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idenna stund pågår tre större krig i 

världen med fler än 10 000 döda per år 

utöver kriget i Ukraina.

I Tigray i norra Etiopien pågår en mi-

litär konflikt sedan 2020 mellan reger-

ingsstyrkor och oppositionella. Striderna 

har tvingat befolkningen på flykt och 

bidragit till en enorm hungerkatastrof 

med över sju miljoner människor som är 

i behov av nödhjälp.

I Sydsudan, världens yngsta land bil-

dat 2011, pågår ett blodigt inbördeskrig 

mellan två folkgrupper. Fruktansvärda 

övergrepp äger rum mot civilbefolk-

ningen utförda av båda sidor. Av landets 

tolv miljoner invånare är fyra miljoner 

på flykt.

I Jemen har det pågått strider sedan 

2015 med en militär intervention av 

Saudiarabien lik Rysslands invasion 

av Ukraina. Saudiarabien flygbombar 

landet för att stödja regeringstruppernas 

krig mot huthirebellerna, som avsatte 

den sittande presidenten 2012. Ofattbara 

24 miljoner människor är i akut behov 

av nödhjälp.

Varför berättar jag detta. Jo, för att 

påminna om att det runt om i världen 

pågår liknande militära konflikter som 

i Ukraina, där människor har lika stort 

skyddsbehov, som de som flyr från 

Ukraina till Europa. Skillnaden är att 

den massmediala bevakningen av dessa 

konflikter har tystnat för länge sedan. 

De dörrar som tidigare nästan var helt 

stängda för människor från dessa länder 

att på laglig väg komma till Europa är nu 

helt öppna för ukrainare. EU:s tidigare 

totala oförmåga att komma överens 

om hur människor som kommer över 

Medel havet ska fördelas i Europa är nu 

en ickefråga. Samma sak gäller Sverige. 

Alla människors lika värde

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

Sedan 2015 har vi gått från att begränsa 

asylinvandring till ett minimum, för att nu 

helt ställa om och arangera mottagande av 

tiotusentals ukrainare.

Det enda system som garanterar 

flyktingar att komma hit på ett säkert sätt, 

oavsett var de kommer från, är unhcr:s 

kvotflyktingsystem. När även detta ifråga-

sätts för att göra plats för ukrainare är det 

ett tecken på att den grundläggande prin-

cipen om alla människors lika värde håller 

på att krackelera. Inställningen att vi måste 

prioritera ukrainare framför kvotflyktingar 

är sorglig. Vi ska med andra ord välja bort 

kvinnor, barn och homosexuella, som lever 

i en särskilt utsatt situation och som är 

noga utvalda av fn:s flyktingorgan. Det kan 

inte vara rätt ur ett kristet eller människo-

rättsperspektiv.

I dessa tider är det viktigare än någonsin 

att Majornakyrkan står upp för alla männi-

skors lika värde. För rätten till asyl om man 

flyr från krig, förföljelse och naturkatastro-

fer oavsett var man kommer ifrån. Där vi i 

våra böner inte enbart tänker på dem som 

för tillfället har massmedias strålkastarljus, 

utan även på dem som flyr undan krig och 

hungersnöd, men vars sak inte får någon 

uppmärksamhet. Låt oss vara det ljus som 

leder människor på säkra vägar i mörkret 

till en trygg plats. En plats där alla får känna 

sig älskade och lika mycket värda i dina, 

mina och Jesus ögon. Amen!
n  Linus Johansson



 APRIL

10 PALMSÖNDAGEN 11.00 gudstjänst 

Vägen till korset, Leif Romell. Sång 

av Memory och Chapter. Diri-

genter Felicia Tholén och Erika 

Bomb.
11–17 passionsandakter Vad är 

en människa med bilder av  

Per Hanstorp. Se notiser.
11 MÅNDAG 19.00 passionsandakt 

Vad är det som händer? Per Hans-

torp, foto. Karin Hallin, reflek-

tion. Elmer Grandin, piano. Leif 

Romell, ledning.
12 TISDAG 19.00 passionsandakt 

Vem är jag? Per Hanstorp, foto. 

Gillis Edman, reflektion.  

Fredrik Gustafsson, sång, piano.

 Margareta Björn, ledning.
13 ONSDAG 19.00 passionsandakt 

Jag var så säker på mig själv. 
Per Hanstorp, foto. Jelka Jelovcic, 

reflektion. Sven Apelmo, saxo-

fon. Erika Bomb, piano, orgel. 

Margareta Björn, ledning. 
14 TORSDAG 11.00 torsdagsträff, 

bibelsamtal med pastor  

Leif Romell
14 TORSDAG 19.00 passionsandakt 

Skärtorsdag. Nattvard, Mitt ibland 
vännerna. Per Hanstorp, foto. 

Ann-Louise Olsson, reflektion. Karin 

Wiberg, violin. Erling Zetterman, 

piano, orgel. Leif Romell, ledning.
15 LÅNGFREDAG 11.00. passions-

andakt, Mot ett oundvikligt slut.  
Per Hanstorp, foto. Anna Maria 

Carlson, reflektion. Hans Bernskiöld, 

piano, orgel. Leif Romell, ledning.
17 PÅSKDAG 11.00. passions andakt, 

När det omöjliga händer.  
Per Hanstorp, foto.  

Ingvar Stenberg, reflektion. Sång-

grupp. Gullan Ahlgren, piano, orgel. 

 Margareta Björn, ledning.
19–24 utställning Januariljuset  

av Conny Nyhlén. Se notis.
20 ONSDAG 18.30 andakt
21 TORSDAG 11.00 torsdagsträff, 

Studiebesök hos Teater Sesam.
23 LÖRDAG 17.00 Januariljuset. En samling 

i serien Jordens sång – vårt ansvar.  
Vi möter Conny Nyléns fotoutställ-

ning. Leif Romell och Conny Nylén 

ger tankar för dagen. Damkören 

sjunger, dirigent Sven Apelmo.  

Fika och samtal. Se notis.
24 ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 11.00. 

gudstjänst Påskens vittnen. Vi sitter 

mitt i utställningen Januariljuset 

som också får prägla gudstjänsten. 

Leif Romell. Julia Romell, sång. 

Erika Bomb, piano och orgel.  

Söndagsskola.
25 MÅNDAG 18.00 bokcirkel.  

Eyvind Johnson: Grupp Krilon 
27 ONSDAG 18.30 andakt
28 TORSDAG 11.00 torsdagsträff. 

Bibelsamtal med pastor Leif Romell

  

 MAJ

1 TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 11.00  

gudstjänst Den gode herden. 
Söndagsskola, 

3 TISDAG politikerkväll inför valet 

ihop med biblioteket. Se notis och håll 

utkik efter kommande annonsering.
4 ONSDAG 18.30 andakt
5 TORSDAG 11.00 torsdagsträff Boule.
8 FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN  11.00  

nattvardsgudstjänst.  

Vägen till livet. Leif Romell. 
10 TISDAG 18.30 temakväll Jakten på en 

adress. Anna-Karin Löwendahl, journa-

list på tidningen Hem & Hyra. Se notis
11 ONSDAG 18.30 andakt
12 TORSDAG 11.00 torsdagsträff  

Bibelsamtal med pastor Leif Romell
15 FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 11.00 

gudstjänst. Att växa i tro. Leif Romell. 

Göteborgskapellet. Helena Hansson, di-

rigent. Söndagsskola. Församlingsmöte 

efter kyrkkaffet.

15 SÖNDAG 14.00 generations-

scout, alla åldrar. Se notis.
16–19 seniordagar på  

bobergs gården.  

Be för gruppen som är där.
18 ONSDAG 18.30 andakt
21 LÖRDAG 17.00 Vår konsert.  

En samling i serien Jordens sång 

– vårt ansvar. Körsångare ger oss 

tankar kring vårt klimatnödläge. 

Majornakören, Damkören och 

musiker. Sven Apelmo och  

Erika Bomb, dirigenter.
22 BÖNSÖNDAGEN 11.00 gudstjänst 

Bönen. Jadran Jelovcic. 
23–29 loppmarknad  

när kyrkan är öppen.
23 MÅNDAG 18.00 bokcirkel 

David Grossman: Med mig leker livet
25 ONSDAG 18.30 andakt
29 SÖNDAG 14.00 OBS TIDEN!  

torgfest på chapmans torg 

Festen börjar kl 14.00 med guds-

tjänst. Leif Romell. Memory och 

Chapter framför en musikal. 

Dirigenter Erika Bomb och  

Felicia Tholén. Därefter kaffe, 

loppmarknad på torget och fort-

satt fest hela kvällen. Se notis.
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 JUNI

1  ONSDAG 18.30 andakt
5 PINGSTDAGEN, SÖNDAG 11.00. 

 nattvardsgudstjänst 

Den heliga Anden 
8 ONSDAG 18.30 andakt
12 HELIGA TREFALDIGHETS DAG,  

SÖNDAG 11.00 gudstjänst 

Gud – Fader, Son och Ande.  
Leif Romell, Majornakören och 

Projektkör sjunger gospel.  

Musiker. Erika Bomb, dirigent. 
19 FÖRSTA SÖNDAG EFTER TREFALDIGHET 

11.00 nattvardsgudstjänst 

Vårt dop. Leif Romell. 
26 DEN HELIGA JOHANNES DÖPARENS DAG. 

SÖNDAG 11.00 gudstjänst 
Den högstes profet. Leif Romell. 

 
 JULI, AUGUSTI

3 JULI TILL 21 AUGUSTI KL 19  

sommarandakter,  

kretsarna ansvarar.

 FÖRSAMLINGSBOKEN

 Avliden
n	 Lilian Kuhlin, född 27 januari 

1938, medlem i Majornakyrkan 

sedan 5 februari 1984 avled 28 

februari 2022. Begravningsguds-

tjänst hölls i Majornakyrkan 23 

mars 2022. Officiant: Leif Romell.
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just nu pågår en gemensam sats-

ning bland kyrkorna i Göteborg, där alla 

kyrkofamiljer finns representerade. Det 

övergripande temat för detta arbete har 

arbetsnamnet Hjärta Göteborg. Det är 

ett unikt samarbetsprojekt som når sin 

kulmen under pingsten 2023 då Scandi-

navium är bokad. Den 4 mars hölls ett 

upptaktsmöte, och ett femtiotal repre-

sentanter från olika kyrkor och organi-

sationer deltog. Det Hjärta Göteborg vill 

lyfta fram är en önskan och en vision att 

medverka till att minska segregationen 

i staden. Det övergripande temat är  
En enad kyrka för en helad stad.

Domprost Stefan Hiller uttryckte vad 

visionen handlar om: ”Vi vill verka för 

en helad stad. Och vi vill göra det som en 

enad kyrka.”

De olika församlingarna och diako-

nala institutionerna ska utifrån sina 

gåvor och förutsättningar tillsammans 

bidra till en helad stad. Allt detta sker i 

samarbete med Göteborgs kommun.

Arbetet görs i fyra olika spår: Det 

första är att en planeringsgrupp arbetar 

med den stora festen som går av stapeln 

under pingsten 2023 i Scandinavium. Ett 

andra spår är att ge ut en jubileumsbibel 

som också innehåller lokala kommen-

tarer från göteborgare. Ett tredje är det 

diakonala spåret, där bland annat Rädd-

ningsmissionen och Stadsmissionen ingår. 

Ett fjärde är bönen och bön kommer att 

genomsyra alla de olika spåren. Bönesam-

lingarna i Hjärta Göteborg kommer att 

inkludera våra olika kyrkotraditioner.

Det kommer att inbjudas till olika 

böne samlingar under tiden fram till 

pingsten 2023. En pilgrimsvandring 

med bön för staden är också planerad. Vi 

återkommer med mer information längre 

fram.

göteborgsbönen

Himmelske Far, i Jesu namn kommer vi nu till 
dig och ber för vårt Göteborg.
Kom Heliga Ande med liv och kraft, kärlek och 
glädje, frid och beskydd.
Ena din kyrka och hela vår stad.

n Roland Svantesson

Hjärta Göteborg



sedan april 2019 övar Majornakören 

varje onsdagskväll i kyrkan.

Vid årshögtiden 6 mars medverkade 

kören i gudstjänsten och fler framträ-

danden är planerade. Lördagen 21 maj 

blir det en konsert med klimatet i fokus 

tillsammans med Damkören och sönda-

gen 12 juni en gudstjänst med gospel-

musik. Kören består av 30–40 kvinnor 

och män i åldrarna 20–35 år.

Två av dessa är Unni Törnblom 24 år, 

som studerar teaterlära och Jacob Eng-

dahl 31 år, som arbetar som programme-

rare. Jag har haft en pratstund med Unni 

och Jacob en onsdagskväll i samband 

med en övning.

Hur kom du i kontakt med Majornakören?
unni: Via en kompis. Kom hit för att 

titta på och blev inspirerad. Det är en bra 

grundinställning. Man behöver inte vara 

med varje gång, utan när man kan. Jag 

har varit med sedan oktober 2021

jacob: En kollega till mig, som kän-

ner många i kören, tipsade. Jag har letat 

efter en kör att vara med i. Tidigare var 

jag i en ensemble, och nu har jag varit i 

Majornakören fem gånger och trivs bra.

Majornakören
Vad upplever du att körsången ger dig?

unni: Den ger ett sammanhang. Jag 

har haft krångel i livet. Jag behöver vara 

tillsammans med andra utan krav. Jag 

är uppvuxen med mycket musik i min 

familj. Musiken ger så mycket.

jacob: Det är kul att sjunga. Jag 

saknar något om jag inte sjunger.

Något speciellt med kören som du tänker på?
unni: Det är opretentiöst. Man be-

höver inte bevisa något och sjunga upp 

för att få vara med. Erika uppmuntrar 

fler att våga sjunga. Hon är en bra ledare, 

lagom peppande och lagom hård.

jacob:  Jag instämmer. Erika är mycket 

bra som körledare. Hon inspirerar och 

jag njuter av att sjunga med kören.

Har du någon favoritsång/psalm?
unni: Jag blev jag av Jens Hult. Den 

handlar om allt som hänt mig och vi 

sjöng den i gudstjänsten i mars. Texten 

passade så väl in i predikan.

jacob: Jag väljer Psalm för skolgårdar 
av Oskar Linnros.

Tack Unni och Jacob för ett mycket 

givande samtal. Jag lyssnade på era valda 

sånger när jag kom hem och tyckte 

också mycket om både text och musik.
n	Marianne Herngren

UNNI TÖRNBLOM

JACOB ENGDAHL



TEMA FÖR VÅR beredvillighet att möta 

medmänniskor som tvingats ge sig 

iväg, iväg från ett hem och boende till 

nästa, med livets samlade tillgångar i 

ett par bärkassar - en ständigt pågående 

mänsklighetens rörelse i sökandet efter 

en tillvaro utan misär, förföljelse, krig 

eller hotad miljö.

De komma från öst och väst… och övrig 

musik som framfördes i den mörklagda 

Majornakyrkans Earth hour-konsert 26 

mars, var en påminnelse om begränsade 

resurser och vårt beroende av varandra. 

Medverkade gjorde Damkören, Lars-

Göran Lilja, Per Gotting, Petrus Hagby, 

Margareta Björn och Sven Apelmo.
n	Harald Haggärde

De komma från öst och väst, de komma från syd 
och nord. De sjunger en sång på olika språk, men 
äter vid samma bord. Tänk att där få sjunga med 
i glädje och kärlighet.

I: Taga del i sång och spel uti all evighet :I

De komma från öst och väst, de komma från syd 
och nord. De skrattar vårt skratt och gråter vår 
gråt, men talar med andra ord. De går från sitt 
hem till vårt, på dörren de ringer på.

I: Vi får främmande, nå´t bättre kan väl ingen få :I

Vi komma från öst och väst, vi komma från syd 
och nord. En del kom igår, en del kom den vår när 
isen smalt på vår jord. Här har vi haft våra hem 
en dag eller tusen år.

I: Hembygd är den by där vänner mellan husen går :I

amanda sandbergh (1930)

Ny tolkning 1986 m fl.

JANUARILJUSET – UTSTÄLLNING

Utanför kyrkan finns den stora världen. 

Vad händer med julens budskap om fred, 

frälsning och försoning om man tar in 

den stora världen i kyrkan och belyser 

den med ljuset som kommer åter efter 

jul. I utställningen Januariljuset blandas 

svartvita bilder från Tulkarm Camp, ett 

palestinskt flyktingläger, och färgbilder 

från Mariakyrkan, Öckerö. Bilderna är 

tagna av Conny Nylén. Utställningen visas 

när kyrkan är öppen mellan 19 och 24 

april. Lördag 23 april har vi en samling i 

serien Jordens sång – vårt ansvar, då vi sit-

ter mitt i utställningen. Conny Nylén och 

Leif Romell bidrar med tankar, Damkö-

ren sjunger. Efteråt fikar vi och samtalar. 

Söndagen den 24 april präglas också guds-

tjänsten av utställningen. Då predikar Leif 

Romell. Julia Romell sjunger. n

VÅR KONSERT

I skrivande stund har vi haft två samling-

ar på temat Jordens sång – vårt ansvar. 

Den tredje presenteras här bredvid och 

vårens sista blir 21 maj. Inför den kväl-

len har vi lekt med traditionen ”vårkon-

sert” och kallar kvällen för Vår Konsert.  

Denna kväll medverkar Damkören och 

Majornakören med musiker. Ansvaret 

för olika texter har varierat under vårens 

samlingar, denna gång får vi ta del av 

texter och reflektioner från olika kör-

medlemmar. Efter Vår Konsert blir det 

som vanligt enkelt fika och möjlighet 

för egna samtal och reflektioner. 

Vi tror att Vår konsert blir ännu mer 

än en vårkonsert! n

Jordens sång  
– vårt ansvar

BILD AV CONNY NYLÉN FRÅN UTSTÄLLNINGEN JANUARILJUSET.BILDER: MARIA MANNBERG
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ANNA-KARIN LÖWENDAHL

 
JAKTEN PÅ EN ADRESS 

Tisdag 10 maj 18.30 – Anna-Karin 

Löwendahl, på Hyresgästföreningens 

tidning Hem & Hyra, skrev tillsam-

mans med kollegan Anna Rytterbrant 

en artikel om ett parallellsamhälle, där 

människor tvingas betala för en svart 

adress där de inte bor, för att skydda 

sig från svenska myndigheter. Artikeln 

vann 2020 guldspaden – för grävande 

journalistik. Juryns motivering: För att 

med kreativa metoder och goda språk-

kunskaper ha belyst ett omfattande 

systemfel som bidrar till att utsatta 

människor hamnar i ett parallellt 

skuggsamhälle. Artikeln fick konse-

kvenser på högsta politiska nivå. Vid 

en temakväll i Majornakyrkan möter 

vi Anna-Karin Löwendahl, som berättar 

om artikeln och hur det gick sedan. n 

 

POLITIKERSAMTAL

Majornakyrkan och Majornas bibliotek i 

samarbete inbjuder till politikersamtal 

inför årets val. Allt är ännu inte klart – 

håll utkik efter kommande annonsering. 

Men som planen ser ut hoppas vi att den 

3 maj kunna inbjuda till en kväll om bo-

stadsfrågor med fokus på Majorna. Till 

samlingen inbjuds politiker och intresse-

organisationer i bostadsfrågor.

 Vid två eller tre tillfällen i augusti-

september planeras samtal om klimat 

och integration. Till varje kväll inbjuds 

tre till fyra partier som inte förväntas 

debattera utan prata om sina egna dröm-

mar och visioner i frågorna.

Vid samtliga tillfällen hoppas vi att 

ha Gert Gelotte som moderator. n 

UNDER VÅREN HAR TORSDAGSTRÄFFEN tagit 

sig an Apostlagärningarna under god 

ledning av och i gott samtal med pastor 

Leif Romell.

Under övriga träffar har vi njutit av 

ett varierat program där vi har fått in-

blick i så vitt skilda ämnen som familjen 

Götborgs historik, Evert Taubes viskonst, 

en översättares utmaningar, Göteborgs 

historia och även Göteborgshistoriens 

underfundigheter.

I skrivande stund hoppas vi få möta 

våren på riktigt i Slottskogen 7 april.

Före sommaren har vi dessutom:
n		Bibelsamtal varannan vecka med sista 

tillfället 12 maj.
n		21 april studiebesök hos Teater Sesam 

på Chapmans torg.
n		5 maj Boule på Chapmans torg.

n		rpg-distriktet har årsmöte 29 april 

i Tabernaklet. Anders Götborg och 

Karin Haraldsson representerar vår 

lokalförening. Det går bra att komma 

och lyssna men man behöver då 

anmäla sig. Kontakta Inger Eriksson 

0733 368517 senast 12 april.

OBS! ANMÄLAN TILL ÅRETS SENIORDAGAR  

16–19 maj på Bobergsgården är nu i full 

gång. Du som ännu inte anmält dig bör 

göra det så fort som möjligt. Blanketter 

finns i kyrkan eller ring Inger Eriksson 

0733 368517
n	Lars Lövsén och Inger Eriksson

FRÅN HÖSTEN 2021 har vi haft tät kontakt 

med våra vänförsamlingar i Zanaga, 

Kongo Brazzaville, två möten via Zoom 

med ledargruppen i distriktet och samtal 

varje vecka via Messenger med pastor 

Aristid Goubili. 

Vi har fått en förfrågan om att stödja 

några projekt de tror på i församlingarna. 

En brödugn i församlingens regi i 

Ingoumina för att kunna sälja färskt bröd 

i byarna och få en inkomst till församling-

en. Ugnen är i det närmaste färdig. 

Kyrkan i Bambama har haft jordgolv 

och de önskade stöd att ordna ett cement-

golv. Arbetet startade i februari och beräk-

nas snart vara klart. 

Den knappt halvfärdiga kyrkan i Sala 

Mbama ville man få färdigställd. Bygga 

upp väggar, få upp takstolar och lägga på 

tak. Arbetet med väggarna har börjat och 

takplåtar är beställda. 

Pastorerna är också engagerade i att 

översätta Bibeln till den Teke-variant de 

talar i detta område, ett projekt som kan 

komma att behöva vårt stöd. 
n	Ingvar Stenberg



MAJORNAS VARDAGSRUM

Vilket rum är ditt favoritrum hemma?

Mitt är utan tvekan vardagsrummet. 

Där ligger jag i soffan och läser. Det är där 

man spelar spel, lagar jeansen och bara 

hänger. Och pratar. Både om det nära och 

det som berör på djupet. 

Vardagsrummet är helt enkelt det 

rummet. Där livet händer.

Ett sånt rum vill vi att Majornakyrkan 

ska vara. Där livet händer och pågår.

Vi har i styrelsen drömt om att kunna 

skapa ett sånt rum i kapellet. Ställa dit 

lite möbler som skapar en känsla av var-

dagsrum och hemmamys, ett gott häng. 

Och att kunna erbjuda möjligheter till 

aktiviteter som stickcafé och quizkvällar. 

Bara vi själva sätter gränserna för vad 

som är möjligt.

Vi planerar att börja det hela ganska 

snart så hör av dig om du har några möb-

ler som du tror passar in eller vill vara 

med och utforma Majornas vardagsrum 

där hela livet får plats.
n	Styrelsen/Stefan Tellevi

 
INTE MEGA-LOPPIS, MEN NÄSTAN

Megaloppis i Majorna är inställd 

i år igen på grund av svårigheter 

att arrangera efter pandemin. Men 

vi runt Chapmans torg (Chapman 

United) vill göra något bra ändå. Så 

söndag den 29 maj är det torgfest. 

Majornakyrkan har loppis och vår 

nystartade generationsscout kom-

mer att visa upp sig, biblioteket 

har författaruppläsningar med 

mera. Karaoke på scenen för den 

som vågar, eller i enskilt för den 

som inte vågar. Öppen scen med 

framträdanden. Faktum ordnar 

scen och artister. Vissa av våra 

matställen har servering, kanske 

utifrån att det också är mors dag. 

Flera olika arrangemang under 

hela dagen. n
 

GOSPELPROJEKT

Vill du sjunga gospel? Majornakyrkan 

bjuder in alla sångsugna till ett gospel-

projekt. Oavsett om du sjungit gospel 

eller inte, om du tycker du är bra eller 

inte. Det är bara lusten som räknas. Från 

15 till 175 år. Tre övningar, onsdagarna 

25 maj, 1 och 8 juni kl 19–21. Vi sjunger i 

gudstjänsten den 12 juni kl 11 med fullt 

komp. Ta chansen att sjunga ut din glädje, 

att sjunga bort det som tynger och göra 

det tillsammans med andra. Anmäl dig 

till erika@majornakyrkan.se n

FÖRSAMLINGSMÖTE

Söndag 15 maj efter gudstjänsten. Styrel-

sen informerar om aktuella frågor. n

GENERATIONSSCOUT

Vill du prova på scouting. Välkommen 

till Majornakyrkan den 15 maj kl 14. 

Alla åldrar. Kontakta Katarina Månsson, 

0707 597855. Lekar, korvgrillning och 

fundering på hur vi vill träffas framåt. n

FÖRBÖN

Tack alla som skickar böneämnen per 

sms och mejl. Er pastor har sedan en 

tid tillbaka fått avsätta en stund varje 

vecka i bön. Det känns väldigt värde-

fullt. Många av böneämnena tar jag 

också med vid onsdagsandakterna och i 

söndagens gudstjänst. Några har vi också 

skickat till vår vänförsamling i Zanaga. 

Välkommen också du med dina böneäm-

nen till leif@majornakyrkan.se eller sms 

0705 355299. Känner du att du behöver 

samtala får du naturligtvis höra av dig, 

så bokar vi en tid.   n	Leif Romell

I STILLA VECKAN, veckan inför påsk, 

bjuder vi återigen in till sex passions-

andakter. Årets övergripande tema 

är Vad är ett liv? Varje dag har sedan 

en egen rubrik utifrån detta tema, 

dessutom en bild till varje kväll. 

Bilderna är tagna av Per Hanstorp, 

fotograf och fotolärare på Nordiska 

folkhögskolan i Kungälv. Någon har 

en reflektion kring temat och allt 

inramas av påskens bibeltexter, ett 

par psalmer och musik.

passionsandakter
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MAJORNAKYRKAN
CHAPMANSGATAN 6
414 54 GÖTEBORG

SVERIGE
PORTO 
BETALT

Kr
ön

ik
a i den förra krönikan jag skrev för församlingsbladet skrev jag 

om att skymta ljuset i slutet av tunneln. Det var hösten 2020 och 

efter en vår och sommar helt förändrad av pandemin började det 

komma rapporter om att antalet smittade sjönk och att ett vaccin 

var på väg.

Det var då det. Ljuset visade sig vara aningen längre bort än 

vad vi hade hoppats på, men nu verkar det faktiskt vara här, ett 

och ett halvt år senare. Restriktionerna är borta och från och med 

den 1 april klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig 

sjukdom. Vi kommer ut ur tunneln lagom till att våren är här.

Men vilken värld det är vi kommer ut i. Med en osannolik 

timing avlöser kriserna varandra. Det som för de flesta var otänk-

bart har skett. Det är invasionskrig i Europa för första gången på 

nära 80 år. Och ute i världen fortsätter krigen i Jemen och Tigray. 

Här i Sverige är det valår och våra politiker pratar bara bensin, 

poliser och gruvor.

Fast solidariteten finns ju också. Det engagemang vi ser för 

flyktingarna som kommer från Ukraina, i Sverige men även i res-

ten av Europa, är storslaget. Det är demonstrationer, insamlingar 

och folk öppnar dörrarna till sina hem.

Efter en så lång kris där vi tvingats stanna hemma, hålla oss 

för oss själva, så syns nu folk tillsammans istället. Jag beskrev 

pandemin som en tunnel, och även om det inte är så ljust så är vi 

iallafall ute.

n		Ib Tellevi


