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EQUMENIAKYRKAN

Ängel utan vingar
vårens barnmusikal

bild: maria mannberg

Hopp och förväntan
i år har vintern verkligen bitit sig
kvar och vi har kanske frågat oss mer än
en gång, hur länge ska det hålla på? När
blir det vår?
När jag får förfrågan om att skriva
några rader som en inledning till det
här numret är det vårdagjämning. Och
vi vet ju vad det innebär. Den ljusa och

den mörka tiden på dygnet är lika långa
denna dag. Det innebär att mörkret
sedan får lämna plats för ljuset.
Vårdagjämningen rymmer ett hopp
och en förväntan att solen, ljuset och
värmen kommer att ta över. Naturen
börjar allt mer vakna och sjuda av liv,
vårblommorna slår ut, och fåglarna

sjunger vårsånger. Såg förresten idag ett
hundratal tranor flyga norrut för mellan
landning vid Hornborgasjön. Ett tecken
så gott som något att våren är på gång.
Även om snön och kylan inte riktigt, så
här långt, har släppt sitt grepp.
När du läser det här har det gått någ
ra veckor och det har hänt en del, både i
naturen och i kyrkan. Vi har nyligen firat
stilla veckan med långfredag och påsk.
Påsken som förmedlar till oss att mörk
ret och döden inte har sista ordet.
”Han har gjort dödens makt om intet
och fört liv och oförgänglighet fram i
ljuset” skriver Paulus.
Innebörden av detta är kanske inte så
lätt att ta till sig. Till och med lärjungarna
hade svårt att tro att detta kunde vara
sant. De var kvar i sorgen och mörkret
till en början. Men det blev en föränd
ring i mötet med den uppståndne och
levande Kristus.
Så får vi än en gång låta oss mötas av
vårens värme och liv. Och än en gång får
vi gå in i påskens och pingstens glädje
och låta oss omslutas av Honom som ger
oss livet.
I Psalm 189 sjunger vi:
Som fåglars kör i lund och mark besjunger våren,
blid och stark och livets alla under, vi må
besjunga med varann hans liv,
som döden övervann i påskens morgonstunder.
n Roland Svantesson
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Passionsveckan

En blåslagen man, mitt i shoppingruset
Vad vill han oss?
Trots sina sår, sitt stripiga hår
vacker på något sätt
i det flyende ljuset
Inte vet vi då något om måndagens pakt
I det slutna rummet, där hans öde bestämts
Som alltid av några med makt
De blanka mynten ingår i veckans kalkyl
Den med Getsemanes svekfulla natt
massornas rop och hån
Till korset, en slags asyl
Därför får han nu sin Dolorosa via vandra
Mitt ibland oss, du starke, du svage,
hemma, i exil
Och alla vi andra.
n Thomaz Grahl, konstnär

Rädslan fördummar oss
i veckan gick det att höra ett inslag
i P1 om en by i Ungern som blivit känd
för att ha sagt nej till att en grupp flyk
tingbarn fick tillbringa sommarlovet på
landet. Byborna hade hotat hotellägaren
som tagit initiativet och fått lokalpoli
tiker att stoppa hela sommarkollot.
Ingen av dem som intervjuades hade
någonsin träffat en flykting. Ändå var
deras bestämda uppfattning att flyk
tingar var kriminella och våldsbenägna.
De var inga riktiga människor. Bilden av
flyktingar hade de fått genom statskon
trollerad media och från de nationella
politikerna. En medveten strategi med
målet att sprida rädsla och få människor
att agera irrationellt. Med andra ord ta
beslut som inte är grundade på förnuf
tiga ställningstaganden.
Reaktionen bland invånarna i byn är
inte konstigare än när du och jag har tit
tat på en hemsk film och senare på kväl
len ligger uppskrämda i sängen, rädda
för vad som kan dölja sig i mörkret under
sängen. Trots att det logiska antagandet
är att där inte finns något monster utan
endast golv. Rädslan gör oss dumma.

Det är valår i Sverige och samma populis
tiska tongångar hörs även här. Delar av
media och vissa politiker profiterar på
människors rädsla genom att måla upp
en bild av ett Sverige i kaos. Det brin
ner i förorten, kriminella härjar fritt
och skjuter människor på öppen gata,
integrationen har misslyckats, polisen är
hjälplös, drogerna flödar och välfärden
är i kris. Allt är flyktingvågens fel 2015!
Känner du igen det?
När du hör domedagsprofeterna
nästa gång ha då förtröstan på Gud och
visa tacksamhet för att du har lyckan att
leva i ett av världens rikaste länder. Ett
land där du har tillgång till sjukvård, ut
bildning, äldreomsorg, pension, bostads
bidrag, barnbidrag och föräldraledighet.
Ett land där du kan känna dig trygg, får
uttrycka din åsikt fritt och rösta i fria
val. Och varje dag rullar miljoner män
niskors vardag på utan att de någonsin
möter något av det som visas i media
eller det som politiker försöker skräm
mas med.
n Linus Johansson
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APRIL
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12	Torsdag 11.00 torsdagsträff

Markusevangeliet, bibelsamtal
med Leif Romell
15 	Söndag 11.00 gudstjänst Den
gode herden, Leif Romell, John
Bjurenstedt. Sång av gospelkören
In his grace.
16	Måndag 18.00 Naturen och tystnaden,
existentiella frågor bland seku
lära postkristna svenskar. David
Thurfjell, professor i religions
historia. Fika serveras från 17.30.
Programmet i samarbete med
S:t Lukas Göteborg och studie
förbundet Bilda. Se notiser.
19 	Torsdag 11.00 torsdagsträff
Vårens böcker. Vi besöker biblio
teket på Chapmans torg.
22 	Söndag 11.00 lovsångs- och
nattv ardsgudstjänst
Vägen till livet, Leif Romell, Bern
hard Bulai. Sång Kajsa Davidsson.
Insamling till Equmeniakyrkans
arbete i Sverige.
Efter kyrkkaffet församlingsmöte.
23	Måndag 17.30 bön i andaktsrummet
23	Måndag 19.00 bokcirkel
Per Olov Enquist, Bildmakarna.

torsdagsträff Visor i
vårens tid med Roland Svantesson.
29 söndag 11.00 gudstjänst
Att växa i tro.

26 	Torsdag 11.00

MAJ
2 	Onsdag 18.30 Vilken värld vill du leva

i? Ett publikt samtal om hur vi kan
forma en politik som stärker mänsk
liga rättigheter och allas lika värde.
Gäster är Åsa Hartzell (m) och Mariaya
Voyvodova (s). Samlingen innefattar
den dokumentära föreställningen Vi
har rätt. Samtalsledare Ingvar Sten
berg. Samarrangemang med Diakonia
och Bilda. Se notiser
3 	Torsdag torsdagsträff Utflykt till
Limmareds glasbruk. Se rpg.
6 	Söndag 11.00 dop- och musikal
gudstjänst med alla åldrar. Med
lemshälsning. Leif Romell.
Körerna Chapter, Memory och
MiniHOPP. Vid kaffet avtackas Kajsa
Davidsson. Se notiser
7	Måndag 17.30 Bön i andaktsrummet
10–12 Torsdag–lördag Equmeniakyrkans
kyrkokonferens i Gävle. Be för konfe
rensen.

12	Lördag 18.30 obs i Betlehemskyrkan

28	Måndag 17.30 bön i andaktsrummet

i Gävle! ordinationsguds
tjänst, John Bjurenstedt blir
ordinerad diakon. Du som inte
kan vara där, kan ändå be för John
och de andra som ordineras.
13	Söndag 11.00 nattvardsguds
tjänst Hjälparen kommer
14	Måndag 17.30 bön i andaktsrummet
16 onsdag 18.30 världenkväll
Ulla Brattö berättar om olika kyr
kor i Thailand hon har besökt.
17	Torsdag 11.00 torsdagsträff
Markusevangeliet, bibelsamtal
med Leif Romell.
17	Torsdag 18.30 konsert
med damkören.
20 	Söndag 11.00 gudstjänst
Den Heliga Anden.
21 	Måndag 17.30 bön i andaktsrummet
21–24 Måndag–torsdag seniordagar
på Bobergsgården, se rpg.
27 	Söndag 11.00–17.00 megaloppis
runt om i Majorna, därför väntar
vi med gudstjänst till kl 18.
27 	Söndag 18.00 gudstjänst
Gud – Fader, Son och Ande. John
Bjurenstedt. Mia Edvardsson, sång.

28 	Måndag 19.00

bokcirkel
Johannes Anyuru, De kommer att
drunkna i sina mödrars tårar.

JUNI

nattvardsguds
tjänst, Leif Romell. John Bju
renstedt. Medlemshälsning.
4 	Måndag 17.30 bön i andaktsrummet.
10 	Söndag 11.00 gudstjänst
Kallelsen till Guds rike.
17 	Söndag 11.00 installations
gudstjänst, John Bjurenstedt
som arbetat som diakon hos oss
under ett drygt år, har nu ordi
nerats, se 12 maj, och ska därför
installeras ”på riktigt”.
Leif Romell, Tomas Hammar, m.fl.
24 	Söndag 19.00 nattvards
gudstjänst Den högstes profet,
Leif Romell.
3 	Söndag 11.00
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äntligen är i antågande och
att man nu kan se vårblommor sticka
upp lite här och där. Häääärligt!
Det innebär också att denna termin
snart är över för torsdagsträffarna. Några
programpunkter återstår under april,
i maj kommer en utflykt till Glasets
Hus i Limmared och sedan har vi våra
seniordagar på Bobergsgården.
Först kommer vårutflykten till
Limmareds glasbruk. Ett glasbruk som
byggdes av överste Gustaf Ruthensparre
1740. Det är Sveriges äldsta glasbruk. Nu
cirka 280 år senare lever detta glasbruk
vidare. 2012 uppfördes Glasets hus. Där
kan vi få höra om glasbrukets historia,
köpa glas, äta mat och mycket annat. Vi
åker den 3 maj kl 9.00.
Anmälningsfolder kommer. Du kan
också ringa och anmäla dig till Inger
Eriksson tel 0733 368 517
Foldrar för seniordagarna på Bobergs
gården finns. Dessa kan hämtas i kyrkan.
Du kan också ringa och anmäla dig till
Inger Eriksson tel 0733 368 517.
Tänk att våren

Årets musikal

Söndag 6 maj kl 11.00 är det äntligen

dags för en av årets stora händelser för
barnkörerna, nämligen årets musikal!
Här medverkar MiniHopp, Memory
och Chapter.
I år kommer vi att framföra Ängel
utan vingar skriven av Karin Runow.
Här får vi bland annat följa ängeln
Gloria, som trots att hon är ett barn
som inte har gått klart änglaskolan
än, ger sig ut på äventyr genom den
blå dörren till jorden och där träffar
flickan Marie.
I mitten av mars hade vi en
barnkörshelg. Det blev två dagar med

mycket sång, teater, lek och andra förbe
redelser för musikalen. MiniHopp gjorde
bland annat egna änglavingar och på
söndagen medverkade barnen med sång
i gudstjänsten.
n Kajsa Davidsson

När Equmeniakyrkan bildades hade de tre
grundarsamfunden samarbete med kyr
kor i olika länder runt hela världen. Det
karenska baptistsamfundet i Thailand
var ett av de samarbeten som Svenska
Baptistsamfundet hade. Eftersom vi i
internationella rådet har informerat oss
och bildat oss om de olika samarbets
kyrkorna i Asien, tycker vi det är intres
sant att få höra om Thailand. Ulla Brattö,
som har varit på en resa till kyrkor i
Thailand, kommer att berätta om detta
vid en världenkväll 16 maj 18.30.
Miljötipset från internationella rådet
denna gång handlar om bananer. Kon
ventionellt odlade bananer är en av de
grödor som är hårdast besprutade. Det är
inte bra varken för miljön, odlarna eller
konsumenten, då spår av bekämpnings
medlen ofta finns kvar i frukten. Ska
du handla bara en ekologiskt vara, välj
bananer. Det finns ekologiska bananer
i nästan alla affärer, och de är sällan så
mycket dyrare.
n Malin Rosquist, internationella rådet

Nu hoppas jag att någon av dessa två
utflykter ska passa er och att vi ska få
några trevliga dagar tillsammans i maj
månad.
n Vårhälsning från Inger Eriksson
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KYRKOAVGIFT

Aktivitetshuset
fredag 2 februari slog vi upp
portarna till det vi tillsvidare har valt
att kalla Majornakyrkans aktivitetshus.
Verksamheten har pågått och pågår
varje fredag 19.00–23.00, och målgrup
pen är ungdomar 14–20 år.
De som har kommit under kvällar
na har varit ungdomar med tidigare
koppling till equmenia och ungdomar
ur organisationen Agape. Vi sitter och
äter något tillsammans, vi lirar brädspel,
pingis eller tv-spel, men framförallt är
det ett opretentiöst ”häng”. Det är ett
sammanhang vars syfte är att få sitta ner
och göra det man vill.
Jag är oerhört stolt över att vi har fått
till stånd den här verksamheten, och det
värmer mig djupt att det verkar betyda
mycket för dem som deltar – både som
ledare och som deltagare.
Att vi som församling får vara med
och bidra till att göra stadsdelen till

en lite bättre plats för några är till stor
glädje. Att vi vid pingisbordet eller vid
tv-spelet får tillfälle att skratta och skoja
tillsammans. Att vi vid matbordet får
samtala kring högt och lågt, trivialitet
och allvar. Att vi får tillfälle att utmanas
och utmana varandra i olika kluriga spel.
Allt detta bidrar till en fin gemenskap
och ett gott sammanhang.
Aktivitetshuset kommer fortsätta att
utvecklas tillsammans med ledare och
deltagare, och vi ser ljust på framtiden
som vi tror har mycket att erbjuda. För
den som vill tar vi gärna emot idéer om
hur vi kan gå tillväga i framtiden. Den
som vill, ung som gammal, är välkom
men på ett besök. Vi tror på att Gud bär
vår verksamhet, därför är vi oerhört tack
samma för att ni ber för vår ungdoms
verksamhet. Fortsätt gärna med det!
n

John Bjurenstedt

Du vet väl om att du kan anmäla
dig som givare av kyrkoavgift till
Majornakyrkan. Precis som alla
medlemmar i Svenska kyrkan har
en kyrkoavgift som dras på skattse
deln, så kan alla som vill – oavsett
medlemskap – anmäla sig som givare
av kyrkoavgift till Equmeniakyrkan.
Senast 31 oktober ska man anmäla
sig om man vill att det ska börja gälla
från och med 2019. Då dras en procent
av din beskattningsbara inkomst till
Equmeniakyrkan (är du fortfarande
medlem i Svenska kyrkan betalar du
till bägge samfunden). 68 % av belop
pet går då till den församling du väljer
(Majornakyrkan hoppas vi), 19 % går
till församlingsutveckling, 10 % till
pionjärsatsningar. 3 % är administra
tionskostnader.
Vill du anmäla dig? Gå in på
equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften, så
kan du antingen signera med Bank-id
eller skriva ut en blankett att skicka in.
Du kan naturligtvis kontakta Majorna
kyrkans expedition så skriver vi ut en
blankett till dig. n

I höst kör vi igång en ny konfagrupp –
huvudsakligen för dig som då går i sjuan
eller åttan. Det blir så roligt, så viktigt, så
intressant. Vi blir fyra eller fem försam
lingar som läser ihop. Mer information
kommer efter hand. Vet du någon som
borde få information. Hör av dig till Leif
Romell eller John Bjurenstedt så ordnar
vi det. n

FÖRSAMLINGSMÖTE

Efter gudstjänsten och kyrkkaffet
22 april bjuds vi till församlingsmöte.
Då kommer vi bland annat att tala om
den stundande kyrkokonferensen och
besluta om den fortsatta processen med
att anställa en deltids musikledare. n

LYSSNA TILL DAVID THURFJELL

Majornakyrkan, S:t Lukas Göteborg och
Studieförbundet Bilda bjuder in till en
kväll med David Thurfjell, som är profes
sor i religionshistoria vid Södertörns hög
skola. Thurfjell är författare till boken
Det gudlösa folket – de postkristna svenskarna
och religionen. Där har han studerat reli
giositet och attityder till religion bland
sekulära medelklassvenskar. Genom in
tervjuer och religionshistoriska analyser
belyser han olika frågeställningar.
Den 16 april kl 18 (fika från kl 17.30)
får vi höra honom tala kring Naturen och
tystnaden, existentiella frågor bland sekulära
postkristna svenskar. n

bild: ingvar stenberg

POLITIKERSAMTAL

Bobergsgården

▲

Diakonia har utbildat valambassadörer
som ska hjälpa oss att lyfta politiska
frågor på ett annat sätt – bortom
pajkastningen. Runt om i landet kom
mer det att under vår och tidig höst
bjudas in till samtal. Initiativtagare är
Diakonia, Equmeniakyrkan, equme
nia, Svenska Alliansmissionen och
Studieförbundet Bilda. Genom lokala
ambassadörer kommer det anordnas
ca 50 liknande politiksamtal runt om
i Sverige inför valet. Vår ambassadör
heter Ingvar Stenberg. Och vi bjuder
in till ett samtal den 2 maj kl 18.30
på temat ”Vilken värld vill du leva i?”.
Gäster från Göteborgs fullmäktige
grupp är Åsa Hartzell (m) och Mariaya
Voyvodova (s). Samlingen innefattar
också den dokumentära föreställ
ningen Vi har rätt. n

Läger på Bobergsgården

Årets helgläger blir 14–16 septem
ber. Tidigare läger har varit mycket
uppskattade. Vi vill i god tid tala
om datum för lägret så att alla kan
planera in dessa dagar i almanackan.
Vi återkommer med information om
program.
Om du har frågor ring Katarina
Månsson tel 0707 597 855 eller Inger
Eriksson tel 0733 368 517 n

TACK KAJSA!

Vår församlingsmusiker, Kajsa Davids
son har sagt upp sin tjänst. Vi har ju inte
kunnat erbjuda heltid, så Kajsa har sett
sig om efter något som kan komplettera
hennes timmar hos oss. Hon har då istäl
let hittat en heltidstjänst som musiker
i Amhults kyrka (Svenska kyrkan). En
tjänst som stämmer som hand i handske
med Kajsas utbildning och profil.
Vi är så glada för din skull, Kajsa,
men sörjer att vi förlorar dig i Majorna
kyrkan.
Din sista gudstjänst i tjänst här blir
6 maj, då vi också kommer att ha lite
avtackning i samband med kyrkkaffet.
Då kommer vi att säga det stora
tacket. Nu ändå ett litet försiktigt tack
från hjärtat! n

Krönika

sverige
porto
betalt

flytt och flykt…
Mitt i julfirandet gick larmet om ett lång
väga ovanligt besök i närheten, en sensa
tionell ”julklapp”. Många ville ta emot
gästen. Blåst, kyla och regn – inget hinder
för de kikarförsedda att försöka få syn på
målet för uppmärksamheten. I det grun
da vattnet vid Stora Amundön sökte den
ivrigt efter föda inför den fortsatta resan.
Den större gulbenan flyger normalt höst
och vår mellan Nord- och Sydamerika.
Stormvindar ute på Atlanten, antogs det,
hade fått fågeln ur kurs. Ensam skulle
den nu försöka hitta tillbaka till artfrän
derna några hundra mil västerut …
Runde, en ö längst ut i Norskehavet
väster om jugendstaden Ålesund. Där satt
vi en sommarnatt med lunnefåglar helt
nära, grisslor, tretåiga måsar samt dykan
dets suveräner, havssulor, som 30 meter
över havsytan får syn på bytet, ordnar
vingarna och störtdyker ner i havet.
I höstas åt vi vår matsäck på klippan
cirka 50 meter över havet vid Farol de Cabo
de Sao Vincente, vid fyren på Portugals syd
västligaste udde. Ett spegelblankt Atlanten
nedanför. Några fiskare ordnade redska
pen. Då kommer den ena gruppen stora,
vita fåglar efter den andra, vardera 15–50

B

majornakyrkan
chapmansgatan 6
414 54 Göteborg

fåglar i ordnade plogformationer. Vi ser
dem ovanifrån. Med vägvinnande vingslag
rundar grupp efter grupp havssulor ”vår”
udde och fortsätter mot sydost, mot Gibral
tar, mot Västafrika. Vingspannet är nästan
två meter. De har flugit från fågelbergen
på Runde, från Spetsbergen längre norrut
eller från Bass Rock utanför Edinburgh,
där cirka 100 000, en tiondel av alla havs
sulor, häckar. Nu flyttar de till ett vänligare
vinterklimat, till säkrare försörjning.
Över hav och kontinenter, med osvik
lig kompass och energi, flyttar uppemot
en halv miljard svenska fåglar två gånger
om året. Ofta nattetid. Hundratals mil.
Under en enda oktoberdag kan 10 000
ormvråkar passera Falsterbo. Åtta gram
lövsångare, en av de minsta, återkom
mer i slutet av april från tropiska Afrika.
Tranornas flytt från västra Spanien följs
av stor publik.
Utan inresetillstånd eller migrations
verk, trotsande alla gränser och murar,
kommer de vår efter vår med hälsning
från andra världar, med sång för nytt liv
och fortsatt försörjning. Saknas inte en
konferens där havssulor och migrations
ansvariga delar erfarenheter?
n Harald Haggärde

