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Världspremiär



BILD: WIKIPEDIA, LEONARDO DAVINCI

för några år sedan fick jag delta i 

en stor undersökning kring människors 

hälsa. Jag gick på Sahlgrenska Universi

tetssjukhuset och fick ta alla tänkbara 

prover och genomföra olika hälsotester. 

Det var bra på flera sätt. Dels fick jag ett 

kvitto på hur frisk jag är – eller var just 

då. Dels kan man, när jag i framtiden 

söker för någon sjukdom, gå tillbaka och 

hämta de värden som är intressanta från 

undersökningen. Dels den krassa biten 

att när jag dör, är det jätteintressant 

(beroende på vad jag dör av) att ställa det 

i jämförelse med mitt hälsotillstånd när 

jag var med i undersökningen.

Häromdagen fick jag delta i en ny  

under sökning (eller nja, den har hållit 

på några år). Ett forskningsprojekt  

om vad som ger pastorer livsluft och 

livslust och varför många av oss slutar 

i förtid och gör något annat. I en dryg 

timme satt jag och samtalade med 

forskaren ifråga om min kallelse, om 

vad som format min pastorsroll, hur jag 

hanterar trötthetsperioder och konflik

ter, vad som ger mig lust och energi. Jag 

berättade om mina upplevelser av att 

vara pastor i allmänhet och att vara pas

tor i Majorna i synnerhet. Vi talade om 

var jag blommar som bäst och vad som 

bara suger energi.

Jag inser att för mig är det väldigt 

viktigt var församlingen finns och i 

vilket sammanhang. Och ur det perspek

tivet också vilka människorna är som 

finns i och kring församlingen. Allt det 

som format församlingen. Under min 

uppväxt, praktik och genom arbete har 

jag kommit i nära kontakt med sex olika 

församlingar. När jag tänker på dem så 

börjar jag alltid med enskilda människor, 

men landar lika snabbt i församlingens 
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historia, utveckling, kamp och, förhopp

ningsvis, framgångar.

Jag skrattade en gång kärleksfullt tillsam

mans med en katolsk kollega. För när han 

beskrev ediktet i Milano (313 e Kr) och den 

östliga schismen (1054 e Kr) och andra katol

ska märkeshändelser, så berättade han som 

om han själv varit närvarande. Nu när jag 

satt och samtalade med forskaren, upptäckte 

jag att jag gjorde likadant. Jag beskrev ”mina” 

församlingar som om jag själv varit närvaran

de vid grundandet, under perioder av kamp, 

i samband med händelser som formade 

församlingen. Så efter undersökningen skrat

tade jag än en gång kärleksfullt tillsammans 

med min katolske kollega (fast han inte var 

närvarande). För jag inser att en del av min 

kärlek till församlingarna – och inte minst 

Majorna – handlar om att se hur historiken 

formats av människor och format människor. 

Och att det är det tillsammans med Guds 

Ande som har lett församlingen vidare.

Just nu är vi med och skriver historia. 

Och historien består i synnerhet av nu le

vande människor – och alla de som gått före. 

Jag är så glad att jag får skriva den historien 

tillsammans med er. Det ger mig livsluft och 

livslust som pastor. Mötet med människor 

som är med och formar …

Och undersökningen jag var om den här 

gången gav ett kvitto på hälsotillståndet – 

och det kändes gott.

Njut av sommaren! Församlingen möter 

dig genom sommarandakterna och genom 

alla våra förböner för varandra. Gud välsig

nar dig.
n Leif Romell, pastor

mailto:info@majornakyrkan.se
mailto:leif@majornakyrkan.se
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söndag 29 maj var ingen vanlig sön

dag. En söndag i slutet av maj brukar 

vara reserverad för Majornas megaloppis, 

men i år hade bostadsbolagen dragit sig 

ur. Istället togs egna initiativ av majorna

borna till olika gatuloppisar runt om i 

Majorna. På Facebook annonserades att 

det skulle bli en världspremiär på Chap

mans torg. Det var nätverket Chapman 

United (bestående av Fakutm, Majorna

kyrkan och ytterligare grupper, företag 

och teatrar runt torget) som bjöd in till 

Gatufesten. 

På torget byggdes det upp en scen 

för musiker, poeter med mera. Ma

jornakyrkan slog upp dörrarna redan 

klockan 12. Inne i kyrkan och utanför på 

torget var det loppis. På övervåningen 

gick det att köpa fika och utanför såldes 

varmkorv. Klockan 14 drog festen igång 

med Chapter och Memory från Majorna

kyrkan – när deras sång steg mot himlen 

var det fler än jag som ryste. Det följdes 

av Göteborgs kapellet, poesiläsning och 

högläsning av författarna till Faktums nya 

novellsamling. 

Restaurang Sing Sing arran gerade 

karaoke till en del sångglada besökares 

förtjusning. Det blev både ett och två 

extranummer. I biblioteket var det sago

stund för de minsta. På engelska teatern 

Gest bjöds smakprov ur programmet. På 

eftermiddagen var det gudstjänst inne i 

kyrkan med Leif Romell som predikade.

Förhoppningsvis blir detta nu en 

återkommande tradition. Det var alla 

deltagare överens om. Chapmans torg har 

länge varit en öde plats. Tillsammans kan 

vi blåsa liv i torget. Det blir säkert flera 

andra evenemang framöver så håll utkik.
n 

Linus Johansson

Världspremiär för gatufest 
på Chapmans Torg!



 JUNI

26 SÖNDAG 11.00 gudstjänst  

Den helige Johannes döparens dag. 

Den högstes profet. Leif Romell,

 JanOlof Kuhlin sång,  

Göran Götborg gitarr och piano

 

 JULI

3 TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIG-

HET 19.00 sommarandakt, Tema: 

Förlorad och återfunnen, Krets 7

10 FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFAL-

DIGHET 19.00 sommarandakt,   

Tema: Att inte döma, Krets 8

17 SÖNDAG APOSTLADAGEN 19.00  

sommarandakt Sänd mig,  
krets 1

24 SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIG-

HET 19.00 sommarandakt,  

Efterföljelse, krets 2

31 SÖNDAG KRISTI FÖRKLARINGS DAG 

19.00 sommarandakt 

Jesus förhärligad, krets 3

 

 AUGUSTI

7 ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFAL-

DIGHET 19.00 sommarandakt 
Andlig klarsyn, Krets 4

10–14 ONSDAG TILL SÖNDAG Equmenia

kyrkans kyrkokonferens på Tånga 

Hed i Vårgårda. Alla förhandlingar 

och gudstjänster livesänds, men var

för inte ta chansen att göra en som

marutflykt och delta i en gudstjänst på 

plats. Se notiser.

14 NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

19.00 sommarandakt 

Goda förvaltare, krets 5

20 LÖRDAG 10.00 arbetsdag. Se notis

21 TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

19.00 sommarandakt 

Nådens gåvor, krets 6

23 TISDAG 18.30 politikersamtal in

för valet. Tre partier möts i samtal 

om klimat och integration. Moderator 

Gert Gelotte. Samarrangemang med 

Studieförbundet Bilda och Majornas 

Bibliotek. Se notiser för mer  

information.

25 TORSDAG 18.30 politikersamtal  

inför valet. Tre partier möts i 

samtal om klimat och integration. 

Moderator Gert Gelotte. Se notiser

28 ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

SAMLINGSSÖNDAG 11.00, gudstjänst 

Tro och liv. Leif Romell.  

Erika Bomb, piano och orgel. 

29 MÅNDAG 18.00 boksamtal 

Stefan Edman: Bråttom, men inte kört 
Karl Ove Knausgård: Morgonstjärnan

30 TISDAG 18.30 politikersamtal 

inför valet. Tre partier möts i 

samtal om klimat och integration. 

Moderator Gert Gelotte. Se notiser

 

 SEPTEMBER

1 TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Kom och trivs på torsdagsträffen  

– med överraskningar

4  TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

11.00 gudstjänst Friheten i Kristus 
Leif Romell.  

Församlingsmöte efter kyrkkaffet.

8  TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Bibelsamtal med pastor Leif Romell

11 SÖNDAG 11.00 Nattvards- och samtals-

gudstjänst, trettonde söndagen efter 

trefaldighet. Tema: Medmänniskan. 

Internationella rådet.

15 TORSDAG 11.00 torsdagsträff. 

Fiol, Färger och Frimodiga Funderingar, 
med Cecilia Lutter.

 

FÖRSAMLINGSBOK

nya medlemmar

n	 Jadran Jelovcic från Equmenia

kyrkan i Varberg

n	 Ulla Smedlund

vigsel

n	 Marita Schwartz & Kent Karlsson, 

i hemmet den 26 maj 2022.  

Officiant: Nina Holgersson.

n	 Mika Lövsén & Moa Ekvall, 

i Majorna kyrkan den 18 juni 2022. 

Officiant: Sara Sacklén.

n	 Malin Lundborg & Reine Petersson, 

vid havet på Smögen den 11 juni 

2022. Officiant: Nina Holgersson. 

BILD: MARIA MANNBERG



under våren har det bjudits in till fyra 

samlingar under temat: Jordens sång – vårt 
ansvar.

Förhoppningen har varit att knyta 

samman kulturella uttryck med Equme

niakyrkans utlysande av klimatnödläge.

Målsättningen har varit att inte bara 

låta orden tala, utan att lyfta idéer och 

tankar om vad vi konkret kan göra som 

kyrka, tillsammans och som enskilda 

individer för att förbättra klimatet.

Vid ett tillfälle var Sten Källman med 

sin saxofon inbjuden och vid ett annat 

visade Conny Nylén en fotoutställning.

Damkören under ledning av Sven 

Apelmo har medverkat samtliga gånger.

Som final på vårterminen firades Vår 
konsert med Majornakören och Dam

kören då tänkvärda texter angående 

klimatnödläget framtagna av några kör

medlemmar lästes mellan sånginslagen.

Kanske har det inte blivit så mycket 

handling efter dessa samlingar men frå

gorna hålls levande och vi arbetar vidare 

under hösten och söker nya vägar för att 

värna skapelsen.
n 

Margareta Björn

Jordens sång vårt ansvarSOMMAREN ÄR HÄR och i och med det går 

körerna i kyrkan på sommarlov. Vilken 

fantastisk termin vi haft tillsammans!

Barnen har medverkat i gudstjänst 

och på marknaden som anordnades 

29 maj ute på torget.

Vi har lärt oss nya sånger, fått testa 

på slagverk, fått leka akrobater, balleri

nor, clowner och olika sorters djur som 

finns på cirkus.

Majornakören och Damkören deltog 

under Vår konsert 21 maj.

Vackra, fartfyllda – men också tänk

värda sånger framfördes tillsammans 

med texter rörande klimatkrisen som 

körmedlemmarna själva skrivit.

Tyckte ni som var där att detta var 

lika fantastiskt som vi tycker, så ska ni 

hålla utkik under december då körerna 

kanske möts igen till en stämningsfylld 

julkonsert. Välkomna då även ni som av 

någon anledning missade Vår konsert!
 

Under sommaren tar musikverksam

heten sommarlov, men återvänder 

givetvis 31 augusti. Då ses Memory 

(3–5år) 16.3017.00, Chapter (från 6 år) 

16.30–17:15 och Majornakören 19.00

21:00.

Projektkören som under maj månad 

sjungit gospel återvänder igen lagom 

till advent.

Allt gott, ha en fin sommar så ses vi 

till hösten!
 n 

Erika Bomb

BILDER:MARGARETA BJÖRN



vi har nu haft seniordagar på 

Bobergsgården sedan år 2012 med ett 

uppehåll under pandemin. Har det blivit 

en tradition eller är det ett måste?

Flera av deltagarna har varit med på 

många av dessa och en av dem är Maja

Lisa From, som nu är 99 år. Hon varken 

ser eller hör så bra, men är mycket glad 

för att få vara med där det händer något.

MajaLisa säger: ”Att få vara tillsam

mans med glada vänner, äta god mat, gå 

ut i naturen och bada på Skrea strand är 

något underbart.”

Hon har redan anmält sig till nästa 

år, och då hoppas vi få göra tårta till 

100åringen!

GunBritt Volmari, som är vår kokerska 

på seniordagarna, var den som berättade 

för MajaLisa om Bobergsgården.

MajaLisa är född och uppvuxen i 

Falköping. När hon var 17 år ramlade hon 

ned från en 3,5 meters höskulle, bröt båda 

benen och låg medvetslös i tre veckor. Efter 

att hon vaknat upp sa läkarna att ett under 

hade skett. Men hon blev blind på ett öga.

Hon flyttade till Göteborg för att utbilda 

sig till sjuksköterska. Detta bestämde hon 

när hon låg på sjukhuset. Efter utbildning

Bobergsgården

BILDER: INGER ERIKSSON

en fick hon tjänst på en ögonavdelning, 

och denna var hon trogen i alla år.

MajaLisa är medlem i Smyrnakyrkan 

och har varit mycket aktiv i en besöks

grupp och som kyrkvärd.

Årets Seniordagar bjöd på mycket 

fint vårväder. Solen sken från en blå 

himmel.

Varje dag började vi med en samling 

och fortsatte så klart med sittgympa.

Många tog promenader i omgivning

en och njöt av att liljekonvaljerna var på 

väg. Dagarna gav också möjlighet till fina 

samtal mellan måltiderna.

Så nu ser många fram emot nästa år 

på Bobergsgården.
n Inger Eriksson

MAJA-LISA FROM  OCH GUN-BRITT VOLMARI. 



SOMMAR I MAJORNAKYRKAN

Under juli och halva augusti (v 27–32) 

har både Erika Bomb och Leif Romell 

semester. Som vanligt fungerar Majorna

kyrkan alldeles utmärkt ändå. Våra åtta 

kretsar ansvarar för varsin sommaran

dakt kl 19 på söndagarna.

Behöver du nå någon i kyrkan under 

sommaren så ringer du expeditions

numret 031 7225880 och lämnar ett 

meddelande. Telefonsvararen lyssnas 

av 2–3 gånger i veckan. Det finns också 

en ”pastoral backup” som kan hjälpa till 

med råd och dåd vid behov.

Våra anställda börjar direkt efter 

semestern med sommarkonferens för 

Equmeniakyrkans medarbetarkår i 

Betlehemskyrkan. Erika och Leif är där

efter tillbaka på plats i Majornakyrkan 

17 augusti. n
 

KYRKOKONFERENS FÖR EQUMENIAKYRKAN

Årets kyrkokonferens hålls i Vårgårda 

10–14 augusti. Per Gotting och AnnLou

ise Olsson är våra ombud. Också vi andra 

har möjlighet att följa både förhandling

ar och gudstjänster via internet. Se all 

information och programmet på equme

niakyrkan.se/kyrkokonferensen. Eller 

varför inte åka dit och delta i någon av 

högtidsgudstjänsterna:

fredag kl 19 Gudstjänst med 

förbön för Vägledningsåret. Kyrkoledare 

Joakim Hagerius predikar.

lördag kl 19 Internationell 

gudstjänst med förbön för missionärer. 

Kyrkoledare Lasse Svensson predikar.

söndag kl 14 Ordinationsguds

tjänst. Kyrkoledare Karin Wiborn 

predikar. n
 

JORDENS SÅNG – VÅRT ANSVAR

Också i höst kommer vi att ha fyra lörda

gar där olika uttryck möts för att ge oss 

tankar kring klimatet. Första gången blir 

24 september. Då möts vi bland annat 

kring tavlor av Helene Johansson. Övriga 

datum är 15 oktober, 12 november och 

17 december. Samtliga gånger kl 17.00. n

ARBETSDAG 20 AUGUSTI

Vi möts kl 10.00 alla som vill för att 

bland annat börja fräscha upp i under

våningen. n
  

HOPPAS ATT DU FÅR en fin och skön som

mar innan vi ses igen den 1 september. 

Det blir höstens första torsdagsträff. Då 

bjuder vi på överraskningar!

Från och med 8 september återkom

mer vi med bibelsamtal varannan vecka, 

då vi fortsätter att fördjupa oss i Apostla

gärningarna.

19 AUGUSTI KL. 11.00–14.00 är det en 

politiker utfrågning i Betlehemskyrkan 

med frågeställningen: Vad vill ditt parti för 
de äldre? De fyra pensionärsorganisatio

nerna prospfskpfrpg inbjuder till 

detta inför höstens val.

15 SEPTEMBER får vi i Majornakyrkan 

besök av Cecilia Luther: Fioler, Färger och 
Frimodiga Funderingar.

7 OKTOBER KL.11.00 –15.30 rpg:s höstfest 

i Nimbus på Öckerö. Anmälan krävs.  

(Begränsat antal. Först till kvarn…)

Anmälan till Inger Eriksson 0733 368517 

eller rpg.majorna@gmail.com

Övriga programpunkter hittar du i vårt 

programblad eller på Majornakyrkans 

hemsida.
n rpgstyrelsen

HIGHFIELD – EN SYSTERKYRKA

Highfield United Reformed Church är 

Majornakyrkans vänförsamling i

England och ligger i närheten av Man

chester och Liverpool. 

En grupp från Majornakyrkan var 

och hälsade på vid pingsttiden för 

cirka 10 år sedan. Sedan har några 

medlemmar från Highfield varit här 

och hälsat på oss. 

De har en aktiv Facebooksida där 

man kan följa en del av deras aktivite

ter. För den intresserade är adressen 

”Highfield United Reformed Church”.  

Församlingen är nu med i United 

Churchfamiljen i England. Mycket av 

kyrkans verksamhet liknar det som vi 

har i Majornakyrkan. Några bilder från 

deras Facebooksida visar detta. Det är 

gudstjänst söndag förmiddag. 

Regelbundet har de sopp och café

samlingar med stöd till internationellt 

arbete. De har skollovsaktiviteter för 

barn och det finns en pensionärsgrupp. 

Det finns en kort videosekvens som 

visar hur det ser ut inne i kyrkan. 

Länken dit är: https://fb.watch/dbG

9dxf9F6/

Gå gärna in och titta!

 n Internationella rådet

FÖRSAMLINGSMÖTE 4 SEPTEMBER 

efter kyrkkaffet söndagen 

4 september. Välkommen då! 

 n



BOKSAMTAL

I en bra bok står det mycket mellan 

raderna, säger ordspråket. I våra bok

samtal får vi ofta uppleva hur spännande 

det kan vara att dela läsupplevelser med 

varandra. Vi tänker att det inte finns rätt 

och fel i hur man uppfattar böcker. Olika 

perspektiv och åsikter berikar. I mer än 

10 år har vi läst, träffats och reflekterat 

tillsammans. Under hösten 2022 ses vi i 

Majornakyrkan fem måndagar kl 18:00  

19:30 och pratar då om:

 

29 augusti Bråttom men inte kört  
av Stefan Edman, Morgonstjärnan  

av Karl Ove Knausgård

19 september  (bok ej ännu bestämd)

24 oktober (bok ej ännu bestämd)

21 november (bok ej ännu bestämd)

19 december Stargate: En julberättelse  
av Ingrid Rishöi

 

Välkommen med vid ett eller flera tillfäl

len om du har lust att läsa och prata 

om din läsupplevelse! Man kan också 

komma utan att ha läst boken och kan

ske få inspiration till att läsa den. n

POLITIKERSAMTAL 23–30 AUGUSTI

I början av maj bjöd Majornakyrkan och 

Majornas Bibliotek tillsammans in till 

en politikerkväll kring stadsbyggnad 

med fokus på Majorna. Gert Gelotte 

var moderator och ett drygt hundratal 

besökare fick höra samtal kring Gröna 

Vallen, förtätningar och mycket mer. 

Fyra partier var representerade och det 

blev ett väldigt gott samtal.

 Goda saker ger mersmak, därför 

gör vi en ny satsning ännu närmre valet, 

ännu en gång tillsammans med biblio

teket. Den här gången kommer fokus 

att vara kring klimat och integration. 

Vi tänker oss att politikerna mer skall få 

tid att utveckla sina tankar, hellre än att 

ha debatt och konfrontation. Därför gör 

vi tre kvällar där tre partier deltar varje 

kväll. Än en gång får vi Gert Gelotte som 

moderator. Så vill du veta var våra par

tier och politiker står i fråga om integra

tion och klimat så är detta rätt plats.

tisdag 23 augusti 18.30 möter 

vi Demokraterna (ännu oklart vem), 

Emmyly Bönfors från Centern, Axel Dar

vik från Liberalerna och Nina Miskovsky 

från Moderaterna.

torsdag 25 augusti 18.30 möter 

vi Grith Fjeldmose från Vänsterpartiet, 

Teysir Subh från Feministiskt initiativ 

och någon från Sverigedemokraterna.

tisdag 30 augusti 18.30 möter 

vi Karin Pleijel från Miljöpartiet, Elisabet 

Lann från Kristdemokraterna och Blerta 

Hoti från Socialdemokraterna. n

Generationsscout
efter 10 års uppehåll börjar vi 

äntligen med scout i Majornakyrkan. Nu 

kommer vi att satsa på generations och 

familjescouting. Den 15:e maj hade vi 

en liten provomgång. Vi var fem barn 

och sex vuxna och vi fick lära oss hur ett 

trangiakök fungerar, hur man knyter en 

råbandsknop. Och så grillade vi natur

ligtvis korv över öppen eld. 

Till hösten kommer vi att fortsätta 

någon eller några söndagseftermiddagar 

i månaden. Håll utkik när vi kör igång. 

Alla åldrar är välkomna! 

Ring om ni undrar något! 
n

 Katarina Månsson 0707 597855



MAJORNAKYRKAN
CHAPMANSGATAN 6
414 54 GÖTEBORG

SVERIGE
PORTO 
BETALT

Kr
ön

ik
a på kvällskvisten

Koltrasten sjunger så ljuvligt. Träden på kyrkogården är stilla. 

Jag sitter på balkongen med kvällskaffet. Och funderar. Det är 

många fler än jag som uppskattar Mariebergskyrkogården – 

denna härliga kyrkogård. Kvinnor och män, hundar, små barn på 

små cyklar som inte behöver vara rädda för något, duvor och på 

kvällen två harar. Nu vet jag var hararna gömmer sig om dagarna. 

Jag har perfekt utsikt från balkongen.

Fast det snart är sommar lyser många gravljus om kvällarna. 

Ett par med barn i en kärra sitter på en av bänkarna. 

Så går kvällen och bänken blir tom. Rapport har så mycket 

tragiskt att meddela, i motsats till friden vid min utsikt. Färre 

bilar kommer uppför backen. Bussarna har en bit kvar innan 

de når översta hållplatsen. Men jag är van vid dem. Med dem 

kommer man dit man vill i stan med omnejd. När jag ser ut över 

kyrkogården kommer tankarna på ett längre perspektiv – in i 

evigheten och minnena av dem som gått före oss dit.

Så går dagarna men kvällskvisten tycker jag bäst om.

 n  Lena Björneld


