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MISSION & DIAKONI
i vår församling

OLIKA JULFIRANDEN
Hur ser vårt julfirande ut?

Tusentals flyktingar söker en 
fristad undan krig och våld. 
Hur kan vi som församling och 
som medmänniska bidra?
Läs mer på sid 7

Vi har frågat några församlings-
medlemmar med olika ursprung 
och olika förutsättningar hur de 
firar jul. 
Läs mer på sid 10

“Nu är det väl revolution på gång?” frågar nittiotalsbandet 
Bob Hund i en sång. Och ja, det är det ju. Ända sedan det 
där barnet föddes som vi pratar så mycket om runt jul. 
Ända sedan den där åsneritten genom Jerusalem som vi 
kommer att läsa om på första advent. Ända sedan den 
gamle mannen i templet såg räddning och hopp i ett litet 
barn - som vi kommer att höra om när julen är lyckligt 
och väl överstökad. Vi kanske inte talar om Kristus på det 
sättet, men när han kom var det början på Guds revolu-
tion mot mörker, ondska och död. När decembernatten 
är som längst och när vintern är som frusnast i januari 
och gråast i februari, då har vi möjlighet att samlas som 
glödande revolutionärer. Du kanske känner dej lite oin-
spirerad och trött, precis som jag. Vilken tur då, att varje 
vecka ger oss en ny söndag och ett nytt tillfälle att inspir-
eras. Barrikaderna väntar, kom så samlar vi kraft. 
  
Välkommen till kyrkan! 

Pastorn har ordet – 2
Vi gratulerar – 3

Parentation – Margaretha Lind – 3
Församlingsstyrelsens ruta – 6

Mission och diakoni – 7
Julen i S:t Jakob – 9

Vi firar olika – 10
Intervju med Ragne Fransson – 14

Marie Demker – 16
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LEIF TULLHAGE
Pastor i S:t Jakobs kyrka

Innan gryningen
I JUL KOMMER vi att sjunga psalmen 796 igen; Ylva Eggehorns djupa, 
mystika och samtidigt mycket kroppsliga text till Benny Andersson 
melodi förankrad i svensk folkton. Läs texten flera gånger så anar du 
djupen och utmaningarna.

I jul kommer vi att få se ännu fler människor som flyr över vattnen 
och bergen för att slippa krig och förföljelse och som vi gärna skulle 
vilja värna och hjälpa.

I jul kommer vi åter få se de förväntansfulla och glada ögonen hos 
barnen vi älskar och har ansvar för.

I jul kommer vi att överleva brustna relationer och sorgesamma 
möten som inte blev som vi tänkt oss.

I jul kommer vi att äta gott och sjunga om Guds 
son som blir människa som vi.

I jul kommer vi ibland önska att vi vore någon 
annan – inte bara människa som jag.

I jul kommer vi att möta tiggare utanför Coop och 
Ica, som alla andra dagar. Men nu känns det tyngre 
än vanligt – varför kan de inte få fira jul som vi?

I jul kommer Jesus rakt in i vår verklighet och 
TV-ruta för att följa oss dit ingen annan går.

I jul kommer vi att längta efter ljuset igen. Och på 
nyåret söka efter tecken på våren och det nya livet.

I jul kommer vi att göra vad vi kan för att sprida 
kärlek och julglädje omkring oss.

I jul kommer vi att fira gudstjänst i jordens alla 
kyrkor. Därför att vi behöver all den glädje och frid 
som Gud ger oss genom sitt barn. För att orka 
vardagarna, flyktingströmmarna, besvikelserna, 
fattigdomen nere på gatan. För att vi ska orka att 
vara medmänniskor på riktigt. För att vi både ska 
kunna önska och skapa en riktigt god och välsignad 
jul för oss själva och dem vi möter.

En fin Advent, God Jul och ett Gott Nytt år önskar 
jag er alla! 

LEIF TULLHAGE, PASTOR

Så kom du då till sist, du var en främling,
en mytgestalt som jag hört talas om.
Så många hade målat dina bilder,
men det var bortom bilderna du kom.
Vi trodde du var användbar, till salu,
vi skrev ditt namn på våra stridsbanér.
Vi byggde katedraler högt mot himlen
men du gick hela tiden längre ner.

Du är ett barn som ligger på ett jordgolv,
du fryser om vi inte griper in.
Du rör vid kroppar, hatar orättvisor,
du bjuder älskande på moget vin.
Du stiger ut ur alla tomma gravar,
du är en vind som säger: det blir vår.
Du kommer som en flykting över bergen,
du följer oss dit ingen annan når.

Du är den sång om livet som jag glömde,
den sanning jag förrådde dag för dag.
Jag svek mig själv; den spegel som jag gömde
bär dina bråddjup, dina anletsdrag.
Kom närmare, bli kvar hos mig. Det mörknar
och kanske ljusnar det på nytt igen.
Ditt liv ska bära mig; jag hör en koltrast
som sjunger timmen innan gryningen.
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Vi gratulerar
HÄR PRESENTERAR VI dem av våra 
medlemmar som fyller 20, 30, 
40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 
95, 100.

Emely Wallstedt 
30 år den 11 december

Susanne Svensson 
40 år den 15 december

Nils Pieter Hugerth 
70 år den 26 december

Åke Wikemar 
95 år den 2 februari

Louisa Ramert 
30 år den 5 februari

Kerstin Pastorek 
70 år den 10 februari

Per Persson 
40 år den 23 februari

Eddie Andersson 
30 år den 1 mars

Vi önskar Guds rika välsignelse 
över hög tidsdagen och dagar 
som kommer! 

Minnesord
Margaretha Lind
Margaretha Lind föddes den 29 november 1917 i Strömstad. När hon 
var några år flyttade familjen till Kållered där de tillhörde Kållereds 
missionsförsamling. 

Margaretha bodde i Kållered i hela sitt liv, och från hennes vardags-
rumsfönster hade man direkt utsikt över hennes barndoms kyrka.

– Jag var med när man byggde om den kyrkan, och vände kyrko-
rummet – det var 1923. Det tidsperspektivet fick tanken att svindla 
en stund.

På hösten 1942 gifte hon sig med Lars Lind som i sin tur var barn-
född in i S:t Jakobs församling. Pastor David Sandberg vigde dem. Då 
blev hon också medlem här. Ett medlemskap som varade i nästan 73 
år. Margaretha och Lars fick tre barn: Yngve, Agneta och Erland.

Margaretha deltog flitigt i både Dagsyförening och Vänkretsen och 
var en trogen gudstjänstbesökare tillsammans med sin man. Några 
av er minns Margaretha som en vänlig vän och medlem med en stilla 
humor.

De senaste 27 åren har hon levt som änka, och efter en tids sjuk-
dom var det dags att bryta upp. Hennes frälsare kallade hem henne 
till friden hos Gud lördagen den 29 augusti.

Begravningsgudstjänsten hölls i Ekenkyrkan – Missionskyrkan i 
Kållered – tisdagen den 15 september med pastor Ragne Fransson 
som officiant.

Vi lyser frid över Margaretha Linds ljusa minne. 

Kristendomens hjärta
ATT ÅTERUPPTÄCKA DEN kristna tron och leva ett helhjärtat liv.
Välkommen att delta i en studiecirkel kring den amerikanske 
teologen Marcus J. Borgs bok med ovan-
stående titel. I höstas samlades vi några 
stycken vid två tillfällen. Nu finns det 
möjlighet att börja om i denna studiecirkel 
kring en mycket intressant bok som öpp-
nar för rika samtal deltagarna emellan. 

Samlingar torsdagar kl 18-20 
följande datum: 21 jan, 3 feb,  
3 mars, 17 mars och 31 mars.

Anmäl er till Leif Tullhage.
leif@stjakob.se, 031-711 37 00 
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29  SÖNDAG
1 i Advent – Ett nådens år
Sak 9:9–10; Upp 3:20–22;  
Matt 21:1–9
11.00 Adventsgudstjänst
Leif Tullhage
Emma Sundin
S:t Jakobs kör
Söndagsskola
Kyrkvärd: Ingvor och Gunnar 
Moberg, Margareta Berntsson 
och Anna Svensson

6  SÖNDAG
2 i Advent – Guds rike är nära
Jes 35:1–10;  Jak 5:7–11;   
Matt 13:31–34
11.00 OBS! Gudstjänst med 
nattvard i S:t Matteus kyrka, 
Herkulesgatan 28.
Henrik Fransson
Leif Tullhage
Sånggrupp
 

13  SÖNDAG
3 i Advent –Bana väg för Herren
Mal 4:4–6;  2 Pet 1:19–21;   
Matt 11:12–19
18.00 Julkonsert  
– Hör du julens klockor ringa
Med S:t Jakobs körer, sångare 
och musiker under ledning av 
Maria Raffai. Leif Tullhage, 
Marie Strid.
Kyrkvärd: Kim och Mark Nicholas 
Marie-Louise Mathiasen, Ibu och 
Kennedy Nwup
 

20  SÖNDAG
4 i Advent – Herrens moder
Sef 3:14–17;  Fil 4:4–7;   
Luk 1:30–35
11.00 Julsångsgudstjänst där 
vi sjunger Carols tillsammans
på både engelska och svenska.
Dans kring granen, och tomten 
kommer på besök.
Leif Tullhage,
Cicci Henningsson
Söndagsskola
Kyrkvärd: Eva och Ingemar  
Nordieng, Karin och PG Persson

24  JULAFTON
Den heliga natten
Jes 9:1a, 2–7;  Heb 1:1–6;   
Luk 2:1–20
11.00 Samling kring krubban
Leif Tullhage
Henrik Fransson
Sång av Elin Pastorek
Kyrkvärd: Kerstin och Jonas 
Berg, Setta Aspström, Marie 
Strid
 

25  JULDAGEN
Jesu födelse
Jes 9:2–7;  1 Joh 1:1–4;   
Luk 2:1–20;  Joh 1:1–14
11.00 Sammanlyst gudstjänst 
i S:t Matteus kyrka, 
Herkulesgatan 28
Henrik Fransson, m fl

1  NYÅRSDAGEN
I Jesu namn
Jes 49:13–16;  Heb 13:5–8;   
Luk 13:6–9
17.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Domkyrkan
 

3  SÖNDAG
Sönd e nyår –Guds hus
Jes 55:5–7;  Rom 12:1–2;   
Mark 11:15–19
11.00 Förnyelsegudstjänst  
med nattvard
Leif Tullhage,
Therese Finizia
Erik Enemar
Musik: Maria Raffai m fl
Kyrkvärd: Ingvor och Gunnar 
Moberg, Margareta Berndtsson, 
Anna Svensson
  

6  ONSDAG
Trettondedag jul – Guds här-
lighet i Kristus
Jes 49:5–7;  2 Kor 4:3–6;   
Matt 2:1–12;  Joh 8:12
11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage
Olle Kjernald
Marie Demker
Information om dövskolan i 
Liberia vid kyrkkaffet.
Kyrkvärd: Ragne Fransson, 
Maria Samuelsson, Ia Nyström, 
Bosse Pettersson
 

10  SÖNDAG
1 e Trett –Jesu dop
2 Mos 1:22–2:10;  1 Joh 5:6–12;  
Luk 3:15–17, 21–22 
11.00 Gudstjänst med dop
Håkan Englund
Leif Tullhage
Malena Fjelstad
Sånggrupp
Söndagsskola
Kyrkvärd: Kim och Mark Nicholas, 
Marie-Louise Mathiasen, Ibu och 
Kennedy Nwup
 

17  SÖNDAG
2 e Trett – Livets källa
Jes 55:1–4;  Upp 22:16–17;   
Joh 4:5–26
11.00 Gudstjänst
Ragne Fransson
Marie Strid
Sång av PG Persson
Söndagsskola
Kyrkvärd: Eva och Ingemar Nor-
dieng, PG och Karin Persson

21 TORSDAG
Kl 12.00 Torsdagsträffen 
 

24  SÖNDAG
Septuagesima – Nåd och tjänst
Jon 3:10–4:11;  Fil 1:3–11;   
Luk 17:7–10
11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage
Edgar Ericsson
Sång av Reima Killström
Söndagsskola
Kyrkvärd: Kerstin och Jonas 
Berg, Setta Aspström, Marie 
Strid
 
 

December

Januari
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Verksamhet  
i kyrkan
S:t Jakobs Kör m.m.
Ledare: Maria Raffai
0735 - 05 80 12

Samtalsmottagning
Psykoterapeut:
Kerstin Pastorek 
0736-604789

BK Jakobs Herrlag
Kontaktperson: 
Carl-Magnus Jarlert
0738-46 70 39

Ungdomsrådet
Ordf. Niklas Tharing
sju@stjakob.se,  
niklas.tharing@gmail.com

31 SÖNDAG
Kyndelsmässodagen –Uppen-
barelsens ljus
Mal 3:1–4;  1 Tim 6:13–16;   
Luk 2:22–40;  Joh 1:14–18
11.00 Gudstjänst
Henrik Fransson
Sverker Hansson
Söndagsskola
Kyrkvärd: BK Jakob
 

6  LÖRDAG
12-18 Samtalsdag  
med Larsåke W Persson  
”Hur hel kan man bli”. 
Se artikel på sid 15
Avgift 100 kr  
inkl. eftermiddagsfika.

4 TORSDAG
Kl 12.00 Torsdagsträffen 

 
7  SÖNDAG

Fastlagssöndagen  
– Kärlekens väg
Est 4:12–17;  1 Tim 2:4–6;  
Joh 12:20–33 
11.00 Gudstjänst med nattvard
Larsåke W Persson
Leif Tullhage
Gunnar Moberg
Sång av S:t Jakobs kör
Söndagsskola
Kyrkvärd: Margareta och Olle 
Kjernald, Birgitta Jonsson, 
Vibeke Malmros
 
 

14  SÖNDAG
1 i Fastan –Prövningens stund
1 Mos 4:3–7;  Jak 1:12–15;   
Matt 16:21–23
11.00 Gudstjänst
Setta Aspström
Sång av Susanne Svensson
Söndagsskola
Kyrkvärd: Ingvor och Gunnar 
Moberg, Margareta Berndtsson, 
Anna Svensson

18 TORSDAG
Kl 12.00 Torsdagsträffen 

 
21  SÖNDAG

2 i Fastan –Den kämpande tron
1 Kung 19:1–8;  1 Kor 10:12–13;  
Luk 7:36–8:3 
11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage
Torbjörn Fransson
Sång av Henrik Fransson
Söndagsskola
Kyrkvärd: Ragne Fransson, 
Maria Samuelsson, Ia Nyström, 
Bosse Pettersson
 
 

28  SÖNDAG
3 i Fastan  
– Kampen mot ondskan
Jes 59:14–17;  Ef 6:10–18;   
Mark 5:24–34
11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage
Olle Kjernald
Sång av Zingo
Söndagsskola
Kyrkvärd: Kim och Mark Nicholas, 
Marie-Louise Mathiasen, Ibu och 
Kennedy Nwup
 
 
 
 

Februari
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ATT RAPPORTERA FRÅN styrelsen 
arbete är ett roligt men ibland 
utmanande arbete för en 
sekreterare som försöker för-
medla så mycket som möjligt av 
vad vi tar upp på våra möten och 
som kommer ut i formen av ett 
protokoll. Ibland har vi många 
saker på agendan, ibland färre. 
Sedan sist har vi fått höra mer 
om mission-samhällegruppens 
arbete. Ett nytt möte där alla 
som vill engagera sig i frågan 
var välkomna genomfördes den 
4 november. Om arbetet kan ni 
läsa i Olle Kjernalds text här i 
församlingsbladet. 

Vi hade också besök av fyra 
medlemmar från S:t Matteus 
församling som har fått i upp-
drag att föra samtal med S:t 
Jakob om en möjlig gemensam 
framtid. Fortsatta samtal hålls 
under hösten för att se vad 
det skulle kunna innebära. Vi 
fick också en fin presentation 
av hur försäljningen av deras 
fastighet genomfördes och 
hur de har kvar verksamheten 
med våffelkvällar. Dit är vi alla 
välkomna!

Fastighetens tak är  
besiktigat och klart! Nästa 
styrelsemöte kommer vi att 
få en genomgång av de offer-

ter som inkommit angående 
fönsterrenovering. Ytterligare 
en fastighetsfråga blev aktuell 
när belysningen i kyrksalen 
plötsligt inte gick att använda 
fullt ut. Vid alla de olika aktiv-
iteter som vi själva och de som 
hyr salen har behov av måste 
t ex olika delar kunna vara 
tända respektive släckta och 
dimmerfunktionen är ytter-
ligare en funktion. Reparation 
är genomförd med styrelsens 
godkännande för att kunna 
fungera tillfredställande under 
den mörka delen av året vi nu 
har gått in i. Mörkt ute men 
också inför den glädjetid som nu 
kommer – advent och jul. 

En av våra styrelsemedlem-
mar har avsagt sig sin plats i 
styrelsen. Gunnar Moberg, som 
har många andra uppdrag i vår 
församling, tog beslutet att på 
allvar börja njuta av sin sent 
påbörjade pensionärstid. En 
stor förlust för styrelsen som 
har kunnat luta sig mot Gunnars 
fastighetskunnande, inte minst 
vid de renoveringar som redan 
genomförts och som planeras. 
Gunnar har med sin yrkeskun-
skap som arkitekt varit ett stort 
stöd, men finns ju kvar hos oss 
i församlingen och fortsätter 

vara aktiv - inte minst som bas 
i kören. Valberedningen fick i 
uppdrag att ta fram en ersättare 
och församlingen ska ta ställ-
ning till förslaget vid ett försam-
lingsmöte innan årsskiftet.

Snart går styrelsen in i arbe-
tet med att förbereda det nya 
årets verksamhet. Vi kommer 
som vanligt ge valberedningen 
i uppdrag att söka ersättare för 
de som inte kommer att fortsätta 
på sina styrelseuppdrag. Vi 
behöver aktiva och engagerade 
styrelsemedlemmar som vill 
bidra till vår församling. Jag 
tror att jag talar för de flesta i sty-
relsen när jag kan bekänna att vi 
både tar våra uppdrag på största 
allvar och samtidigt har det 
riktigt roligt och ibland ganska 
utmanande. En styrelse behöver 
alltid förnyas i lagom takt, så 
som våra stadgar ger oss rikt-
linjer för med två-åriga val av 
hälften av styrelsen platser. Är 
du nyfiken på vad styrelsearbetet 
innebär? Kontakta någon av oss 
i styrelsen, vår ordförande eller 
valberedningen. Vi svarar mer 
än gärna! 

FÖRSAMLINGSSTYRELSEN 

GENOM MARIE STRID

Församlingsstyrelsens ruta

LÄS VAD EQUMENIAKYRKAN centralt jobbar med vad gäller mission 
och hjälp för flyktingar. Här finns information och resultat från 
insamlingar, råd och riktlinjer och uppmaning till engagemang.

www.equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/flykting

”Jag var hemlös och ni tog hand om mig”
Matteusevangeliet 25:35



7

Mission och diakoni 
i S:t Jakobs församling.

Som församling är det viktigt att kanalisera Guds kärlek till människor runt 
omkring oss genom att bidra till olika projekt både här hemma i Sverige och 
utomlands. Det är bra för oss som församling att vara engagerad i goda gärningar 
och samtidigt visa på de goda krafter som finns i vårt samhälle, där vi idag ser 
för mycket av ondska och krafter som vill förstöra och riva ner.

I VÅR FÖRSAMLING har det sedan länge funnits 
ett engagemang för kyrkans arbete i Liberia, i 
Rumänien och i andra lokala projekt.

Men vi har också under hösten alla blivit en del 
av de stora flyktingströmmar som sker i vår del av 
världen. Tusentals flyktingar från främst Syrien, 
Afganistan och Eritrea rör sej mot Europa för att 
söka en fristad undan krig och våld. Vi har alla sett 
vilka svårigheter och vedermödor som drabbar 
dessa människor därför att de är födda och levt i 
en annan del av världen. De behöver all den hjälp 
och det stöd som vi kan uppbåda både nu direkt 
och i ett mer långsiktigt perspektiv.

I församlingens diakonala arbetsgrupp som 
består av Katarina Harström och undertecknad, 
har vi funderat och tänkt på hur vi i församlingen 
ska kunna bidra. Vi har haft täta kontakter med 
Räddningsmissionen, som är ”vår” organisation 
i dessa frågor och har tillsammans med dem 
kommit fram till vad som skulle kunna bli vårt 

bidrag. En inbjudan gick ut allmänt i församlin-
gen att samtala om hur vi skulle gå vidare och 
där bildades en utredningsgrupp som kom fram 
till att vi skulle kunna starta en mötesplats för 
ensamkommande barn/ungdomar. Här står vi 
nu med långt framskridna planer att starta upp 
denna verksamhet. Vi behöver någon mer kontakt 
med Räddnings missionens representanter för att 
komma helt rätt och sedan är det bara att sätta 
igång.

En projektgrupp har bildats med Katarina 
Harström, Margareta Kjernald, Maria Raffai och 
Ingemar Nordieng som ska hålla i de mer prak-
tiska detaljerna.

Många frågor har vi inte svar på men engage-
manget finns och alla är välkommna att vara 
med på olika sätt och med olika erfarenheter och 
kunskaper. 

OLLE KJERNALD

Församlingsdagen
DEN 12 SEPTEMBER träffades vi till församlingsdag 
i kyrkan. Vi fick både ta del av information och 
diskutera. Vi pratade om bokbord, formerna för 
kollekten, studiecirkel Kristendomens hjärta, 
kyrkbänkar och den nya psalmboken. 

Vi diskuterade i mindre grupper om hur vi kan 
underlätta vid ett eventuellt sammangående med  
S:t Matteus församling. Vid mitt bord pratade vi om 
att det är viktigt att S:t Matteus medlemmar känner 
sig välkomna och att de känner att vi vill att de 

kan engagera sig i våra verksamheter. Vi vill vara 
öppna för  ett aktivt deltagande i gudstjänsten t ex 
genom predikan, textläsning och kyrkvärdskap. Vi 
pratade också om att det viktigt att vi blir en helhet 
som “ny kyrka”. Vi måste genom samtal hitta våra 
gemensamma vägar tillsammans. 

Vi avslutade församlingsdagen med att prata 
om hur församlingens engagemang ska utformas 
när det gäller flyktingsituationen i Göteborg. 

KERSTIN BERG
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Ge en julgåva 
Glöm inte S:t Jakob i jul.

Plusgiro: 52 14 19-2
Bankgiro: 536-8113

Bankkonto: SEB 5011 1034612
Swish: 123 137 53 77

Torsdagsträffen på studiebesök i den 
nyrenoverade Domkyrkan.

Brahms RequiemKonsert med Ulrika Nätterdahl

Konsert med Ulrika Nätterdahl

Bilder från några av 
höstens höjdpunkter.
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Hör du julens klockor ringa?

Julkonsert med S:t Jakobs körer, musiker och sångare.

Söndagen den 13 dec kl 18.00.

”Hör du julens klockor ringa? Kalla på ditt sanna jag. 

Julen hjälper oss att minnas det vi alla en gång var…”

Mer info finns på: stjakob.se

Välkommen på 

julkonsert 
i S:t Jakobs kyrka

13 december
kl 18:00

Mer julprogram i S:t Jakob
29 november 1:a advent 11:00 Adventsgudstjänst med Leif Tullhage och S:t Jakobs kör
6 december  2:a advent  11:00 Gudstjänst med nattvard – i S:t Matteus kyrka, Herkulesgatan 28
13 december  3:e advent 18:00 Julkonsert – se ovan
20 december  4:e advent  11:00 Julsångsgudstjänst – vi sjunger carols på svenska och engelska. 
  Dans kring granen och tomten kommer på besök.  
24 december Julafton  11:00 Samling vid krubban
25 december  Juldagen  11:00 Gudstjänst i S:t Matteus kyrka, Herkulesgatan 28
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Julen 
firas 
olika

Vi har frågat några 
församlingsmedlemmar 
hur de firar jul. Följ 
med bland kåldolmar, 
Samling vid krubban, 
Karp, sång och glädje.

Julen hos familjen Raffai.
I år firar vi jul i Ungern tillsam-
mans med min man Zoltans 
släkt.  

Ungern är ett väldigt vackert 
land med sina solrosängar, vin-
odlingar och mäktiga byggnader. 
På sina håll är det nedgånget 
och slitet och de människor 
som lever i medelklass har inte 
mycket pengar kvar efter det 
att räkningarna är betalda. Men 
landet är rikt på musik, vackra 
landskap, bakelser och god mat!

Om man har möjlighet (och 
det har ju vi!) så ska man åka 
hem till Zoltans faster. Då bjuds 
man alltid på otroligt god mat 
som har lagats i timmar och 
med stor precision. Förrätt 
består alltid av någon slags 
soppa. Så även till jul! Denna 
dag är huvudrätten Töltött kápo-
szta, som är en slags kåldolmar. 
Dom smakar inte alls som de 

svenska och jag vet 
inte hur man gör. 
Men jag äter dom mer 
än gärna! Till detta 
en klick gräddfil och 
gott bröd som doppas 
i en kåldolms-stuvning. 
Förmodligen äter vi också 
denna dag en hel del bakelser 
eftersom det är Zoltans svaga 
punkt! (Så även min!). Precis 
som i Sverige äter man tills man 
rullar fram!

Hemma hos oss tillhör det 
numera traditionen att vi tvistar 
lite om hur en riktig julgran 
ska kläs. För till skillnad mot 
den svenska, färgkombinerade, 
relativt sparsamma julgrans-
dekoration, så ska man i Ungern 
helst inte se granen alls! Det 
är lampor i alla dess färger 
(gärna blinkande), godis, glitter, 
julgranskulor i så många färger 

som 
möjligt, 
och 
överst en 

skimrande 
ängel.
När vi är i 

Ungern så är det 
bara att gilla läget, men när vi 
är hemma hos oss så har vi helt 
enkelt hittat en kompromiss. 
Alltså är ingen jätte besviken, 
men ingen är heller helt nöjd.

Trots att religion var i princip 
förbjudet under kommunisttiden 
i Ungern, så är det inte tomten 
som kommer med julklapparna 
till barnen. Det är Jesusbarnet. 
Någon (Faster) ringer i en liten 
klocka och när man hör det 
ljudet får man komma fram till 
julgranen. Under den ligger alla 
julklapparna som Jesusbarnet 
varit och lämnat. Julklapparna 
rivs upp i vanlig ordning! Och 
efter det leks, pratas och sjungs 
det till småtimmarna.

Vi önskar er en riktigt god jul 
var ni än befinner er! 

MARIA RAFFAI

”...till skillnad mot den svenska, färgkombinerade, 
relativt sparsamma julgransdekoration, så ska 
man i Ungern helst inte se granen alls!”
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Julgransjakt och sång
Ett par veckor före jul kan man hitta familjen 
Nicholas pulsandes på ett snöigt fält för att såga 
ned den perfekta blågranen. Vissa år åkte vi vagn 
dragen av ett par hästar som efteråt tog oss och 
granen till en lada där vi serverades varm choklad 
och julsånger vid den öppna spisen.

Väl hemma så klädde 
vi granen, julkrubban 

plockades fram och 
hallen dekorerades 
med järnek och 
mistel.

Veckorna före jul 
innebar också nöjet 

att få handla i det 
vackert dekorerade  

affärerna där man 
spelade julmusik överallt. 

De hölls konserter i kyrkan och Jesu födelsedags-
fester där församlingens barn samlade in jul-
klappar till andra barn där t.ex. föräldrar satt i 
fängelse.

Efter julaftonens ljusgudstjänst återvände vi 
hem för att sjunga mer julsånger vid vårt piano, 
och efter den traditionella läsningen av ”T’ was 
the Night Before Christmas”* skickades barnen 
till slut i säng. Det var många julnätter när  
stackars Herr och Fru ”Sankt” Nicholas  byggde 
ihop ett leksakståg eller sydde en ballerina-
klänning ända till gryningen! Men vilken lycka när 
barnen fann sina överraskningar! Senare på dan 
åkte vi hem till mor- och farföräldrarna för att 
hälsa på tillsammans med farbröder, mostrar och 
kusiner. Åh, jag får inte glömma kalkonen… eller 
mormors hemgjorda fudge!

 
* “’Twas the Night Before Christmas” av Clem-

ent Moore är en dikt som först utgavs anonymt år 
1823. Den har haft en stor roll i utvecklingen av 
Jultomten.  KIM & MARK NICHOLAS

Julen firas olika forts. på nästa sida

”Julkrubban plockades fram och 
hallen dekorerades med järnek 
och mistel.”

Jul i  
Funäsdalen
Förra julen var väldigt 
annorlunda. Kanske 
startade vi en ny tradi-
tion. Den tillbringades i 
fjällen. 

Kerstin och jag, hennes 
föräldrar och bror – alla gillar vi 
vinter och skidåkning. Så vi tänkte att en julvecka i 
fjällen kan ju inte bli annat är lyckat. Lugn och ro, 

inget flängande från ena stället till det andra, snö, 
frisk luft och skidåkning. Och det blev väldigt bra. 
Vi blandade promenader, längd- och utförsåkning 
och pulka med god mat, lek och umgänge. 

Julafton startade som vanligt vid sexsnåret då 
Elsa pockade på uppmärksamhet och var redo 
för en ny dag. Efter sista “luckan” i vår ambitiösa 
paketkalender öppnats och lite lek, blev det en 
ordentlig grötfrukost med skinka, renskav och rökt 
öring. Sen tog vi oss till backen där Folke spände 
på sig pjäxorna och vi övriga turades om att springa 
efter honom i barnbacken där minstingarna höll 
till. Elsa, som inte riktigt ville förlika sig med att 
det var 15-20 grader kallt vägrade ha vantar på 
sig. Men hon gillade lekrummet i restaurangen 
där vi också hängde en del.

Efter ett par timmar i backen samlades folk vid 
granen vid liftstationen. Där blev det ringdans och 
lekar i väntan på tomten som kom på sin släde 
med paket till alla barnen.

Efter det tog vi oss hem till stugan och för-
beredde för julbordet. Där blandades klassiska 
köttbullar, skinka och janson med lokala delika-
tesser. Efter det kom tomten åter på besök och 
sen fortsatte eftermiddagen och kvällen i ett högt 
tempo för att hinna testa alla nya leksaker och 
läsa alla nya böcker. Och naturligtvis för att hinna 
äta allt som ska ätas på julafton... 

JONAS & KERSTIN BERG

”Lugn och ro, inget flängande från det 
ena stället till det andra, snö, frisk luft 
och skidåkning.”
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Julen hos Pastorek
Hemma i den Pastorekska familjen har vi genom 
åren försökt att smälta samma litet av de Öster-
rikiska och litet av de svenska jultraditionerna. 

Rudi (som är född i Wien) har nog fått vara med 
om de största förändringarna, men 6 december 
brukar vi tillsammans med Svensk-Österrikiska 
föreningen fira S:t Nicolas och Krampus. 

Rudi som är 
katolik var i barn-
domen van att gå 
till Stefans kirsche 
julaftons förmid-
dag och tända ljus för de döda. Julbordet bestod 
i huvudsak av Karp och wienersallad. Julgranen 
som verkligen var en prakt (annat julpynt var obe-
fintligt). Alltid ädelgran, levande ljus och små små 
julgranskarameller i hundratal. Granen smyckades 
dagen innan  
julafton och barnen fick absolut inte se granen  
förrän julaftons kväll. Jultomten kom ej men  
Kristkindl kom och la klapparna under granen.

Jag, Kerstin ,har ju vuxit upp med våra svenska 
jultraditioner. Allt detta har vi försökt mixa samman  
och våra barn har plockat åt sig godbitarna av 
både mor och fars jultraditioner.

I dag ser våra 
vartannat års 
julfirande ut 
som följande: 

Frukost, risgryns-
gröt med mandel. 

Ibland blir det färd 
till kyrkogården och 
mormor och morfars 
grav. Kl.11.00 är vi i 
Jakob för ”Samling 
vid krubban”. Vi går 

sedan över till Katolska kyrkan och tänder ljus för 
farmor och farfar.

Hemma blir det mycket svensk julmat men Rudi 
”måste” ha sin Karp och wienersallad. Julkakor 
brukar vi få från Österrike i form av Vaniliegipferl.

Vår julgran är också smyckad med hundratals 
julgrans karameller som vi alla sitter uppe och gör 
kvällen innan. 

Rudi och jag är nöjda med hur vi mixat jultra-
ditionerna och våra barn har ju fått vidgade vyer. 
Men för Rudi är det fortfarande svårt att barnen 
får se julgranen före julafton. 

KERSTIN PASTOREK

Familjehögtid i Nigeria
I Nigeria firar vi julen som en familjehögtid. Det 
är en tid när familjemedlemmar både i Nigeria 
och utomlands samlas till en verkligt glad fest. 

En spännande del av julfirandet är att 
alla familjemedlemmar reser till den by 
där vi har våra far- och morföräldrar 
och andra släktingar. Så det blir ett 
släktkalas, och vi längtar efter att få 
träffa våra kusiner så här års.

Det är mycket som behöver 
förberedas inför julen. Våra föräl-
drar tar oss med för att shoppa 
nya julkläder, presenter, julpynt och 
en massa mat och dryck. Våra hem 
dekoreras vackert. Vi älskar att tända vår 

konstgjorda julgran och där hänga julkorten vi 
fått. På juldagens förmiddag går vi till kyrkan och 
tackar Gud för ytterligare en möjlighet att fira 

hans sons födelse tillsammans. Ni kan 
vara säkra på att alla i kyrkan bär sina 

nya kläder, skor och hattar. När man 
går in  genom dörren känner man 
en helt ny atmosfär av kärlek, frid 
och glädje.

Efter kyrkbesöket går vi direkt 
hem och delar ut litet mat och 

presenter till våra grannar innan 
vi äter en överdådig familjemiddag. 

Medan de vuxna fortsätter att sitta 
och prata runt bordet går barnen ut och 

leker med smällare. Senare på dagen går alla ut 
för att titta på traditionella danser och maskerad-
parader genom byn. Åh, julens glädje!  

IBU & KENNEDY

”Efter kyrkbesöket går vi direkt hem 
och delar ut lite mat och presenter till 
våra grannar...”

”...våra barn har plockat åt sig godbitarna 
av både mor och fars jultraditioner”
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Mellan toppen & botten
2015 har varit en mycket svår säsong 
för BK S:t Jakob. Dels gick en hel  
del duktiga spelare förlorade inför 
säsong, dels drabbades laget av skador 
när serien drog igång. 

FÖRSÄSONGEN INLEDDES MED bra spel i Södercupen 
mot bland annat division 4-laget Guldhedens IK 
men när säsongen började på riktigt med serie-
spel var laget inte alls på hugget. Laget kom att 
härja i botten. 

Dagens generation S:t Jakob-spelare är kanske 
lite ovana i den situationen. Sedan serieavance-
manget 2010 har laget varit i division 6:s övre skikt 
men ur ett längre historiskt perspektiv har BK S:t 
Jakob länge varit det där laget som borde, men 
aldrig åker ur. I år är ett sådant år minus ”borde”. 
Laget var förvisso under säsongen ett bottenlag 
men särskilt under hösten har det varit tydligt 
att S:t Jakob snarare är ett sämre topplag än ett 
bättre bottenlag. Storsegrar mot bottenlagen, 
jämnare mot topplagen.

Framförallt har det varit tufft att få ihop till-
räckligt många spelare för två lag (A- och B-lag) 
och styrelsen och tränarstab är nu i fullt arbete att 
se över organisationen för 2016. Eventuellt nöjer 
sig klubben med endast A-laget för ett år eller två. 

Årets nyckelspelare Olle Stener tycker laget 
kämpat hårt och presterat stundtals riktigt bra. 
”Men för att hamna högt i serien krävs ett jämnt 
spel under året, det behöver vara fokus nästa år” 
menar Stener som för övrigt ryktas vara på väg 
bort från klubben.

Ordförande Carl Magnus Jarlert sägs ha fått 
samtal från rivalen FC (”Real”) Heden som hört sig 
för men huvudpersonen själv är fåordig i sin kom-
mentar. ”Det kommer krävas höga summor för att 
få mig att byta” säger Stener.

Sedvanligt planerar BK S:t Jakob nu en konsert 
men datum är inte klart. Troligtvis blir det en 
måndag i december. Fotbollslaget står även för 
musiken på gudstjänsten 15 november vilket 
eventuellt blir ett smakprov om vad som komma 
skall. 
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Första delen kan ni läsa i förra 
numret (nr 3) av församlings-
bladet.
Ragne har just flyttat från 
Vetlanda till Göteborg och S:t 
Jakob. Där fick han chansen att 
utbilda sig i Churches Alive-
rörelsen i USA och fick där-
igenom nya redskap att arbeta 
med.

RAGNE VAR DÅ ensam anställd 
i en stor församling. Vid ett 
brainstorming-möte nämnde 
han att det fanns en kvartstjänst 
som sjukhuspastor, något som 
då var helt nytt. Församlingen 
kom tillbaka efter ett tag och sa 
”om vi befriar dig från det ad-
ministrativa, kan du ta tjänsten 
som sjukhuspastor då?” Vid den 
tiden kom Margareta Kjernald 
upp på expeditionen för att låna 
den nya elektriska skrivmaskinen 
till sin engelskauppsats. Hon 
började hjälpa till med en del 
administration och kom att ar-
beta för S:t Jakob i tio år innan 
hon blev anställd. Även andra 
gick in och tog administrativa 
uppgifter, och så blev Ragne 
sjukhuspastor på Sahlgrenska 
i 20 år och konfronterades på 
allvar med lidande och död. Han 
tycker att han lärt sig mycket av 
detta vilket också kom att prägla 
hans förkunnelse som nog blev 
något ödmjukare.

– Det var 1976 vi kom hit 
och jag fick göra en fullständig 
omvärdering av församlingen, 
det fanns så många härliga, 
goa människor som gjorde att 

vi snabbt kom att trivas. Vi fick 
jobba mer med äldre människor 
än tidigare och det kändes bra, 
mycket tack vare Inger som var 
utåtriktad och social och kunde 
prata med alla. Vi jobbade som 
ett gammaldags pastorpar, 
Inger visste vad pastorsfrurollen 
kunde innebära då hon var kusin 
med pastor Sigurd Ahlbeck och 
hans syster som var gift med 
pastor Sven Olsson, och det 
hjälpte stort.

S:t Jakob satte upp ett 
10-punktsprogram med utåtrik-
tade satsningar, varav åtta blev 
genomförda, däribland ung-
domssatsningen café Jakopp 
och närradiosändningar. Man 
deltog aktivt i det ekumeniska 
arbetet med bland annat tält-
möten på Heden. Det var ovant 
för många äldre församlings-
medlemmar men togs emot 
positivt. Församlingen gjorde 
också mycket för Överås, spons-
rade deras upprustning och var 
med i förvaltningsstyrelsen.

Ragne blev tillfrågad om 
att bli distriktsföreståndare 
men tackade nej då det var en 
heltids tjänst och han inte ville 
sluta som församlingspastor. 
Senare kom ett nytt erbjudande, 
då på 25 %, och då tackade han 
ja. Då blev det också en ytter-
ligare pastorstjänst i försam-
lingen och Elisabet Öman kom 
hit. Under åren kom Ragne att 
sitta i Metodistkyrkans huvud-
styrelse, kabinett, biskopsråd 
och exekutivkommitté. Han var 
också ombud vid generalkon-

ferensen 1992, som då var i 
Louisville i Kentucky, en mäktig 
upplevelse. Annars har han varit 
tillbaka till USA flera gånger i 
Churches Alive-sammanhang 
där han under en tid var med i 
ledningsteamet och åkte runt till 
de nordiska länderna i samband 
med detta.

Något annat som ändrats 
under åren i S:t Jakob är 
kyrkolokalerna. Det var förut 
en ganska mörk kyrka med en 
tråkig och trång entréhall, där 
man nådde kapellet genom en 
korridor. Församlingen ville 
helst inte ändra någonting, men 
när källarvåningen behövde 
renoveras började vissa svänga 
om angående entrén, även om 
det fortfarande fanns ett visst 
motstånd. Elisabet Öman var 
en drivande kraft i detta arbete 
och fick kontakt med en arkitekt 
som kom med en fantastisk 
vision om hur man skulle kunna 
göra. Palmsöndagen 1997 var 
det återinvigning och Ragne 
tycker att det blivit väldigt bra 
utifrån förutsättningarna. Något 
som också imponerade var att 
de som var mest emot ändå kom 
och städade inför invigningen, 
det blev aldrig någon schism 
i församlingen utan man höll 
sig till sakfrågan. Senare under 
Lasse Svenssons tid ändrade 
man även i koret och målade om 
taket.

När Ragne och Inger var 60 
år fick Inger besked om att hon 
hade cancer och att inget kunde 
göras åt det. De fick ytterligare  

Ett pastorsliv (del 2 av 2)
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ett halvår tillsammans. Under 
den tiden var det några saker 
som hon ville göra, som en 
kroferie i Danmark med 
barnen och att besöka Mainau 
som de talat om i många år. 
Men annars levde de som 
vanligt. Det var Ingers önskan, 
och det var befriande för 
Ragne som slapp många av de 
skuldkänslor som ofta drabbar 
efterlevande om att ”varför 
gjorde jag inte si och så medan 
jag hade chansen”. Det var ett 
hårt slag att bli ensam mitt i 
tjänsten, men också fantastiskt  
att få församlingens stöd 
som Ragne beskriver som ett 
förståndigt stöd med respekt, 
där han togs om hand utan att 
behöva känna sig omhänder-
tagen.

De sista åren som försam-
lingspastor delade Ragne med 
Lasse Svensson, som sedan 
skulle ta över. Detta kändes 

väldigt bra, även om Lasse nu 
gått in i den stora uppgiften att 
vara samfundsledare i den nya 
Equmeniakyrkan.

Nu är Ragne vanlig medlem 
även om han rycker in och 
hjälper till när det behövs. 
Han ser med glädje tillbaka 
på åren som pastor i försam-
lingen även om det finns 
sådant som skulle kunna varit 
annorlunda. Många av de som 
tidigare varit aktiva finns inte 
med längre, av olika orsaker. 
Men så är livet för en försam-
ling. Det växlar, men orden 
som är inristade i fonden i S:t 
Jakobs kyrka ”Jesus Kristus 
är densamme i går, i dag 
och i evighet” är verkligen 
sanna, och därför ser Ragne 
optimistiskt och hoppfullt 
på framtiden för S:t Jakobs 
församling. 

SETTA ASPSTRÖM

Hur hel kan  
man bli?
Larsåke W Persson som 
är pastor inom Equmenia-
kyrkan, S:t Lukasterapeut, 
lärare och författare 
besöker vår församling 
den 6–7 februari.

HUR HEL KAN man bli? Vilken rimlig 
målsättning kan man ha för sitt 
liv? Hur långt man kan nå? Och 
vad kan man hoppas på när livet 
gått sönder? Kan allt bli bra igen, 
eller är det för sent? Sådana 
frågor slipper ingen av oss undan, 
vare sig för egen del eller i mötet 
med andra, som upp levt brusten-
het och besvikelse. 

Vilket framtidshopp kan vi 
förmedla till våra medmänniskor 
utan att det vi säger känns som 
tomma ord eller fromma önsk-
ningar. Vad tror vi innerst inne på, 
och vilka prognoser är vi beredda 
att ta ansvar för? 

Ja, hur hel kan man egentligen 
bli som människa? Med utgångs-
punkt i Sinnesrobönen och sin 
egen familjs historia funderar 
Larsåke W Persson över de  
möjliga svaren.

Lördagen den 6 februari  
kl 14-18 tar Larsåke med delta-
garna i tankar, funderingar och 
ett förtroligt samtal. Avgift 100 kr 
inklusive eftermiddagsfika.
Söndagen den 7 februari predikar 
Larsåke W Persson i gudstjänsten.

Detta sker i samarbete med  
studieförbundet Bilda.
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Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt 
ibland dem. Så säger Jesus till oss i Matteusevange-
liet, kapitel 18 vers 20. Däremot tillägger han inte:  
”...om ni är fler sticker jag någon annanstans.” 

ATT SAMLAS TILL gudstjänst är 
alltid ett gemensamt möte 
med Kristus, men också med 
varandra. Psykologisk forskning 
visar tydligt att dynamiken som 
uppstår i en grupp av människor 
bidrar till bättre problemlösning  
och smartare analyser. På 
samma sätt är en grupp 
människor som umgås med 
Kristus i bön, sång, predikan 
och meditation starkare som 
grupp än som enskilda troende. 
Religions sociologer har kommit 
fram till att gudstjänstbesökare 
med vänner i sin församling är 
mer nöjda med sina liv än andra 
människor. Betydelsen av den 
vänskap som byggs upp i en 

gemenskap som den kristna 
församlingen underskattas 
ibland, det är inte bara goda 
predikanter och skönsjungande 
körer som är gudstjänstens 
innehåll. Lika mycket är det 
mötet med vänner och bekanta. 
Vi möts till gudstjänst både med 
varandra och med Kristus. 

Jag har inte möjlighet att 
besöka S:t Jakob varje söndag, 
så är det för många av oss. 
Däremot känner jag ett behov 
av att regelbundet finnas med, 
besöka söndagsgudstjänsten  
eller andra aktiviteter. Jag 
träffar mina vänner och jag får 
sjunga sånger jag tycker om. Att 
lyssna till bibelord jag kanske 

känner väl till skapar trygghet 
och nya tolkningar ger nya djup 
åt texterna. Allt detta stärker 
och levandegör min tro, min 
kristna identitet och min relation 
till Kristus. 

Bara under sådana förutsätt-
ningar tror jag att vi kan sträcka 
oss ut mot andra, våga språnget 
i tro. Bara om vi känner tilliten 
till varandra och till Kristus är 
det möjligt – men det är då vi 
kan vara kreativa: starta för-
skola eller  anställa nyanlända 
flyktingar som praktikanter 
med arbete på fastigheten. Bara 
för att nämna ett par av mina 
hugskott.

Så gudstjänsten, tror jag, be-
tyder så mycket mer än att jag 
lyssnar och sjunger, med kaffe 
efteråt. Den är hela församlin-
gens kreativa nav.

MARIE DEMKER

Kultur- och studieverksamhet sker i 
samarbete med Studieförbundet Bilda.


