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Gör plats för livet



tisdag kväll, promenad genom Ma

jorna. Så ser ofta mina tisdagskvällar ut.

Har lämnat Matteuskyrkan efter 

soppmässan som jag sällan missar.

Är ikväll, som så ofta, uppfylld av den 

gudsnärvo vi delat. Vi som är en brokig 

skara, där vårt vardagsliv – våra liv – ser 

så olika ut.

Här möts vi, delar det som är gott 

både för själ och kropp. Ikväll tändes 

som vanligt många ljus, som jag tror står 

för både längtan och hopp. 

En bön jag ofta bär med mig och ber  

– tror den gäller oss alla – är denna:

Här är jag den jag är och känns vid min 
verklighet, utan att förstora eller förminska, 
utan att försköna eller förfula. Här får jag 
vara mig själv inför Dig min Gud och jag 
behöver inte dölja något.

i tisdags gick jag hem med strofer 

från Börge Rings texter som vi fick lyss

na till. De ringde i mina öron, gav mig 

kraft, reflexion. Vad sägs om Drömmar 
av liv och Allting har sin tid? Allt det ryms 

dessa tisdagskvällar: drömmar, längtan, 

verklighet. Och mitt i allt detta finns 

vi med våra liv, våra olikheter, och är 

likvärdiga inför Gud. Inbjudan att fyllas 

på av kraften som brödet, vinet, gemen

skapen och närvaron ger oss. Där är det 

ingen skillnad mellan oss, hur våra liv 

och vår vardag än ser ut. Nattvardstan

ken gäller oss alla:

Som brödet vilar i min hand, så vilar jag i din.
Som jag tar emot bröd och vin, så tar du 

emot mig.
Som jag finns här, så kommer du genom 

tider och universum för att vara där jag är.
Som jag nu vilar tyst och stilla inför dig,  

så fyller du mig med din tystnad.

Här möts vi med våra liv

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

PASTORPASTOR
Leif Romell
tel 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

SWISHSWISH   BETALA ENKLARE MED DENNA QR-KODBETALA ENKLARE MED DENNA QR-KOD
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Som jag nu andas, så andas du i mig med din 
heliga ande.

Bröd och vin och Ande
Dessa tre
Och nu
Ett i mig.

så är jag snart hemma, påfylld, 

tacksam att jag än en gång har jag fått 

uppleva en helig stund där både tystna

den, samtalen, gemenskapen, sången, 

betraktelsen, nattvarden och en go 

soppa fyllt både kropp och själ med kraft. 

Nu kan jag gå ut och möta den vardag 

och verklighet som är min, och där få 

tjäna min Herre med glädje, hopp och 

framtidstro utifrån de förutsättningar 

som är mina.

Må vi möta Gud, var vi än går, i varje 

människa och i djupet av vårt hjärta.
n  Nina Holgersson



Hej Samir! Kan du berätta lite om dig själv?
– Jag är diplomerad musiker från 

Makedonien och arbetade i 17 år som 

musiklärare där. Sedan flyttade jag till 

Nederländerna och hade i Amsterdam 

ett seminarium under 5 år i väldskultur

musik och framförallt romsk musik. 

Efter det kom jag till Sverige. Här har jag 

deltagit som musiker på en rad teatrar 

och åkt runt och uppträtt med olika mu

sikgrupper. I dag jobbar jag som brobyg

gare i Bergsjön där jag är en länk mellan 

romska familjer och lärare i skolan, och 

arbetar för att romska barn ska integreras 

i samhället. 

Vilka är dina utmaningar i ditt arbete? 
– Inga. Jag har bra kontakter med de 

romska familjerna och skolan, och vi har 

ett bra samarbete. 

Vad är viktigt för att du ska lyckas i ditt arbete? 
– De romska barnen ska inte känna 

sig diskriminerade i skolan. De ska ha 

ett mål efter skolan med en tro på att de 

kan ha bra positioner i samhället en dag. 

Romernas historia har präglats av rotlöshet, 
diskriminering och förföljelse. Påverkar den 
historiska bakgrunden romer idag?  

– Ja, självklart. De har svårigheter och 

är fortfarande indirekt diskriminerade 

i samhället och har ingen bra position. 

Det vill jag förändra. De ska vara samma 

människor som alla andra i Sverige – 

inte vara en andra klass. 

Hur är situationen i Sverige för dig? 
– Jag är jättenöjd. Jag är andra generatio

nens rom i Sverige. Mina föräldrar kom hit 

på 60talet och började jobba här. De bodde 

här när jag åkte till Makedonien och utbil

dade mig till musiker. För mig är Sverige 

ett demokratiskt och öppet land. 

Vad behöver människor lära sig om romsk kultur? 
– Det är jätteviktigt att lärare och elever 

i skolorna känner till den romska kultu

ren. Romer har hamnat på sista plats av 

de nationella minoriteterna. De behöver 

komma fram mera. Vi behöver bjuda in 

gäster som kan berätta om den romska 

historien i skolan. 

Vad är det bästa med romsk kultur? 
– Musik, vi är bäst i hela världen på mu

sik. Vi är också väldigt bra på att berätta. 

Vad kommer det sig? 
– Det kommer från Gud helt enkelt. Vi 

kom från Indien och har spridit vår kultur 

i olika delar av världen. 

Skulle du vilja komma till Majornakyrkan och 
spela musik? 

– Ja, gärna. Jag har jättemånga kontakter 

i olika projekt där vi åker ut, berättar och 

spelar musik.  Bara säg till så kommer vi. 

Vad kul! Tänk om vi kunde ha med er på en 
av våra gudstjänster! Hoppas vi ses snart i 
Majornakyrkan.

Tusen tack för att du ställde upp på inter-
vjun Samir! n

Samir, en romsk brobyggare
INTERVU: LINUS JOHANSSON



PRESENTATION AV MEDVERKANDE

den 26 februari blir det en samling 

under rubriken Förundran. Då musicerar 

Sten Källman med sin saxofon och dam

kören medverkar med ett par sånger.

Sten Källman är musiker (saxofon, 

slagverk, sång), arrangör och kompositör. 

Han har ägnat hela sitt professionella 

musikerliv åt gränsöverskridanden, har 

ett livslångt engagemang för den haitis

ka kulturen där han låter den rytmiska 

vodoumusiken möta den melankoliska, 

nordiska spelmansmusiken och samar

betar med musiker från Mellanöstern. 

Han har arbetat som lärare på Världs

musikerutbildningen vid Högskolan 

för scen och musik i Göteborg, jobbar i 

många projekt med körer, barn och ung

domar i kulturskolor och mycket annat. 

den 26 mars infaller Earth Hour. Då 

kommer Damkören att ha ett program 

som ska genomföras om möjligt utan 

elektrisk belysning. Margareta Björn 

läser texter utifrån temat.

 Jordens sång – vårt ansvar  Jordens sång
VI HAR FORTSATT KONTAKTEN med våra 

vänförsamlingar i Zanagadistriktet i 

Republiken Kongo och tillsammans med 

dem kommit fram till att finansiera 

kyrkgolv i Bambana, kyrktak och dito 

väggar i Sala Mbama samt en utbyggnad 

av brödugnen i Ingomina. För arbetet 

med Zanagadistriktet känner Majorna

kyrkan stor tacksamhet till Ingvar 

Stenberg, som med sina kontakter och 

sin kunskap har sett till att samarbetet 

kommit till stånd. Under genomförandet 

av projekten är vi utlovade rapporter i 

text och bild och förhoppningsvis ska 

detta innebära att kontakten mellan Ma

jornakyrkan och Zanagaförsamlingarna 

blir starkare.

Ett initiativ har tagits för att skapa ett 

klimatråd, som ska arbeta med vår tids 

stora miljöfrågor. Arbetet har ännu inte 

påbörjats så det är osäkert vilka former 

det kommer att ta, men ni kommer 

säkert att få läsa om det i senare försam

lingsblad.

Det internationella arbetet kommer 

att bli annorlunda nästa år eftersom 

samtliga nuvarande medlemmar i 

internationella rådet önskar lämna sina 

uppdrag vid årsmötet. Vi tackar i och 

med dessa rader för oss och önskar våra 

efterträdare lycka till.
n Malin Rosquist

den 23 april blir det en fotoutställ

ning, Januariljuset, av Conny Nylén.

Conny Nylén är fotograf. Han bör

jade sin yrkesverksamma bana som 

fritidspedagog, innan han på 80talet 

utbildade sig till fotograf. Conny har 

sedan dess arbetat både som fotograf 

och journalist, bland annat på gt och 

Arbetet väst. Men till största delen har 

han frilansat, både som fotograf och 

journalist. Bilderna i utställningen är 

tagna under den tid då han var följe

slagare i Palestina. 

den 21 maj blir det konsert med 

Damkören och Majornakören.   
n Sven Apelmo
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 FEBRUARI

13  SÖNDAG SEPTUA GESIMA 11.00  

gudstjänst Nåd och tjänst.  
Leif Romell.  

Hans Bernskiöld, orgel och piano.
16  ONSDAG 18.30 andakt
17 TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

rpg:s årsmöte
20  SÖNDAG SEXAGESIMA 11.00  

gudstjänst Det levande ordet.  
Roland Svantesson, predikan, 

sång, gitarr. Erling Zetterman, 

orgel och piano. Söndagsskola.
21  MÅNDAG 18.00 bokcirkel  

Kerstin Ekman, Löpa varg.
23  ONSDAG 18.30 andakt
24  TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Helena Hansson berättar om sitt 

arbete som översättare för bland 

annat 2021 års nobelpristagare i 

litteratur Abdulrazak Gurnah.
26  LÖRDAG 17.00 förundran – en 

temakväll i serien jordens 

sång – vårt ansvar. Sten 

Källman, saxofon. Damkören. 

Sven Apelmo, dirigent. Ingvar 

Stenberg med flera öppnar för 

tankar och samtal kring temat 

Förundran. Se text på annan plats 

i tidningen

27  FASTLAGSSÖNDAGEN 11.00  

gudstjänst Kärlekens väg.  

Jonas Larsson, trumpet.  

Erika Bomb, piano, orgel.

 

 MARS

2  ONSDAG 18.30 andakt
3  TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Bibelsamtal om Apostlagärningarna 

med pastor Leif Romell. 
4  FREDAG, VÄRLDSBÖNDAGEN 12.00  

ekumenisk gudstjänst  

i Masthuggskyrkan. Se notis.
5  LÖRDAG 15.00 församlingens  

årsmöte. Se notis.
6  FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN 11.00  

nattvardsgudstjänst, årshög

tid, samlingssöndag. Prövningens 
stund. Leif Romell. Majornakören. 

Erika Bomb, dirigent och organist. 

Söndagsskola. Se notis.
9  ONSDAG 18.30 andakt
10  TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Genom mina göteborgska glasögon – 
KarlGunnar Nordanstad, före detta 

chef för Göteborgs stadsmuseum,  

berättar. Se rpg.
13  ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN 11.00  

gudstjänst Den kämpande tron.  
Leif Romell. David Eckerstein, piano.

16 ONSDAG 18.30 andakt
17  TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Bibelsamtal om Apostlagärningarna 

med pastor Leif Romell. 
20  TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN 11.00  

gudstjänst Kampen mot ondskan.  
Nina Holgersson. Göran Götborg och 

Peter Naryd, sång och gitarr. Gunnel 

Gotting, piano och orgel. Söndagsskola.
21  MÅNDAG 18.00 bokcirkel 

Eyvind Johnson, Grupp Krilon.
23  ONSDAG 18.30 andakt
24  TORSDAG 11.00 torsdagsträff.  

ps 50 år, Sture Hegerfors från Göte

borgsPosten. Se rpg.
26  LÖRDAG 20.30 earth hour– en tema

kväll i serien jordens sång – vårt 

ansvar. Margareta Björn läser texter 

utifrån temat. Damkören. Sven Apelmo, 

dirigent. En av sångerna är specialkom

ponerad för kvällen. Fika från 20.00, 

och 20.30 släcker vi i en timma. 
27  SÖNDAG, JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG, 

11.00 nattvardsgudstjänst  

Guds mäktiga verk. Leif Romell. Karin 

Wiberg, violin. Erika Bomb, piano, orgel.
30  ONSDAG 18.30 andakt
31  TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Bibelsamtal om Apostlagärningarna 

med pastor Leif Romell. 

 

 APRIL

3  FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN 11.00 

gudstjänst Försonaren.  

Ingvar Stenberg. Gullan Ahlgren, 

piano och orgel. Söndagsskola.
5  TISDAG 18.30 Inte mer tid för bla bla 

bla – tankar efter klimatmötet i 

Glasgow med Lena och Thomaz 

Grahl, grandparents for future.  

Se notis.
6  ONSDAG 18.30 andakt.
7  TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Våren i Slottsskogen med NaturStig 

och Torgny Englund. Se rpg
10  PALMSÖNDAGEN 11.00 gudstjänst 

Vägen till korset. Sång av Memory 

och Chapter, Felicia Tholén och 

Erika Bomb, dirigenter.
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Då bjuds det bland annat på låtar av Ana 

Diaz, Jens Hult och givetvis lite gospel av 

Kirk Franklin. Varmt välkomna då!

Redan nu vill jag också göra reklam 

för vårens, eller snarare försommarens, 

gospelprojekt som alla från 18 år och 

uppåt är inbjudna till. Vi räknar med att 

dra igång med repen den 18 eller 25 maj 

och sen delta med ett svängigt program 

i gudstjänsten den 13 juni. Hoppas ni 

känner er taggade att delta, skicka i så fall 

ett mail till erika@majornakyrkan.se med 

anmälan. Mer information kommer via 

mejl från församlingen inom kort.

Allt gott! 
n   Erika Bomb

FELICIA THOLÉN

BILDER: MARIA MANNBERG

NYTT ÅR OCH DÄRMED NYA TAG FÖR VÅRA KÖRER 

I KYRKAN. Barnen har dragit igång termi

nen med full fart och med många nya an

sikten i Memory. Chapter har hälsat sin 

nya ledare Felicia Tholén välkommen 

och vi hoppas hon ska trivas hos oss. 

Två datum är satta för medverkan i guds

tjänster under vårterminen. Det första är 

palmsöndagen 10 april och det andra är 

5 juni då vårens musikal sätts upp under 

gudstjänsten. Hoppas ni kommer förbi 

och firar tillsammans med oss!

 Majornakören har också börjat lite 

smått och även här är det en del nya 

ansikten men också många återvändare. 

Vi jobbar just nu med ett projekt som 

ska sjungas på gudstjänsten den 6 mars. 

En typisk kväll med Chapter



VÅRTERMINEN har börjat bra för våra tors

dagsträffar. Hoppas du fått vårens pro

gram – gå annars in på Majornakyrkans 

hemsida. Vi vill slå ett slag för våra 

planerade storträffar under våren:
n 24 FEBRUARI HELENA HANSSON är översät

tare och just nu aktuell för att ha 

översatt Abdulrazak Gurnah, 2021 

års nobelpristagare i litteratur. Hon 

är också Majornabo och varje söndag 

dirigerar hon Göteborgskapellet som 

övar i Majornakyrkan.
n 10 MARS KARL-GUNNAR NORDANSTAD har 

i många år arbetat som kulturchef i 

Mölndal och haft ansvar för Gunnebo 

slotts omvandling och även planerat 

Mölndals nya bibliotek. Några år var 

han också chef för Göteborgs stads

museum. Karl Gunnar är ordförande 

i vårt distrikt av RPG.

n 24 MARS STURE HEGERFORS har under 50 år 

publicerat underfundigheter, visdom, 

”dåliga vitsar”, och aktualiteter med 

humor som redskap i GöteborgsPosten. 

Vi ser fram emot en väldigt trevlig träff 

med honom.
n 7 APRIL UTFLYKT I SLOTTSSKOGEN MED NATUR-

STIG som är fågelkunnig och kän ner till 

många av Slottsskogens skrymslen och 

vrår. Tillsammans med Torgny Englund 

lotsar han oss där. Ta med fika!
n 21 APRIL BESÖK PÅ TEATER SESAM som ligger 

på Chapmans torg och som spelar dock

teater för stora och små.
n 5 MAJ EVENTUELLT UTFLYKT

n 16–19 MAJ SENIORDAGAR PÅ BOBERGSGÅRDEN. 

Folder kommer.
n rpgstyrelsen

BILD: INGER ERIKSSON

SENIORDAGAR PÅ BOBERGSGÅRDEN I ÅR IGEN

Våren är i antågande och snart blir det 

dags att anmäla sig till seniordagarna 

på Bobergsgården. Varför ska man åka 

med? Jag fick en pratstund med Lena 

Kamstedt och Margareta Olsson som 

båda varit med tidigare.

Hur fick ni kontakt med RPG i Majorna-
kyrkan och fick information om seniorda-
garna?

lena: Jag deltog i vattengympa i Dal

heimers hus och träffade där någon som 

tipsade mig om sittgympan i Majornakyr

kan. Tyckte först att det verkade fånigt 

att sitta och gymnastisera, men gick dit 

en gång för att kolla och var sedan fast. 

Väl där fick jag höra om senior dagarna. 

Första året var det redan fulltecknat, men 

andra året kom jag med.

margareta: Jag fick kontakt med 

Inger Eriksson via Skandinaviska turist

kyrkans verksamhet i Playa del Ingles på 

Gran Canaria. Började så småningom i 

sittgympan och den vägen kom jag med. 

Sedan man började med seniordagarna 

2014 har jag varit med alla gånger utom en.

Vad är det som är så lockande?
lena: Det är så välorganiserat och trev

ligt och så god stämning. Så fantastiskt god 

mat! Jag som är allergisk behöver aldrig vara 

orolig eftersom man är så noggrann med 

särskild mat till alla som behöver det. 

margareta: Håller med på alla punkter. 

Ett sån’t härligt gäng och aldrig några sura 

miner! Trevliga aktiviteter med sång och 

musik, spel och pussel, dans och sittgympa. 

Fina utflykter och promenader i den vackra 

omgivningen vid havet – lite synd bara 

att det är så långgrunt för dem som badar. 

Roliga sketcher med bl.a. Margareta Björn 

och JanOlof Kuhlin – en väninna sa att hon 

aldrig skrattat så mycket i hela sitt liv.

Då ska ni åka med i år också?
lena och margareta: Ja absolut, vill 

inte vara utan den upplevelsen!

Tack ska ni ha och hoppas ni får det lika trev-
ligt i år också!

n Gunnel Gotting

BILD: GUNNEL GOTTING



VÄRLDSBÖNDAGEN 

MASTHUGGSKYRKAN 4 MARS KL 12.00.

Runt om hela vår värld från solupp

gång till soluppgång firas ekumenis

ka gudstjänster den första fredagen 

i mars. I år möts vi i vårt närområde 

i Masthuggskyrkan. Vi är deltagare 

från Frälsningsarmén, Svenska kyr

kan, Equmeniakyrkan, Evangeliska 

Frikyrkan och Evangeliska Foster

landsstiftelen. Det är inte bara en 

ekumenisk gudstjänst på varje plats, 

utan det är samma gudstjänst som 

firas över hela världen. I år är den 

skapad av kvinnor i England, Wales 

och Nord irland. Temat är ”Jag vet 

vilka avsikter jag har med er” utifrån 

bibelordet i Jeremia 29:11–14 ”Jag vet 
vilka avsikter jag har med er, säger Her-
ren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en 
framtid och ett hopp. När ni åkallar mig 
och ber till mig skall jag lyssna på er. När 
ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni 
helhjärtat söker efter mig skall jag låta er 
finna mig, säger Herren.” Vid samlingen 

tas en kollekt upp som går till stipen

dium för unga kvinnors yrkesutbild

ning i låginkomstländer, samt olika 

projekt. Efter gudstjänsten är det fika 

och samtal i Café Margareta. n

ONSDAGSGEMENSKAPEN

ONSDAGEN EFTER SPORTLOVET, 23 FEBRUARI, 

ÖPPNAR ONSDAGSGEMENSKAPEN UPP IGEN. 

MATGEMENSKAP 17.15–18.30  

OCH EN ENKEL ANDAKT 18.30. 

FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE 5 MARS KL 15.00

Så möts vi till församlingens årsmöte 

igen. Från och med 17 februari finns 

material att hämta i kyrkan. Vi kom

mer att läsa årsberättelse och glädjas, 

ekonomi och förundras, vi kommer att 

välja medarbetare i församlingen och 

välsigna dem, vi kommer att gå igenom 

verksamhetsplan och budget i förhopp

ning att kunna genomföra allt det vi vill. 

Välkommen att delta. Ditt engagemang 

och dina böner behövs. n
 
 
ÅRSHÖGTID SAMLINGSSÖNDAG 6 MARS KL 11.00

I samband med gudstjänsten 6 mars gör 

vi en rejäl samlingssöndag efter pande

min (om inte restriktionerna slagit till 

igen). En festlig gudstjänst där vi delar 

nattvardens gåvor, där Majornakören 

sjunger, där vi är tacksamma för allt det 

som gårdagens årsmöte speglade – alltså 

allt gott som skedde under 2021 och allt 

det som vi förväntar oss av framtiden. 

Festlig gudstjänst och ett förstärkt kyrk

kaffe. n

INTE MER TID FÖR BLA BLA BLA  

– TANKAR EFTER KLIMATMÖTET I GLASGOW

TISDAG 5 APRIL KL 18.30

Lena och Thomaz Grahl, grandparents 

for future: ”Engagemanget, styrkan och 

glädjen tillsammans på gatorna och i 

demonstrationerna var mäktigt. Men 

vad kom ut av miljömötet, var det bara 

en välregisserad grön prkampanj av de 

rika, som Greta uttryckte det, eller var 

det en möjlighet för dem från syd att 

göra sina röster  hörda? Blev de slutliga 

överenskommelserna något som kom

mer hjälpa oss att klara utmaningarna? 

Vad kan vi göra nu?” n

ARBETSDAGAR BOBERGSGÅRDEN 6–8 APRIL

Bobergsgården ligger nära havet i mitten 

av Halland. Tillsammans rustar vi gården 

inför 2022 års säsong. Städning inomhus, 

trädgårdsarbete och reparationer. 

 Bobergsgården bjuder på mat och logi, 

resan står du för själv. Om du åker tåg, 

hämtar vi vid Falkenbergs station. 

Anmäl dig senast 1 april. Säg till vilka 

dagar du kan delta och om du behöver 

eventuell specialkost. 

 Anmälan till: Maria Lorentzon Equme

niakyrkan väst, 031–35 11 810, 

bobergsgarden@equmeniakyrkan.se n

FÖRSAMLINGSBOKEN

Utflyttade
n Karolina Landestorp Granath till 

Svenska kyrkan, Jonsered.
n Jadran Jelovcic till Håstens 

equmeniaförsamling i Varberg.

Döda
n Rut Sturvås född 6 juni 1934, 

avled 28 nov 2021. Begravnings

gudstjänst hölls i Surte kyrka 7 

januari 2022.  

Officiant: Leif Romell.
n Peeter Kuhlin, född 27 januari 

1957, avled 21 december 2021. 

Begravningsgudstjänst hölls i 

Majornakyrkan 26 januari 2022. 

Officianter: Leif Romell och 

Sture Kuhlin.
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Det är en ljuvlig morgon. Klockan är halv nio, solen skiner och 

det är vindstilla för en gångs skull efter allt blåsande. Talg oxarna 

sjunger som besatta, har hållit på länge, och kören börjar fyllas 

på av fler arter. För första gången i år har solen orkat över bergs

kanten och lyser på bryggan. Det är skönt även om rimfrosten 

knastrar under fötterna. Havet ligger blankt och gudingarna 

”aoåar” utifrån vattnet. 

Allt andas ro och stillhet. Visst kommer det nya stormdagar 

och kanske även snö, det är ju naturligt. Då är det mer oroande 

med militärbåtarna som kör runt i viken utanför – allt oftare och 

allt fler. Det mullrar av oro ute i världen och det känns som att det 

kommer närmare oss. Klimatångesten finns alltid i bakhuvudet 

och det finns närstående med svår sjukdom i vår lilla grupp.

Men idag får vi njuta av nuet och av varandras sällskap. Vi slår 

oss ner i solskenet och dricker vårt medhavda te under vänskap

ligt småprat. Vetskapen om att vi stöttar varandra och gör så gott 

vi kan i det lilla är trösterik. De stora problemen klarar vi inte att 

lösa på egen hand, men vi får be om läkedom, hjälp och vägled

ning i att bevara fred och skapa rättvisa i vår värld. Vi ber också 

att våra barn och barnbarn fortsatt ska kunna njuta av årstider

nas växlingar i vår vackra natur.

n  Gunnel Gotting


