidare i sina egna butiker.
I Göteborg är hjälparbetet främst
inriktat på att få folk i arbete, men
i framtiden ska Reningsborg kunna
erbjuda bostäder till människor som
lever i social utsatthet. Alla fina sociala
insatser, gamla som nya, är ett resultat
av Reningsborgs blomstrande verksamhet och växande ekonomi. Reningsborg
är idag starkare än någonsin. Det känns
fantastiskt att vi som församling får
vara en del av en framgångssaga som
verkligen gör skillnad för samhället, här
hemma och internationellt.
n Linus Johansson

KRISTINA, INGER OCH EVA I KÖKET

VÄRLDENS BARNINSAMLINGEN

I oktober hade vi en gudstjänst för alla
åldrar i en fullsatt kyrka. Kören Chapter kom intågande med ballonger som
senare släpptes och steg upp i taket. De
blev symboler för tankar och böner för
alla Guds barn i världen. Särskilt för dem
som har det svårt. Vi kunde med mångas
hjälp samla in nästan 20 000 kronor genom swish och insamlingsbössor. Årets
tema var att ge möjlighet till skolgång.
När Chapter sjöng sången Jag vill tacka
livet som gett mig så mycket höll vi med och
ville dela med oss av vad vi fått.
Tack till alla engagerade!
n Margareta Björn och Aina Stenberg

JULEN NÄRMAR SIG med stormsteg och i år

BILDER: MARIA MANNBERG

ska vi fira in det nya kyrkoåret ordentligt!
Den första advent kommer våra vuxenkörer Majornakören och Projektkören
att medverka och bjuda på bland annat
traditionella julsånger – för ingen advent
utan Bered en väg! Men också några nya
sånger och givetvis lite härlig gospel för
att runda av hela firandet. Med oss kommer vi ha ett svängigt kompband så att
inte bara körsången förgylls utan även
församlingssången. Varmt välkomna!
Till Luciahelgen 12 december bjuder
Memory och Chapter in till sitt årliga
julspel och luciatåg. Vi får lyssna till
sånger om Staffan, små hustomtar
och förstås Lucia själv. Skriv ner detta
i kalendern. Absolut inget ni vill missa!
n Allt gott! Erika Bomb

VI AVSLUTAR HÖSTTERMINENS

torsdagsträffar i julens tecken,
9 december kl 11. För vårterminen är en
hel del bestämt, förutom bibelsamtal
med Leif Romell udda veckor 20 januari
till 28 april, har vi till exempel:
13 JANUARI Återsamling efter julhelgerna.
10 FEBRUARI Taube och jag, med Jan Mattsson.
24 FEBRUARI Att vara översättare, Helena
Hansson som översatt Abdulrazak
Gurnah till svenska.
24 MARS Ps 50 år, Sture Hegerfors från gp.
7 APRIL Våren i Slottsskogen, Stig Fredriksson och Torgny Englund.
TILL DIG SOM ÄR MEDLEM I RPG

Genom ett samarbete med Senioruniversitetet i Göteborg erbjuds vi i rpg
västkustens distrikt att gratis delta i tre
måndagsföreläsningar i höst. Samtliga
hålls i Göteborgs Adventkyrka, Norra
Allégatan 6. Ingen anmälan. Visa upp ditt
medlemskort i rpg.
n Måndag 22 november kl. 13.00–14.00

De fyras gäng – om Google och it i samhället, Bengt Nordström, professor i
datalogi vid Chalmers.
n Måndag 29 november kl. 13.00–14.00
Den grävande journalistikens villkor och
möjligheter, Janne Josefsson.
n Måndag 6 december kl 13.00–14.00
Om boken Göteborg 400 år,
Kristian Wedel, göteborgianaförfattare och krönikör i gp.
För övriga föreläsningar på Senioruniversitetet betalas ordinarie avgift.
n Lars Lövsén

AFFISCH: SUZANA LOPEZ JOHANSSON

BILD: MARIA MANNBERG

NÅGON ATT TALA MED

EKUMENISKT

När livet är svårt kan du behöva någon
att prata med. Hör av dig till vår expedition om du vill prata med vår pastor eller
annan själavårdare. Du behöver inte vara
kristen eller medlem i församlingen, och
det kostar ingenting.
Vi finns här för dig oavsett ålder
och livssituation. Kontakta Pastor Leif
Romell 0705–35 52 99, leif@majornakyrkan.se, eller expeditionen info@
majornakyrkan.se

Två saker brukar prägla ekumeniken i
Majorna under december.
Den ena är julsång i Majorna, som
vi tyvärr skjuter på ett år till. Det finns
fortfarande restriktioner, och det känns
för mycket att samlas i en knôkfull Carl
Johans kyrka där flera av orkestrarna/
grupperna består av barn med dålig vaccineringsgrad. Förhoppningsvis blir det
julsång 2022 igen, men inte i år. Däremot
kommer Rolf Åke Fält till torsdagsträffen
i Majornakyrkan den 25 november och
sjunger in advent med oss.
Den andra är julvandringar. Dem hoppas vi kunna genomföra i år. Vi bjuder in
skolklasser i närområdet till Carl Johans
kyrka under veckan mellan andra och
tredje advent. Prästen som ska tala om julen blir rädd och springer iväg när en ängel
dyker upp (det hjälper inte att ängeln säger
”var inte rädd”). Ängeln tar med barnen
på en tidsresa där de får möta Maria som
väntar, Josef som har svårt att sova. Barnen
får skattskrivas tillsammans med alla
andra i Betlehem och de ser hur Josef och
Maria har svårt att hitta husrum. De möter
änglar och förvirrade, men dock vise, män.
De ställs inför Herodes som anförtror dem
att han tänker döda det nyfödda barnet
som hotar hans kungatron. Så får de möta
barnet i krubban och de får övertala Maria
och Josef att ta en annan väg hem, så att
Herodes inte ska hitta dem.
Vi har eventuellt plats för fler skådespelare, så vill du vara med – hör av dig
snarast till Leif Romell 0705 – 35 52 99.

LOPPMARKNAD

Välkommen att titta in när kyrkan är
öppen måndag till torsdag kl 12.00–
15.00. Tänd ett ljus, fynda på loppis,
drick en kopp kaffe med pepparkaka.
Om du har saker du inte behöver så
tar vi gärna emot till loppisen. Inte
kläder och stora möbler.

FILMFESTIVALEN

JULLOTTERI

MATRIKEL 2022

Det går att köpa jullotter via sms eller
mejl. Ange hur många lotter du vill
köpa och eventuellt vilket nummer
du vill ha. Du betalar med swish eller
bankgiro. Lotterna kostar 20 kr. Lotter
kommer också att säljas i kyrkan.
MEJL berit.engberg@hotmail.com
(nr 1–500), inger.eriksson17@gmail.com
(nr 501–1000).
SMS 0736 35 09 10 (nr 1–500)
0733 36 85 17 (nr 501–1000)
SWISH 123 471 89 46, märk: Marknad
BANKGIRO 448–4994, märk: Marknad
n Försäljningskommittén

Nu är ny matrikel färdig. På grund av
gdpr får vi inte skicka den som ett
massutskick. Den får heller inte ligga
synlig på expeditionen. Så om du vill ha
en – prata med pastor Leif så fixar han
det. Om du upptäcker något fel – hör
omedelbart av dig till Leif. Vi trycker
bara 5 exemplar åt gången (också en
eftergift för gdpr). Det betyder att vi
löpande kan göra justeringar. n

Under Göteborgs filmfestival, 28 januari
– 6 februari 2022 kommer vi som vill
att tillsammans se två-tre filmer, som vi
gemensamt väljer ut och sedan samtalar om på något trevligt café i stan. Vill
du vara med – kontakta Stefan Tellevi,
info@bebop.se eller 0736 73 06 70.

FÖRSAMLINGSBOKEN

n Ny Medlem: Maud Kleihs

Krönika

SVERIGE
PORTO
BETALT

MAJORNAKYRKAN
CHAPMANSGATAN 6
414 54 GÖTEBORG

några ord av tacksamhet
Härom kvällen gick jag förbi Majornakyrkan ganska sent. Då såg
jag att Inger Eriksson gick och låste kyrkporten, kollade att allt
var ok. Jag tänkte: så fantastiskt att det finns en kyrka med så
många underbara människor just här vid Chapmans torg.
En kyrka ska för mig vara som ett hem. Ett andra hem. Det har
den här kyrkan varit för mig ända sedan jag blev medlem 1984. Då
var jag 23 år och ung student.
Här hittade jag vänner, trygghet och engagemang. Man kunde
vara sig själv. Må bra ibland, vara ledsen ibland, möta människor av
alla sorter. Gamla, unga, rika, fattiga, ensamma, lyckliga och olyckliga. När jag sedan fick barn ledde jag babymusik under några år,
jag sjöng mycket och spelade piano. Min dotter var med i scouter,
barnkör, sedan tonår, rockgrupp och konfirmation.
Och alla läger – roliga läger!
Tack Majornakyrkan och alla människor som funnits och finns
här inklusive mig själv.
Vad fint att vi har funnit varandra och hållit ihop i så många år.
Hela 37 år.
Jag hoppas att Gud välsignar Majorna och Majornakyrkan med
många fler fina och händelserika år.
n Med kärlek!!

Monica Glamheden

