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Under ytan



BILD: GUNNEL GOTTING

nu går vi in i hösten efter somma-

rens förhoppningsvis sköna, lata eller 

aktiva dagar. Kvällarna blir mörkare, 

men är ännu ljumma. Dagarna blir 

kyligare med klara färger, vattnet är 

mörkblått och fortfarande badbart.

I staden och efter vägkanterna ser vi 

vart vi än tittar affischer med glada, vän-

liga ansikten som lovar att om vi bara 

röstar på dem ska allt bli bättre – det ska 

bli ordning och reda och vi ska fortfaran-

de ha råd med det vi behöver (och kan-

ske också med det vi inte behöver). Man 

bjuder över varandra med välfärdslöften 

och till och med klimatet ska ordnas till. 

När detta läses vet vi hur det gick i valet 

– om det blir kaos i regeringsbildningen 

som förra gången eller inte. Så städas 

alla de vackra bilderna bort och kastas 

på sophögen.

I Majornakyrkan återvänder vi till en 

ny termin med allt vad det innebär av ar-

bete och gemenskap. Vi möts av levande 

glada och vänliga ansikten, vi får sjunga 

lovsånger, dela bekymmer och glädje-

ämnen, fika, studera Bibeln och höra 

predikan, grilla korv med ungdomar och 

mycket annat. Här erbjuds ett fantastiskt 

brett utbud och vi kan förhoppningsvis 

vänta oss att många människor kommer 

till vår kyrka. Som alltid är det då viktigt 

att vi möter alla med så mycket välkom-

nande värme och kärlek vi kan. 

Det är lätt att känna hopplöshet och 

Hösten 
–en tid att blicka framåt

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

förtvivlan inför de övermäktiga problemen 

med klimatnödläge, krig i världen och 

människor i nöd runt omkring oss. Men vi 

får be tillsammans om kraft och uthållighet 

hela den långa hösten och vintern, och om 

vägledning hur vi ska kunna komma vidare.

Vi vet ändå: de löften som Gud ger kan 

man lita på. De räcker inte bara fram till 

nästa val – de räcker till livets slut och ända 

in i evigheten.

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: 
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.  jer 29:11–12

n Gunnel Gotting
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Vi som lever mitt emellan

hans rosling brukade förklara 

globala samband med hjälp av äpplen. 

På ett pedagogiskt sätt radade han upp 

äpplena och illustrerade att en minoritet 

av jordens befolkning saknar utbild-

ning, hälsovård och bostad medan en 

överväldigande majoritet har tillgång till 

allt detta. Han konstaterade att vår bild 

av världen många gånger är helt felaktig 

och bygger på föreställningar som inte 

överensstämmer med verkligheten. 

Hans Rosling fick oss att förstå att den 

stora massan av människor lever i mit-

ten. De är varken extremt fattiga eller 

extremt rika.

Hans resonemang har fått mig att 

fundera på den bild av situationen i 

Sverige och särskilt i våra förorter, 

som målas upp av ledande politiker. Vi 

förfasas över utanförskapet som föder 

våld och kriminalitet. Om det inte är 

politiker så är det media som matar oss 

med hemskheter. I de här höghusom-

rådena finns knappt någon med svensk 

bakgrund. Det är stor trångboddhet, ma-

joriteten är låginkomsttagare och 40–60 

procent av eleverna lämnar skolan utan 

godkända betyg. I en del villaområden är 

segregationen den omvända. Där finns 

knappt några människor med utländsk 

bakgrund, husen är rymliga, majorite-

ten har höga inkomster och nästan alla 

elever får godkända betyg.

Den överväldigande majoriteten 

av oss kommer aldrig att sätta vår fot 

i varken förorterna eller i villasamhäl-

lena utanför staden. Vi lever integrerade, 

sida vid sida i staden, svenskar och 

nysvenskar, har jobb, bra boende och 

våra barn klarar oftast skolan. Det är vi 

som utgör normen i samhället. Även om 

vi är klart flest så pratar sällan politi-

kerna eller media om oss. Vi får inga 

första sidor, för vi skapar inga rubriker. 

Vi bara lever våra liv. Politiker och media 

gör allt för att förvränga vår uppfattning 

om att vårt liv är bra. De vill väcka vår 

rädsla och oro. De vet att det fångar vårt 

intresse och får oss att klicka på nyhets-

sidorna, vilket generar pengar i form av 

annonsintäkter. De vet att det skrämmer 

oss och får oss att lyssna på deras enkla 

lösningar på komplexa problem, som 

kräver ett helt samhälle för att lösa. 

Jag ber dig att i stunder när du över-

sköljs av domedagsbilder och hot om 

samhällskollaps minnas Hans Rosling 

och hans äpplen. Ta fram äpplena om du 

har några hemma – det går lika bra med 

potatisar – och rada upp dem framför 

dig. Säg till dig själv att det du just hört 

eller sett inte är det normala. Det är bara 

att gå till dig själv eller dina vänner och 

tänka på hur ni lever era liv. Titta på 

äpplena och dela upp dem i tre högar: ett 

äpple för de rika, två äpplen för de fat-

tiga, och sju äpplen för oss som lever mitt 

emellan. Konstatera att den stora massan 

av oss har det rätt bra tillsammans. 
n Linus Johansson
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genom 13 seriösa organisationer, 

där ibland Diakonia, bidrar Världens 

Barn till att förändra barns framtid 

till det bättre. Världens Barn är ett 

insamlingsorgan och i år är det 25 år 

sedan man började. Det pågår ett 40-tal 

projekt runt om i världen som ger barn 

möjlighet att gå i skolan, få bättre hälsa 

och en tryggare vardag.

Tyvärr behövs insamlingen mer än 

någonsin i spåren av konflikter, pan-

demi och klimatförändringar. Insam-

lingen pågår hela året, och under vecka 

40 i början av oktober satsar riksinsam-

lingen extra mycket. Då får vi alla vara 

med och bidra med det vi kan.

1 oktober spelar Göteborgs kapellet 

på Mariaplan 11.00–13.00.

2 oktober blir det en barnkörs-

konsert i Betlehemskyrkan 17.00

9 oktober på tacksägelsedagen 

firar vi gudstjänst i Majornakyrkan. Då 

Världens Barn når fram!
medverkar barnkören Chapter. Vi säljer 

höstens skörd av frukt och grönt och alla 

intäkter går till Världens Barn.

”Barn är ett folk och de bor i ett 

främmande land …” Barn bor eller har 

ingenstans att bo i alltför många länder, 

långt borta och mycket nära. De behöver 

oss så väl!
n Aina Stenberg och Margareta Björn 

I sittande möte kan alla under pågående 

förhandlingar visa sitt stöd eller ogillan-

de för det förslag som behandlas, genom 

att visa kort med någon av de färger som 

används. Detta låter kanske simpelt men 

är ett sätt att göra allas röster hörda och 

sedda även om man inte vill ta till orda 

offentligt.  Metoden är nu väl inarbetad 

efter några år och sker i sann demo-

kratisk anda. I kyrkokonferensen finns 

också en barnkonferens och olika semi-

narier. Ett av seminarierna handlade om 

hur man som individ och församling 

arbetar praktiskt med klimatet.

Ett demokratiskt arbetssätt gäller 

i stort och smått också i Majornakyr-

kan. Förslag kommer in, bearbetas 

och beslutas om i församlingsmöten. 

Detta arbetssätt har pågått i snart 130 

år. Majornakyrkan ska fortsätta att vara 

en församling som arbetar för och med 

demokrati. Är du intresserad av hur vi 

arbetar är du välkommen att höra av dig. 

Kanske är du en framtida representant 

för Majornakyrkan på en festlig, demo-

kratisk och hoppingivande kyrkokonfe-

rens!?

Däremellan ses vi i kyrkan på Chap-

mans torg, för det kristna hoppet och 

demokratin behövs i teori och praktik.
n Ann-Louise Olsson

equmeniakyrkan som folkrö-

relse är pådrivande för att lyfta och 

medvetande göra demokratin som ar-

betssätt i vårt land. Så har det varit från 

frikyrkorörelsens början på 1800-talets 

mitt. Inte långt från Göteborg startades 

de första församlingarna.

Varje år förläggs Equmeniakyrkans 

högsta beslutande organ till en ort, i år 

i Vårgårda 10–14 augusti. De första två 

dagarna av konferensen var digitala. 

Med flera hundra ombud på plats är 

kyrkokonferensen ett av Sveriges största 

demokratiska beslutande organ – fler 

antal ledamöter än i Sveriges riksdag. 

Ledamöter med olika bakgrund och från 

olika sammanhang har en mötesplats

Alla församlingar i Sverige som är 

anslutna till Equmeniakyrkan skickar 

ombud för att demokratiskt arbeta 

med förslag som rör den gemensamma 

framtiden. Stora gudstjänster med olika 

teman för att belysa den nationella och 

internationella verksamheten är alltid 

höjdpunkter. Internationella gäster 

från olika systerkyrkor var inbjudna. 

Samma vecka inleddes de sedvanliga 

partiledar utfrågningarna, så Vårgårda 

var i hetluften på olika sätt.

Kyrkokonferensen har en arbets-

metod som arbetar efter konsensus. 

Demokrati i kyrkan



 SEPTEMBER

15 TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Fiol, Färger och Frimodiga Fun-

deringar med Cecilia Luther.
18 FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFAL-

DIGHET 11.00 gudstjänst  

Vem av oss är bäst? Nya medlem-

mar hälsas välkomna. 

Leif Romell. Karin Wiberg, violin. 

Erika Bomb, piano. Söndagsskola.
19 MÅNDAG 18.00 boksamtal 

Hon vars hjärta var som mitt  
av Göran Greider.

22 TORSDAG 11.00 torsdagsträff.

 Bibelsamtal med pastor Leif 

Romell.
24 LÖRDAG 17.00 Under ytan. En kväll i 

serien Jordens sång – vårt ansvar. 

Konstnär Helene Johanssons 

bilder är utgångspunkt. Berit 

Engberg samtalar med Helene 

om skapandeprocessen. Se notis.
25  F EMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFAL-

DIGHET 11.00 gudstjänst  

Under ytan. Leif Romell.  

Helene Johansson, bilder.  

Per Gotting, sång. Gunnel  

Gotting, piano, orgel. 
29 TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Min kallelse till missionär i Bolivia.  
Monica Ortega berättar.

 
 OKTOBER

1 LÖRDAG 11.00 Insamling för Världens 

Barn på Mariaplan. Göteborgskapel-

let spelar. Majornakyrkan skramlar 

med insamlingsbössor. 
2  SÖNDAG DEN HELIGE MIKAELS DAG 11.00 

nattvardsgudstjänst  

Änglarna. Diakonirådet, Jonas Lars-

son, trumpet, Roland Svantesson, 

sång, gitarr. Gullan Ahlgren, piano, 

orgel. Söndagsskola.
5 ONSDAG 14.00 Så skyddar du dig mot digi-

tala bedrägerier! Anna-Karin Kjellgren 

och Elin Syberg Falguera. Föran-

mälan, se notis. 
6 TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Bibelsamtal med pastor Leif Romell.
7 FREDAG 11.00–15.30 rpg:s höstfest på 

Nimbus, Öckerö. Endast föranmälan 

via Inger Eriksson, 0733 368517. 
9 SÖNDAG TACKSÄGELSEDAGEN 11.00 

gudstjänst. Lovsång. Avslutning 

av riksinsamlingen för Världens 

Barn. Vi bär fram av årets skörd.  

Internationella rådet. Sång av 

Chapter, Liza Parisi, dirigent. Erling 

Zetterman, piano, orgel. 
11  TISDAG 18.30 Är allt klart när det är 

klart? Om politik i okänd terräng. Marie 

Demker, professor i statsvetenskap 

vid Göteborgs universitet. Se notis.

13 TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Arvet från min farmor. Aina Stenberg.
13–15 TORSDAG-LÖRDAG. Höstglöd på 

Bobergs gården. Föranmälan. Se notis.
15 LÖRDAG 17.00 Utan mångfald – enfald! 

En kväll i serien Jordens sång – vårt 

ansvar. Michael Nilsson, konstnär och 

miljökonsult, berättar om jordens 

artrikedom. Se notis.
16  ARTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

11.00 gudstjänst När det omöjliga 
blir möjligt. Leif Romell. Majorna

kören. Erika Bomb, dirigent, piano, 

orgel. Söndagsskola.
20 TORSDAG 11.00 torsdagsträff  

Bibelsamtal med pastor Leif Romell
23 NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIG-

HETG 11.00 nattvardsgudstjänst 

Trons kraft. Pastorsbytardag – Leif 

Romell predikar i Flatåskyrkan,  

Ctefan Brochmann från Redbergs

kyrkan predikar i Majornakyrkan. 

Sven Apelmo, saxofon. Hans Bern

skiöld, piano, orgel. 
24  MÅNDAG 18.00 boksamtal  

Sång fåglar av Christy Lefteri och  

Kvinnor utan män av Pamela Jaskoviak.
26 ONSDAG 18.30 författarkväll 

Pamela Jaskoviak, författare, krö

nikör. Ett samtal utifrån novell
samlingen Kvinnor utan män. Se notis.

27 TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Våra liv på Göteborgsoperan.  
Eileen och Torbjörn Wäremo.

30 TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFAL-

DIGHET 11.00 gudstjänst  

Att leva tillsammans. Jaedran Jelovcic, 

predikan. Gullan Ahlgren, piano, 

orgel. Söndagsskola.

 
 NOVEMBER

3 TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

 Bibelsamtal med pastor Leif Romell. 
6 SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG 

11.00 gudstjänst Vågar vi hoppas? 
 Ljuständning för dem som har 

dött under året. Leif Romell.  

Erling Zetterman, piano, orgel.
10 TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Namibia. Tor Herngren visar färska 

bilder och berättar.
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FÖRSAMLINGSBLADET DIGITALT

Tillhör du dem som hellre vill 

ha den här publikationen digi-

talt? Skicka ett mejl till leif@

majornakyrkan.se så får du 

bara digitala utskick. n
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Solidaritet över gränser
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Världspremiär
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Vill du sjunga gospel tillsammans med andra?
Majornakyrkan bjuder in alla sångsugna till ett gospelprojekt 
i slutet av maj. Oavsett om du har sjungit gospel eller inte, om du 
tycker du är bra eller inte. Det är bara lusten som räknas! 
För alla i åldrarna 15–175.

NÄR?
onsdag 25 maj kl 19–21 körövning
onsdag 1 juni kl 19–21 körövning
onsdag 8 juni kl 19–21 körövning
söndag 12 juni kl 11 sjunger vi i gudstjänsten med fullt komp! 

VAR? Majornakyrkan på Chapmans torg

KOSTNAD? Gratis

Ta chansen att sjunga ut din glädje, att sjunga bort det  
som tynger och göra det tillsammans med andra!
För mer information och anmälan: erika@majornakyrkan.se

HÖSTEN ÄR HÄR. I och med det är också 

all körverksamhet tillbaka i kyrkan! 

Från och med terminsstarten har vi 

nu fem härliga körer som övar i våra 

lokaler: Chapter, Memory, Majorna-

kören, Damkören och nu också 

Celinkören – en fristående kör som 

har börjat öva hos oss. Celin kören 

kommer vi att få möta i gudstjäns-

ter framöver, precis som alla andra 

körer. Det är kul med så mycket 

körsång i kyrkan!

VÅRA BARNKÖRER CHAPTER OCH MEMORY 

har åter intagit kyrkan på onsdags-

kvällarna. Nya som gamla körmed-

lemmar är taggade på en härlig 

termin tillsammans.

Den 9 oktober sjunger Chapter i 

gudstjänsten och detta ser vi såklart 

mycket fram emot. Missa inte det!

 

MAJORNAKÖREN, VÅR KÖR FÖR UNGA VUXNA, 

ses också igen under onsdagkvällarna. 

Nya och gamla medlemmar välkomna-

des under terminens första rep i augusti. 

Den 16 oktober sjunger vi sånger i guds-

tjänsten på temat När det omöjliga blir 
möjligt. Välkomna!

Något som är bra att hålla koll på, om 

man är sångsugen och vill sjunga i kör i 

kyrkan på första advent, är att för hösten 

blir det åter ett svängigt gospelprojekt 

– favorit i repris från i våras helt enkelt. 

Denna gång blir det låtar som passar till 

just advent. Vi träffas fyra gånger innan 

första advent med start tisdag 1 novem-

ber 18.30–20.30 i kyrksalen.

Om du, eller någon annan du känner, 

är intresserad av att vara med är det bara 

att skicka ett mejl till mig:

erika@majornakyrkan.se Välkomna!

 n Erika Bomb, musikledare

”EN VINNER EN” OCH TORSDAGSTRÄFFAR

Våra torsdagsträffar har startat för hös-

ten med att pastor Leif Romell och musi-

kansvariga Erika Bomb berättade om sin 

bakgrund och väg till Majornakyrkan. 

Hösten fortsätter med bibel samtal med 

Leif Romell varannan vecka, varvat med 

annat program däremellan. Se kalenda-

riet på mittuppslaget. Alla är välkomna!

 
RPG är en av de fyra pensionärsorganisa-

tioner som är remissinstans när riksdag 

och regering beslutar i äldrefrågor. RPG 

är den minsta av dessa och behöver fler 

medlemmar för att få bättre genomslag 

för sina synpunkter. Distriktsstyrelsen 

har därför beslutat att göra en medlems-

rekrytering med slogan: En Vinner En!

Om alla i vår förening tog med en ny 

medlem var – vilket lyft det skulle bli!

Äldrefrågan är ju viktig för oss alla.

Tänk efter vem du kan bjuda till rpg 

Majorna! rpg Majorna bjuder på avgif-

ten för resten av 2022 och halva årsav-

giften 2023 (125 kr) för nya medlemmar. 

Nu sätter vi igång!
n rpg-styrelsen i Majorna

 I KONGO ÄR BRÖDUGNEN I FUNKTION … 

… OCH BRÖDET KÖRS UT 
TILL BYARNA MED MOTORCYKEL.

MAJORNAKYRKAN STÖDER projekt i 

vänförsamlingarna i Zanaga, Kongo 

Brazzaville. Några av dessa är nu 

färdiga.

Det bakas nu i den nya brödug-

nen i församlingen i Ingoumina och 

färskt bröd säljs i byarna och ger 

inkomst till församlingen. Brödet 

körs ut med motorcykel.

Och kyrkan i Bambama som 

tidigare har haft jordgolv har nu fått 

ett cement golv. 

Engagemanget i att översätta 

Bibeln till en Teke-variant pågår 

fortfarande, n

DET NYA CEMTENTGOLVET I KYRKAN I BAMBANA.
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Jordens sång  
– vårt ansvar
Under sommaren har samtalet om 

klimatfrågorna gått vidare. Bland annat 

har frågan ställts om vems ansvar det är 

att agera. Ska politikerna lösa det, eller 

måste var och försaka något för att vi ska 

kunna leva vidare på vår jord? Någon har 

föreslagit att vi ska ta det lugnare och bli 

mer lata, för det är när vi flyger och far 

över jorden som vi också förstör den.

Samtalet går vidare, bland annat 

under fyra lördagar i höst. Damkören 

med Lars-Göran Lilja på piano är med på 

samlingarna. Vid varje tillfälle serveras 

ett enkelt rättvisefika, och vi har möjlig-

het att fortsätta samtalet.

Två samlingar är planerade: 
n Lördag 24 september är temat Under 

ytan då bilder av konstnär Helene 

Johansson är utgångspunkt, och Berit 

Engberg samtalar med Helene om 

skapandeprocessen. Konstverken finns 

också med i söndagens gudstjänst.
n Lördag 15 oktober har rubriken Utan 

mångfald – enfald! Michael Nilsson, 

konstnär och miljökonsult, berättar 

om jordens artrikedom och varför den 

är viktig.
n Skriv också in 12 november och  

17 december i din almanacka!

Skördehögtid
På tacksägelsedagen 9 oktober vill 

vi att ni som kan tar med er något 

i tacksamhet för allt det fina vi har 

fått under året. Frukt, bröd, sylt, saft 

och blommor, med mera. Vi gör 

ett härligt skördebord längst fram 

i kyrksalen. Efteråt får den som vill 

köpa till förmån för Världens barn.

HÖSTGLÖD PÅ BOBERGSGÅRDEN

Vi får idka arbete och gemenskap på 

Bobergsgården torsdag till lördag 13–15 

oktober. Bobergsgården är en av tre går-

dar inom Equmeniakyrkan väst. Under 

helgen gör vi mindre reparationer, stä-

dar inom- och utomhus. Gården bjuder 

på mat och logi. Resan står du för själv.

Anmäl dig senast 10 oktober till Maria 

Lorentzon 031 3511810 eller mejla 

bobergsgarden@equmeniakyrkan.se. 

Meddela eventuell specialkost och vilka 

dagar du kan delta. n

FÖRFATTARKVÄLL 

Onsdag 26 oktober 18.30 får vi besök av 

Pamela Jaskoviak. För några år sedan 

skrev hon en krönika i Borås Tidning 

som också lästes i p1:s God morgon värl-

den. Krönikan utgick från när hon en 

kväll oplanerat besökte Majornakyrkan. 

Nu är hon här och berättar utifrån sin 

nya novellsamling Kvinnor utan män. n
 

 
SÅ SKYDDAR DU DIG MOT DIGITALA BEDRÄGERIER 

Anna-Karin Kjellgren och Elin Syberg 

Falguera från Bedrägerisektionen i 

Polisregion väst berättar om bedrägeri-

brottens utveckling, de vanligaste 

bedrägeri brotten per telefon, på internet 

och andra digitala platser, samt ger 

tips på vad man själv kan göra för att 

förhindra att bli lurad.

Föredraget äger rum i Majornakyr-

kan 5 oktober, kl 14–15.30, och är ett 

samarrangemang mellan Majornas 

bibliotek och Majornakyrkan. Entrén är 

gratis, men hämta biljett på Majornas 

bibliotek från och med 26 september 

eller ring 031 3659551. n

PAMELA JASKOVIAK
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ÄR ALLT KLART NÄR DET ÄR KLART? 

OM POLITIK I OKÄND TERRÄNG

Vi har ett siffermässigt resultat av valet. 

Men vet vi också hur det kommer att 

bli med regeringskonstellationen? 

Eller blir det många koppar kaffe med 

talmannen? 11 oktober 18.30 får vi be-

sök av Marie Demker som är professor 

i statsvetenskap vid Göteborgs uni-

versitet. Hennes forskning har under 

trettio år rört sig mellan politiska idéer, 

politisk filosofi och politisk historia. 

Intresset har fokuserats på frågor om 

samhällsförändring, demokrati och in-

ternationell politik. Forskningsfrågorna 

har handlat om europeiska partisystem, 

ideologisk förändring, avkolonisering 

och migration. Kan man tänka sig 

någon mer lämpad att hjälpa oss att 

analysera och förstå valet? n

FÖRSAMLINGSBOKEN

barnvälsignelse
n Wilhelm Erik Zacharias Lundén,  

född 23 oktober 2021, son till Anna 

Haeggström & Erik Lundén, frambars  

till välsignelse 16 juli 2022 i Hållö kapell.  

Officiant: Nina Holgersson.

vigsel
n Caroline Carlsson & Henrik Christiansen, 

vigdes utomhus vid Hovenäset den 27 

augusti 2022. Officiant: Nina Holgersson.

begravning
n Ulrika Vinding, född 8 april 1957, död 

2 juni 2022. Begravnings gudstjänsten 

hölls i Equmenia kyrkan Smögen 1 juli 

2022. Officiant: Nina Holgersson.



DET ÄR ÅTER DAGS för råbandsknopar, 

trangiakök, eld, sågar, pinnbröd och rö-

vargodis. Vill du hänga på? Välkommen 

kl 14–16 var tredje söndag med start 

18 september. Alla åldrar är välkomna!

Välkommen att äta middag tillsam-

mans! ONSDAGSMATEN är igång för stora 

som små mellan kl 17.15 och 18.30.  

Det är också superkul om några vill 

hjälpa till att laga mat eller diska. Skriv 

upp dig på listan som finns på anslags-

tavlan i nedre våningen. 

Håll ögon och öron öppna! Snart 

drar MAJORNAS VARDAGSRUM igång. Vi 

träffas en kväll i veckan både med gött 

häng och program som kan vara Quiz, 

visafton, stickcafé, klädbytarkväll, 

föreläsningar, brädspel mm. Vi hittar 

på program tillsammans, det är ju bara 

fantasin som sätter gränserna. Kika 

efter datumstart. Välkommen!

Välkommen också till SÖNDAGSSKOLAN 

varannan söndag varje ojämn vecka.

Ring mig, Katarina Månsson,  

0707–597855, om ni undrar något.
 n Katarina Månsson

Generations-  
och familjescouting

VEM VILL DU VARA INFÖR JULEN?

Sedan många år inbjuder kyrkorna i 

Majorna till julvandringar. Dagarna 

6–8 december bjuder vi in skolklasser 

i årskurs f-2 till Carl Johansskolan där 

de får möta julberättelsen guidade av 

en ängel. De möter Maria och Josef, 

skattskrivarna, herdarna och fåren, de 

vise männen, Herodes, det nyfödda 

Jesusbarnet och kanske några andra. 

För att det här ska fungera behöver 

vi många frivilliga som vill vara med 

och leka. Tidigare har vi haft frivilliga 

mellan 0 och 85 år. De yngsta brukar få 

spela Jesus, de äldsta någon annan. Man 

behöver inte vara med varje dag, men 

så mycket som möjligt. Vi håller på från 

tidigast kl 8 till senast 14 på dagarna. 

Vill du vara med? 

Kontakta Leif Romell, 0705 355 299  

eller leif@majornakyrkan.se n

JULMARKNAD

Lördag 3 december, har vi julmarknad. 

Försäljningskommittén kommer med 

mer information i god tid. n

VARDAGSRUMMET ÄR DET 

RUM DÄR LIVET HÄNDER. 

ETT SÅNT RUM VILL VI ATT 

MAJORNAKYRKAN SKA VARA. 

VI HAR DÄRFÖR SKAPAT ETT 

VARDAGSRUM I KAPELLET. 

TANKEN ÄR ATT VI HÄR SKA 

ERBJUDA MÖJLIGHETER TILL 

AKTIVITETER SOM STICKCAFÉ 

OCH QUIZKVÄLLAR. BARA VI 

SJÄLVA SÄTTER GRÄNSERNA 

FÖR VAD SOM ÄR MÖJLIGT.
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MAJORNAKYRKAN
CHAPMANSGATAN 6
414 54 GÖTEBORG

SVERIGE
PORTO 
BETALT

Kr
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Sitter på tåget norrut. Rullar tyst och mjukt. Metall mot metall. 

Hjul mot räls. Reducerad hastighet på grund av tekniskt fel. 

Ändå ganska snabbt. Lågmälda samtal medresenärer emel-

lan. Tilltalande och bekvämt att åka snabbtåg. Papperskaffe-

muggar med tilltugg balanseras till sittplatser. På andra sidan 

glasrutan svischar landskapet förbi, sensommargrönt, med 

höstgula inslag.  

Sommaren har varit lång och varm. Morgon efter morgon 

klarblå himmel och gassande sol. Den intensiva värmen till-

sammans med nästan dagligen återkommande nyhetsrappor-

teringar om värmerekord, hos oss och i andra delar av världen, 

får balkongfrukosten att fastna i halsen. Det är något som oro-

ar. I Dolomiterna rasar berg och glaciärer. Rhen töms på vatten 

och blir ofarbar för fartygen. Jorden så torr att den inte kan ta 

emot skyfallen. Myggor och andra flygfän finns inte. Vad ska 

insektsätande småfåglar äta? Nästa art i utrotningskön?

Morgonen därpå höst. Kylig luft breder ut sig. Resan går åt 

andra hållet. Du vet valresultatet och kan dra slutsatser om 

vilket samhälle vi ser framför oss. Inkluderas i detta våra barn, 

födda och ännu inte födda, och deras rättigheter? Klimatet 

och den pågående temperaturhöjningen? Vad blev ni av ljuva 

drömmar om en mänskligare värld?

Lingonhinken till brädden fylld av skogens röda guld.

n  Harald Haggärde


