
MYCKET HÄNDER 
PÅ LIVETS VÄG ...
Ett nytt namn dök upp bland revisorerna i 
pastoratet, George Engström. Min bild av en 
revisor är ganska klar – ännu en ”siffernisse”.

Och visst är George en ”siffernisse” – en finanskonsult som 
älskar sitt jobb. 

– Det är ett fascinerande jobb, förklarar George. Det 
kräver mycket koncentration och problemlösning. Man hål-
ler på med mycket abstrakta saker som kräver eftertanke och 
ageranda.

– Det gäller att vara fokuserad!
George beskriver samtidigt att det är ett jobb som är lätt att 

ta med sig hem – att fortsätta att grubbla på olika lösningar.
– Man behöver ha en förmåga att skaka av sig, konstaterar 

han.
George upplever att det är ett stöd att vara kristen – det 

ger en grundtrygghet. 
– Jag har varit kristen hela livet, trivts i den kristna världen.  

Här på Ekerö (där George bor med sin sambo sedan sju år 
tillbaka) går jag lite i olika kyrkor, men jag är inte aktiv i 
någon kyrka.

En man med många intressen
När man börjar lära känna en människa förändras ofta bil-
den. Människor är så mycket mer än en yrkesroll eller titel. 
Så är det också med George.

George berättar att han för några år sedan gick in i ett nytt 
skede i livet. 

– Förut stod barn och familj i fokus – men nu var det min 
tur! 

För George innebar det att han (förutom att vara tävlings-
spelare i bordtennis i Ekerö IK) nästan parallellt kom att gå 
in i två verksamheter som ”bubblat under ytan” under lång 
tid – han blev Jourhavande människa och som ”återfalls-
knutte” hittade han den kristna motorcykelklubben TyFri. 

Rejält olika intressen – men George beskriver hur han 
redan som barn vågade gå sin egen väg.

– Jag är uppvuxen på en bondgård på Furusund – men 
jag gjorde ”stadsbarnssaker” – seglade, åkte motorcykel och 
var intresserad av mode ... Segling är fortfarande den stora 
avkopplingen för George och familjen.

George har lätt att engagera sig – men han konstaterar vis 
av tidigare erfarenheter – att det gäller att sätta gränser.

Jourhavande medmänniska
Sedan ett år tillbaka är George Jourhavande medmänniska. 
Det var ingen plötslig idé utan ett frö som legat och grott 
sedan 10-15 år tillbaka.

– Det var en granne när jag bodde i Täby, Sveriges första 
kvinnliga bankdirektör, som tyckte att det skulle passa mig!

– Jag kände, att nu var det dags, säger George. Jag har 
träffat många i olika situationer i livet, och själv har jag varit 
med om både ros och ris. 

George anmälde sitt intresse och fick komma på en 
intervju. Han blev antagen och fick gå på utbildning på ca 
35 timmar fördelade på sex-sju kurstillfällen. Han fick också 
vara med om provringning utanför ordinarie schema.

Nu har George ett telefonpass i månaden. Jourhavande 
medmänniska har telefontid mellan 21.00-06.00 och man 
tjänstgör i tre-timmarspass.

– Det är hårt tryck - det ringer hela tiden, berättar George.
Mellan varje samtal får man två minuters paus. Efter ett 
tretimmarspass är man jättetrött!

George upplever att det är två frågor som dominerar, 
ensamhet och psykisk ohälsa. Många tycker det är lättare att 
prata med någon anonymt. 

George betonar att det gäller att vara närvarande, försöka 
leva i samtalet när det pågår. Sedan gäller det att försöka gå 
vidare med sin egen vardag.

Motorcykelåkare
När George berättar om sig själv blir orden närvaro och kon-
centration något som kommer igen i allt som George gör. 

George beskriver hur han som i vanliga fall är en lugn och 
balanserad person känner att han får leva ut det motsatta å 
motorcykeln  – en känsla av att man flyger.

Men för George handlar det inte bara om motorcykeln. 
När han hittade den kristna motorcykelklubben TYFRI 
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hittade han en gemenskap där han efter ett litet inträdesprov 
välkomnades och där han känner sig hemma. 

– Det var viktigt att komma med i en kristen motorcykel-
klubb, förklarar George.  Jag ville ha det kristna budskapet, 
inte bara bensinångorna.

Men visst är bensinångorna en viktig del. Klubben träffas 
varje onsdagskväll – på sommaren för en åktur, på vintern 
för olika aktiviteter och gemenskap. 

Klubben deltar också i ett par rejält olika manifestationer 
med motorcykelkorteger: den årligen återkommande Jesus-
manifestationen i Kungsträdgården och Trasdockeprojektet.

Trasdockeprojektet är ett hjärtebarn för klubben, berättar 
grundaren Lasse Franklin. Vid Trasdockans dag i augusti  
manifesterar man med en kortege och lämnar över en Tras-
docka och insamlade pengar till ATSUP - Anhörigstöd till 
sexuellt utnyttjade barn.

När det talas om motorcykelklubbar i massmedia är det 
ofta med kriminella förtecken. Men det finns många motor-
cykelklubbar med helt andra värderingar. Bland annat ett 
tjugotal klubbar med kristna värderingar.

Tillsammans med flera andra kristna motorcykelklub-
bar,  anordnar TYFRI mc-gudstjänster i maj och september. 
Bland annat  har man åkt till Tierp där bikerprästen Mikael  
Bedrup finns. 

– TYFRI är ”min församling”, konstaterar George. Det är 
här han hittar sin djupaste kristna gemenskap i kombination 
med ett av sina starkaste intressen.

Text: Marianne Abrahamsson

Jourhavande Medmänniska  är en  ideell organisation, där vi alla 
arbetar utan ersättning. Tystnadsplikt och anonymitet är abso-
luta villkor. Vi är idag runt 100 medmänniskor. Varje natt sitter 
minst tre av oss i jouren. År 2013 svarade vi på sammanlagt 
8500 samtal – 10 gånger så många påringningar.

TYFRI motorcykelklubb bildades 2002 i Tyresö men är numera 
Stockholmsbaserad. Klubben bygger på en kristen värdegrund.
Alla träffar ska vara alkohol- och drogfria, framför allt för att 
den som har/harhaft missbruksproblem skall kunna vara trygg 
på klubbens sammankomster
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