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Håll hoppet vid liv



nu när det är som mörkast tänder 

vi ljus och stjärnor, både inne och ute. 

Trots att det är elspartider behöver vi 

ljus. Men vi lever också i en tid av annat 

mörker.

”Advent är mörker och kyla, i världen är 
krig och kallt. Man drömmer om fred och om 
vänskap men bråkar och slåss överallt …”

Så skrev Margareta Melin 1969, men 

det känns som om psalmen skrevs för 

de dagar vi lever i nu.  Det är mörkt 

och hotfullt i vår värld. Rysslands krig 

mot Ukraina, som till stora delar har 

ockuperats och slagits i spillror. Många 

dör eller skadas i kriget. Blockaden av 

spannmåls exporten från Ukraina till 

Afrika och Mellanöstern medför svält 

och undernäring. Världsekonomin svajar 

och klimatkampen går trögt. Advent i år 

är verkligen mörker och kyla. Man kan 

känna förtvivlan för mindre. 

Samtidigt finns det andra bilder som 

är kontrast mot mörkret.  Vi kan njuta 

av höstens färgprakt, liksom vårens 

magnifika grönska och sommarens 

blomning. Vi kan se det stormpiskade 

havet utåt Vinga, eller den röda kvälls-

himlen över Älvsborgsbron. Guds 

skapelse är fantastisk! Eller vår planet, 

jorden, som stadigt kretsar runt solen, 

liksom månen som kretsar runt jorden, 

för att inte nämna vårt ofattbart gräns-

lösa universum med sina planeter och 

stjärnevärldar.  Eller all godhet, kärlek 

och omsorg, som ständigt tar sig olika 

uttryck. Allt detta och mycket mer ska-

par förundran inför Guds storhet och blir 

en motpol mot mörkret. 

Hoppet lever! Det finns ljus i mörk-

ret! Många kämpar för fred, i stort och 

smått, eller gör det man kan för att 

rädda klimatet. Jag vill tro att det är 

många fler som vill agera för sanning 

och godhet, än de som gör motsatsen. 

Vi  är inte ensamma! Vi är många som 

vill vara med i den goda kampen. 

Vi är i sällskap med Gud och får 

vara hans medarbetare. Julens budskap 

handlar om Guds ingripande i vår värld. 

Under änglars sång föddes ett barn i ett 

stall. Barnet var Guds gåva till världen, till 

mänskligheten, han var och är Guds son.  

Förtröstan - trots allt!  
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

Änglarna förkunnade att fred och fräls-

ning blir verklighet genom det lilla 

barnet i Betlehem. Han är vårt hopp och 

på honom kan vi förtrösta, även i svåra 

och oroliga tider.

Långt innan Jesu födelse profeterade 

Jesaja om fredsfursten och om fredens 

välsignelser utan gräns, ord som i kris-

ten tradition förknippas med Jesus. I en 

av adventstexterna beskrivs hur Jesus 

börjar sitt offentliga uppdrag med orden; 

”Tiden är inne, Guds rike är nära”. Uppdraget 

pågår och vi är alla inbjudna att vara 

med och engagera oss tillsammans med 

Gud och varandra.  

”Tänd ett ljus och låt det brinna, Låt aldrig hop-
pet försvinna det är mörkt nu 
Men det blir ljusare igen

Tänd ett ljus för allt du tror på, För den 
här planeten vi bor på 
Tänd ett ljus för jordens barn” 
(Lasse Lidbom och Niklas Strömstedt)

Med önskan om en god advent och jul
n Karl-Erik Ängerheim
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Några tankar om bön

i den kristna församlingens historia 

har bönen alltid haft en central plats. 

Den utgör något av grunden för det vi 

gör. Någon har uttryckt det som att bö-

nen är det kristna livets och den kristna 

församlingens andedräkt.

Där bönen tystnar, tystnar även 

församlingen på sikt.

Bönen är en av grundpelarna i den 

kristna församlingen och i trons livs-

nerv. Det är emellertid svårt att numera 

samlas till gemensam bön vid ett gemen-

samt tillfälle under veckan. Då kommer 

ju den viktiga frågan;

Hur kan vi uppmuntra och motivera 

varandra till bön med de förutsättningar 

som är? Vi får hitta nya former. Ett förslag 

kommer de närmaste dagarna att presen-

teras om hur vi ändå kan be tillsammans, 

genom att dagligen avsätta en stund för 

det som är en gemensam bön var vi än 

finns. Det handlar om att varje dag under 

veckan be för det som sker i vår kyrka 

och församling. Och för dem som är enga-

gerade i olika uppgifter. Att veta att andra 

också ber för samma sak kan också bli ett 

slags bönegemenskap. Samt att veta att 

man även är buren av bön.

Inför Göteborgs 400-årsjublieum nästa 

år finns en gemensam bön som finns med 

i alla kyrkor i Göteborg. Rubriken för 

kyrkornas arbete inför jubileet är Hjärta 
Göteborg – en enad kyrka för en helad stad.

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
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av ekonomiska kriser är de som redan 

har det sämst ekonomiskt. 

Ett avslöjande bevis på vår oförmåga 

att hjälpa fattiga länder är det totala 

biståndet i världen i förhållande till de 

transfereringar som genomförs av männi-

skor som utvandrat eller flytt från dessa 

länder till den rika delen av världen. 

1 600 miljarder dollar, eller tre gånger så 

mycket som biståndet från givarländerna 

överförs varje år av privatpersoner som 

själva många gånger har begränsade 

tillgångar. Det anmärkningsvärda är att 

denna summa tenderar att öka när det 

är svårare tider till skillnad från vårt 

bistånd. Det innebär att människor som 

redan har en pressad ekonomi väljer att 

skicka ännu mer pengar till sina familjer 

i hemlandet som naturligtvis har det 

ännu svårare. Hur är detta möjligt? Att 

den som redan har lite ger ännu mer av 

sitt allt än den som har mycket som ger 

mindre i förhållande till sitt allt. 

På ett individuellt plan är det värt 

att fundera över nästa gång du swishar, 

skänker eller lägger pengar i kollekten. 

Vad är det som hindrar dig att ge mer av 

ditt allt? Särskilt i svåra tider när beho-

ven är som störst.
n Linus Johansson

”Jesus såg upp lade märke till hur de 

rika lade gåvor i offerkistorna. Men han 

såg också hur en fattig kvinna lade dit 

två kopparslantar. 

Då sa han: Sannerligen den där fat-

tiga änkan gav mer än alla andra för de 

tog bara en liten del av sitt överflöd och 

lade det bland gåvorna. Men hon, som är 

fattig, lade dit allt hon hade att leva på.” 

Mark 12:41–44

Jesus iakttagelser av kvinnan speglar, ur 

det stora perspektivet, den rika världens 

ovilja att dela med sig av sitt överflöd 

till den fattiga delen av världen. Även 

om Sverige och svenskarna länge varit 

ett föregångsland när det gäller att ge 

bistånd och skänka gåvor till fattiga 

länder och i samband med katastrofer, 

så faller vi under samma dom som alla 

andra rika länder. Vi ger för lite. För 

hade den rika världen på riktigt haft 

ambitionen att utrota fattigdomen – då 

hade vi gjort det för länge sedan. Att nu 

Sverige i dessa ekonomiskt svåra tider 

tar det historiska beslutet att efter 50 år 

frångå principen att 1 procent av bnp 

ska gå till bistånd är beklagligt. När 

biståndet behövs som mest, då sänker 

vi det. För de som alltid drabbas hårdast 

Att ge i svåra tider
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 NOVEMBER

10  TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Namibia och Botswana. Tor Hern-

gren visar ny film och berättar.
12  LÖRDAG 17.00 Hur går vi vidare? 

En kväll i serien Jordens sång – 

vårt ansvar. Benedikta Cavallin, 

journalist och författare. Maria 

Apelmo, blockflöjt. Damkören. 

Enkel fika och samtal.
13  SÖNDAG FÖRE DOMSÖNDAGEN 11.00 

nattvardsgudstjänst 

Att döma sig själv. Leif Romell. 

Inger Englund. Julia Romell, 

sång. Erika Bomb, piano, orgel. 

Söndagsskola. 
13 SÖNDAG 16.00 vardagsrummet
17 TORSDAG 11.00 torsdagsträff, 

bibelsamtal med pastor Leif 

Romell.
20 DOMSÖNDAGEN 11.00 gudstjänst, 

Kristi återkomst. Nina Holgersson, 

Lars Wetter. Blåssextett ur  

Göteborgskapellet.  

Gullan Ahlgren, piano, orgel. 
20 SÖNDAG 16.00 vardagsrummet
21 MÅNDAG 18.00 boksamtal. Fäder-

nas missgärningar av Åsa Larsson.
24 TORSDAG 11.00 torsdagsträff, 

sånger med jultema. Erika Bomb.

27 SÖNDAG FÖRSTA ADVENT 11.00  

gudstjänst, Börja om från början. 
Leif Romell. Projektkör. Erika Bomb, 

dirigent. Söndagsskola. 
27  SÖNDAG 16.00 vardagsrummet
27–31 JANUARI Insamling till Equmenia-

 kyrkans internationella arbete, vår in-

 samling kulminerar 8 januari, se notis.

 DECEMBER

1 TORSDAG 11.00 torsdagsträff, 

bibelsamtal med pastor Leif Romell.
1  TORSDAG 18.00 Bön för Göteborg i 

Evangeliska brödraförsamlingens 

lokal (OBS platsen) på Kungsgatan 

45. Som en del i Hjärta Göteborg, 

kyrkornas närvaro vid Göteborgs 

400-årsfirande, samlas vi till 

gemensam bön.
4 SÖNDAG ANDRA ADVENT 11.00 natt-

vardsgudstjänst, Debut i rätt tid. 
Karl Erik Ängerheim, Lena Jacobson, 

Siv Dahl Lövsén. David Eckerstein, 

piano. 
4 SÖNDAG 16.00 vardagsrummet
5 MÅNDAG 12.00 torsdagsträff med 

flera andra grupper (OBS! Dag och 

tid), avslutning med lättare julmat. 

100 kronor per person. Anmälan 

sker i varje grupp.

10 LÖRDAG 11.00–15.00 majornakyr-

kans julmarknad, som en del av 

Chapman Uniteds torgfest, se notis.
10 LÖRDAG 11.00–16.00 Torgfest på Chap-

mans torg (se annons). Olika företag 

och organisationer runt torget för-

gyller dagen, se notis. 
11  SÖNDAG TREDJE ADVENT 16.00 OBS TIDEN! 

gudstjänst. En radikal retoriker. Leif 

Romell. Andreas Herngren. Sång av 

Chapter och Memory. Erika Bomb 

och Liza Parisi är dirigenter. Luciatåg. 
17  LÖRDAG 17.00 Sånger om julen – jordens 

sång? En kväll i serien Jordens 

sång – vårt ansvar. Damkören och 

Majornakören. Ann-Britt Ängerheim. 

Enkel fika och samtal.
18 SÖNDAG FJÄRDE ADVENT 11.00 

gudstjänst. Tonårsmamma  
– fader okänd. Göteborgskapellet. 

Helena Hansson, dirigent. 
19  MÅNDAG 18.00 boksamtal

 Stargate: en julberättelse av Ingrid Rishöi.
25  SÖNDAG JULDAGEN 11.00 gudstjänst 

En mirakelbaby. Leif Romell.  

Celinkören. Erika Bomb, dirigent. 

 JANUARI

1  SÖNDAG NYÅRSDAGEN 17.00 ekumenisk 

gudstjänst I Jesu namn.  
Plats: Domkyrkan.

8  FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDE

DAGEN 11.00 gudstjänst 

Då kommer himmelen till jorden.  
Leif Romell m fl. Fredrik Gustafsson, 

sång, piano. Insamling till Equme-

niakyrkans internationella arbete, 

se notis.
15 ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDE

DAGEN 11.00 gudstjänst  

I strålkastarljuset. 
19 TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

Terminsstart
22  TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDE

DAGEN 11.00 nattvardsguds-

tjänst. Överväldigande händelser. 
Leif Romell.

26 TORSDAG 11.00 torsdagsträff 

bibelsamtal med pastor Leif Romell.
28 LÖRDAG 17.00 en kväll i serien  

Jordens sång – vårt ansvar. 
29 FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDE

DAGEN 11.00 samtalsgudstjänst. 

När vågorna går höga. Leif Romell.

 
 FEBRUARI

2  TORSDAG 11.00 torsdagsträff.  

Klippkyrkan i Lalibela Egypten.
5  SÖNDAG KYNDELSMÄSSODAGEN 11.00 

gudstjänst. Inarbetat och genomsyrat.
9  TORSDAG 11.00 torsdagsträf

 bibelsamtal med pastor Leif Romell.
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HÖSTTERMINEN har kommit igång 

ordentligt och våra körer i kyrkan 

har redan hunnit medverka en gång 

vardera i gudstjänsten.

Barnen deltog i ett härligt 

firande för Världens barn i kyrkan, 

och Majornakören redan veckan 

efter i samtalsgudstjänsten på temat 

När det omöjliga blir möjligt. Värdefulla 

samtal och skön sång varvades om 

vartannat.

Med dessa gudstjänster i bagaget 

tar nu körerna nya tag inför årets 

jul- och adventsfirande i kyrkan. 

Barnen kommer i vanlig ordning 

delta i Lucia firandet i kyrkan, som i 

år infaller 11 december kl 16. Varmt 

välkomna på detta! 

Då blir det traditionella lucia-

sånger, men också en och annan 

ny om att fira jul på annorlunda 

vis, och vad pepparkakorna egentligen 

tycker om att bli gräddade …

Även Majornakören laddar om – för 

julkonsert 17 december tillsammans 

med Damkören. Också här blir det en 

del traditionella sånger, men också en 

del nya låtar. Bland annat en riktigt fin 

nyskriven jullåt om att hitta gemenskap 

hos alla, trots att vi inte tänk er precis lika.

Årets adventsfirande kommer pas-

sande nog gå i gospelns tecken. Projekt-

kören är i full gång med repetitioner 

på tisdagskvällar kl18.30–20.30 och 

ser mycket fram emot deltagandet i 

gudstjänsten den 27 november kl11. 

Då sjungs det bland annat en gospel-

tappning på intåget i Jerusalem.

Välkommen att fira julen och advent 

med körerna i Majornakyrkan! 
n 

Erika Bomb

RPG OCH TORSDAGSTRÄFFEN 
OM HÖST- OCH VÅRTERMINEN

Året och vårt varierade höstprogram 

börjar närma sig sitt slut. Här kommer 

information om, och ändringar i årets 

program:
24 NOVEMBER tar församlingens musi-

ker Erika Bomb och kanske någon mer 

med oss i sånger med jultema.
1 DECEMBER har vi terminens sista 

bibelsamtal med pastor Leif Romell.
5 DECEMBER KL 12 avslutning med lät-

tare julmat för 100 kronor per person.
8 DECEMBER har vi ingen samman-

komst (den är ändrad till 5 december!)

Planeringen av vårterminen har 

startat och några av tillfällena är fast-

lagda. Det blir bland annat en skildring 

av en intressant plats i Etiopien och en 

livsberättelse om att bli räddad från hot 

och katastrof vid två tillfällen. Vårter-

minen 2023 har vi vår första samman-

komst 19 januari. Bibelsamtalen börjar 

26 januari och löper sedan på varannan 

vecka.

Vi har vårt årsmöte 16 februari 2023 

kl 11.00. Detta är också en kallelse för 

RPG:s medlemmar.

Vi vill också påminna om att du som 

vill bli medlem i rpg Majorna erbjuds 

halverad årsavgift för 2023.
n rpg-styrelsen

VAR LITE LATARE!

Frågor om klimatet är högaktuella. Vi 

får nästan dagligen någon rapport om 

hur det går – eller inte går. Samtidigt 

vimlar det av tips om vad vi bör göra – 

och vad vi inte behöver bry oss om.

Det roligaste och skönaste tipset jag 

själv har stött på den senaste tiden är: 

”Var lite latare”. Det är vi som har ”gott 

om pengar” som förstör mest på jorden 

genom allt vi köper och alla resor vi 

gör. Vila mer, ta det lugnt var uppma-

ningen! Var lite latare!

Församlingen har under lång tid ar-

betat med miljöfrågor och klimatfrågor. 

Under året har styrelsen beslutat att vi 

på årsmötet 2023 skall föreslå inrät-

tande av ett klimatråd för att bli ännu 

vassare i dessa frågor. För att förbereda 

detta har det tillsatts en klimatgrupp 

som under hösten funderar på hur arbe-

tet i ett klimatråd skulle kunna se ut.

Klimatgruppen har bland annat fun-

derat över vad som förenar oss med alla 

andra som arbetar med klimatfrågor i 

vårt samhälle. Vad är det som driver oss 

och på vilket sätt kan vi samarbeta och 

komplettera varandra i detta nödläge – 

klimatnödläge? 

Tillsammans blir vi klokare och 

starkare! 
n  Sven Apelmo, klimatgruppen

Klimat
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FÖRSAMLINGSBOKEN

ny medlem
n Anna Mellin Johansson från Abra-

hamsbergskyrkan i Bromma.

begravning
n Mona Karlsson, född 4 mars 1959, död 

13 augusti 2022. Begravningsguds-

tjänsten hölls i Säve kyrka 20 septem-

ber 2022. Officiant: Nina Holgersson.

EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING

Under perioden första advent till 31 ja-

nuari samlar Equmeniakyrkan in pengar 

till det internationella arbetet under 

parollen Se, jag vill bära ditt budskap 

Herre!

Att känna hopp inför framtiden 

tycker vi borde vara en rättighet. Därför 

sänder vi ut missionärer och volontärer 

i världen.

När fattigdom, krig eller katastrofer 

gör världen kaotisk kan exempelvis 

kyrkan och klassrummet vara skyd-

dade platser, där mötet med varandra 

och med Jesus Kristus förvandlar. Dessa 

mötes platser kan vara grunden för en 

väg ut ur fattigdom och skapa möjlighet 

att förändra och själv få styra över sitt liv.

Därför är årets internationella in-

samling så viktig. Tillsammans med våra 

missionärer och samarbetskyrkor i flera 

länder skapar vi sådana mötesplatser. 

I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag 

till Equmeniakyrkan gör skillnad, och 

varje gåva spelar roll. Tack för det! Till-

sammans kan vi sprida hopp i världen 

och bära Guds budskap vidare.

I Majornakyrkan uppmärksammar 

vi insamlingen under perioden och vid 

gudstjänsten 8 januari låter vi hela vår 

kollekt gå till den. Vill du själv bidra 

direkt till insamlingen? 

Swish: 900 32 86

Bankgiro: 900-3286. 

Du kan också läsa mer om insamling-

en på www.equmeniakyrkan.se n

 
 VEM VILL DU VARA INFÖR JULEN?

Sedan många år bjuder kyrkorna i 

Majorna till julvandringar. Dagarna 6–8 

december bjuder vi in skolklasser till Carl 

Johansskolan, där de får möta julberättel-

sen guidade av en ängel. Där får de möta 

många av personerna i julevangeliet. För 

att det här ska fungera behöver vi många 

frivilliga i alla åldrar som vill vara med 

och leka.  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 kl 14 på dagarna. 

Vill du vara med? Kontakta Leif Romell, 

0705 355299 eller leif@majornakyrkan.se

FÖRSAMLINGSBLADET DIGITALT

Tillhör du dem som hellre vill ha den här 

publikationen digitalt? Skicka ett mejl 

till leif@majornakyrkan.se så får du bara 

digitala utskick. n

B
IL

D
: E

LI
N

 H
ER

N
G

R
EN

322EQUMENIAKYRKAN 

Världspremiär
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422EQUMENIAKYRKAN 

Jordens sång vårt 
ansvar
n 12 NOVEMBER LÖRDAG 17.00 Hur går vi 

vidare? Benedikta Cavallin är journa-

list och författare till boken Så räd-
dar vi världen – 11 kapitel för en ljusare 
framtid. Hon delar med sig av sina 

tankar om klimatet. Maria Apelmo 

spelar blockflöjt. Damkören. Enkel 

fika och samtal.
n 17 DECEMBER LÖRDAG 17.00 Sånger om 

julen – jordens sång? Damkören och 

Majornakören sjunger sånger om 

julen. Hur hänger dessa ihop med 

klimatet? Ann-Britt Ängerheim 

delar tankar kring kvällens tema. 

Enkel fika och samtal.
n 28 JANUARI LÖRDAG 17.00 Programmet 

är inte fastställt ännu. Håll utkik 

efter annonsering. Enkel fika.

Ett stort varmt tack
till alla som på olika sätt under vecka 

40 bidrog till ett bra insamlingsresultat 

för Världens Barn! Vi samlade in cirka 

17 000 kronor förutom det som gick 

direkt till Radiohjälpen/Världens Barn.
n Aina Stenberg och Margareta Björn
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JULMARKNAD PÅ CHAPMANS TORGJULMARKNAD PÅ CHAPMANS TORG
10 DECEMBER 11.00 - 16.0010 DECEMBER 11.00 - 16.00

Arrangeras av Chapman United: www.facebook.com/Chapmanstorg

Körmusik!

Glögg!

Karaoke!
Teaterworkshop!Karateuppvisning! 

Livemusik! 

Bakverk! 

Poesi! Tipsrunda! 
Sagoläsning!

Grilla korv! 

Och mycket, mycket mer!
Bryggerivisning!

Chapman United bjuder på Julmarknad igen! Kom och njut av kultur 
och julstämning som passar lika bra för såväl de stora som de små.
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LOPPMARKNAD

Välkommen att titta in när kyrkan är 

öppen med start 5 december. 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, dock inte kläder 

och stora möbler.

JULLOTTERI

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

TORGFEST

Chapman United är ett samarbete 

mellan företag och organisationer 

runt Chapmans torg. Nu ordnar vi en 

torgfest 10 december parallellt med 

Majornakyrkans julmarknad. Det 

blir karaoke, livemusik, med mera. 

Vår julmarknad finns också med på 

torget. n



MAJORNAKYRKAN
CHAPMANSGATAN 6
414 54 GÖTEBORG

SVERIGE
PORTO 
BETALT
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a varje höst blir jag lika förvånad. 

Vad kallt det plötsligt blev, vad 

mörkt, vad trist …

Det tycks ibland som att allt jobbigt 

måste hända just när det är som mör-

kast. När Gud sparar på elen, tänkte jag 

skriva, men men … 

Rätt ofta glömmer jag att man kan 

be. Blir märkligt nog lika förvånad varje 

gång jag får bönesvar. Så självklart, 

men ändå så svårt att minnas när livet 

krånglar.

Det är i slutet av oktober när detta 

skrivs. Jag har nyss tagit en simtur i 

Vänern. Det var väl runt fem grader 

i vattnet och åtta i luften. Fötterna 

började värka redan efter några steg. 

Jag fick enbart koncentrera mej på min 

djup andning och tänka på en mugg 

varmt kaffe. Efter doppet kände jag mej 

lycklig och så uppfylld av gudsnärvaro. 

Det finns ett ljus i mörkret! 

Snart lyser adventsljusen upp vår 

mörka vardag. Kanske får vi lite snö, som 

gör även naturen ljusare. Julen kommer 

som varje år, och varför är det alltid i 

sista stund man kommer på det där med 

julklappar? Det är ju så varje år. Ungefär 

som att jag måste gå och frysa om både 

huvudet och händerna innan jag kom-

mer på den ljusa iden: mössa och vantar. 

Julen är mysig, men inte för alla. Tänk 

om vi denna julen inte bara skulle lägga 

upp lyckliga foton i sociala medier eller 

prata om hur fantastiskt allt var. Kanske 

skulle vi lägga upp foton där vi gråter av 

julstress, där skinkan bränns vid, eller 

var det gröten – jul på riktigt. 

 Mitt i julstressen finns vår kyrka. Det 

är bara att öppna dörren. Sitta ner, tända 

ett ljus. Komma efter halva gudstjänsten 

eller lagom till kaffet, om det är det man 

behöver. Alla är välkomna oavsett.

Förresten är det snart vår igen. 

Både vi och naturen vaknar. Men först 

ska vi njuta av mörkret. De vackra 

höstfärgerna, barnens glädje i pulka-

backen, levande ljus, lussekatter och 

gemenskap. För det är när allt är som 

mörkast som hjälpen är nära. Det är 

bara att våga be om den. Och vet ni – de 

klokaste råden och de rättaste orden får 

vi oftast av dem vi minst anar. 

Ta hand om er!
n Jenny Berging


