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EN HÄLSNING
från andra sidan älven

KRISTENDOMENS  
MORGONSTJÄRNA

Planen är att S:t Matteus skall 
uppgå i S:t Jakob. Här får vi en 
hälsning från dem.
Läs mer på sid 7

Läs om metodistpastorn 
och förre rektorn på Överås,  
Jørgen Thaarups doktors-
avhandling. 
Läs mer på sid 12

Nu sätter våren igång. Jaja, när ni läser det här först är det kanske 
svårt att se det. Det regnar troligen, och blåser kallt (min gissning, 
efter 23 år i Göteborg...). Eller så har vi fått snö igen och spårvagnarna 
står still. Men våren har satt igång ändå, den kan inte stoppas. 

Visst känns det fullständigt rätt att vi får fira påsk på våren i den 
här delen av världen?  Påsken, precis som våren själv, visar oss 
att livet inte kan stoppas och att Skaparen inte kan dö. Vi kommer 
kanske att få ett par omgångar snöblask till innan det här försam-
lingsbladet blir inaktuellt. Och vi kommer definitivt att få höra den 
oundvikliga berättelsen om lidande och död. 

Men blommorna kommer att slå ut igen, marken kommer att bli 
grön - och vi kommer att få höra påskdagsevangeliet i år också. Vi 
ska fira livet tillsammans nu under våren, livet som Gud lagt ner i 
oss och som aldrig kan besegras, aldrig dö! 
  
Välkommen till kyrkan! 
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LEIF TULLHAGE
Pastor i S:t Jakobs kyrka

Jesus och skuggan
JAG TROR ATT den avgörande händelsen i Jesu liv var de där 40 dagarna i 
öknen innan han började sin offentliga verksamhet. Varför det, kanske 
du undrar? Jo, Matteus skriver:

När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut 
hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, 
så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det står 
skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som 
utgår ur Guds mun.”

Om du är Guds son, vilken förrädisk fråga. För just innan denna ökentid 
hade Jesus döpts av Johannes och hört en röst som verkligen bekräftade 
honom som Guds son: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.” 
Vem skulle inte bli stolt för mindre. Att känna sig utvald. Att känna sin 
egen ”power”. Vi ser ständigt hur makt kan korrumpera människor. Så 
Matteus berättar något oerhört viktigt som jag tror utspelar sig inom 
Jesus, i ett intrapsykiskt perspektiv. Jag tror inte alls att djävulen var 
någon gestalt med alla dessa löjliga attribut vi ser på teckningar och 
film. Nej, jag tror vi ska lyssna på en av psykoanalysens gestalter; Carl 
Jung där han utvecklar begreppet ”skuggan”. 

Skuggan är destruktiv i betydelsen att den består av allt det den med-
vetna personen inte vill acceptera hos sig själv. För att inte projicera 
skuggans egenskaper på andra, betonade Jung vikten av att försöka 
släppa in skuggan i sitt medvetna, i viss mån. Enligt Jung hanterar 
individen skuggan på fyra sätt: förnekande, projicering, integrering 
och/eller förvandling.

Jag menar att vad som hände med Jesus i öknen var att han mötte sin 
egen skugga, sina egna drömmar om makt och inflytande, sin egen lust 
att använda den gudomliga förmågan för att tillfredsställa sin egen hunger, 
sina egna begär. Men Jesus som nu blivit medvetnes om sina mänskliga 
svagheter avvisar dessa frestelser just genom att betona att han även är 
människa. (Se gärna hans svar i Matt 4:1-11 eller Luk 4:1-13).

Det är nu först som Jesus kan bli hela världens frälsare, när han mött 
sin egen skugga och integrerat den. Alltså en skarp kontrast till Vladimir 
Putin som sagt att han aldrig gjort något fel. Därför blir han en odräglig 
och farlig ledare med oändliga maktanspråk. Jesus gav sitt liv för oss, 
han hade inget behov av att projicera sin skugga på andra, som vi andra 
har. Nu kan han fullt ut leva sig in i hur vi har det och vad vi brottas med. 
Nu kan han gestalta sitt uppdrag om nåd och kärlek, helande och up-
prättande. Jesus kan vara generös, för han har inget att dölja, inget att 
försvara. Inte ens sitt eget liv.

”Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom 
det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas 
för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor 
bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.”
 God fasta och Glad påsk. 

LEIF TULLHAGE, PASTOR
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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.

Ulla Eneling 
 70 år den 10 mars

Maj-Britt Pettersson 
90 år den 12 mars

Birgitta Ullnert-Jonsson 
75 år den 15 mars

Ulf Uvius 
70 år den 18 mars

Ann-Marie Bengtsson 
70 år den 23 mars

Elisabeth Tullhage 
50 år den 3 april

Ingela Wirén 
75 år den 29 april

Lotta Fransson 
50 år den 1 juni

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

Minnesord
Eivor Ståhl
På nyårsdagen i år avslutades livet för en av församlingens medlem-
mar – Eivor Ståhl. Eivor bodde sedan 1970-talet på Gotland, och det 
var där som hon till sist somnade in i kretsen av sina närmaste, efter 
en tids sjukdom.
Eivor Karin Margareta Ståhl, var född den 18 mars 1927 här i Göte-
borg. Redan som liten kom hon i kontakt med S:t Jakobs försam-
ling då hon gick i söndagsskola hos ”tant Majken”, dvs hos Majken 
Willard. Hon fortsatte att delta i församlingens barn- och ungdoms-
arbete och som nygift blev hon medlem av Metodstkyrkan och vår 
församling i januari 1955. Här i S:t Jakob var hon söndagskollärare 
en tid.
Så småningom tog kärleken med henne till Gotland där hon bott 
sedan 1977, framför allt i Fröjel. Efter att ha varit medlem i Metodist-
kyrkan i Visby en tid önskade hon att återigen få bli medlem här i  
S:t Jakob.
När hon blev sjuk i cancer för några år sedan sålde hon sitt hus för 
att bosätta sig i Hemse med enklare tillgång till vård och omsorg. 
Det var också där som hennes frälsare fann henne och tog med hem 
till det rum som redan var förberett för Eivor.

Begravningsgudstjänsten firades i Fröjels kyrka i fredags den  
15 januari med kyrkoherde Kent Österdahl som förrättare. 

Blommor på altaret
TILL 1:A ADVENT skänktes blommor ”Till minne 
av Daga och Harry Friberg” av Margareta och 
Ingvor med familjer.
 Till minne av Ruth o Norvin Qvist  

Dop
I GUDSTJÄNSTEN SÖNDAG 10 januari 2016 döptes David Enemar, son till 
Josefin och Erik Enemar, av morfar Håkan Englund, kyrkoherde i 
Gränna och före detta metodistpastor. 

I GUDSTJÄNSTEN SÖNDAGEN den 21 februari döpte Henrik Fransson 
Filip Lundberg, son till Cicci Henningsson och Christer Lundberg. 

Vi önskar dessa båda pojkar och deras familjer Guds rika välsignelser. 

Städdag i 
kyrkan
LÖRDAG DEN 23 APRIL mellan 
kl 10 och 14 möts vi alla 
som vill vara med och 
göra vår kyrka vårfin. Ni 
vet, slänga, städa och ha 
mycket trevligt tillsam-
mans. Vi bjuder på sopp-
lunch. 
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3  TORSDAG
12.00 Torsdagsträffen 
»Ur Henriks bokhylla« med 
Henrik Fransson
 

6  SÖNDAG
Midfastosöndagen – Livets bröd
2 Mos 16:11–18 | 1 Pet 2:1–3 | 
Joh 6:24–35
11.00 Gudstjänst med nattvard
Leif Tullhage
Margareta Kjernald, Marie Strid
Tjejtrall
Söndagsskola
Kyrkvärd: Eva och Ingemar Nor-
dieng, PG och Karin Persson
12.30 Församlingens årsmöte
 

13  SÖNDAG
Marie bebådelsedag –Guds 
mäktiga verk
Mik 5:2–4 | Rom 4:18–21 |  
Luk 1:26–38 | Luk 1:39–45
11.00 Gudstjänst
Predikant
Katarina Harström
Sång av Marina Calmbro
Söndagsskola
Kyrkvärd: Kerstin och Jonas 
Berg, Setta Aspström, Marie 
Strid
 

17  TORSDAG
12.00 Torsdagsträffen 
Vi sjunger visor om våren med 
Maria Raffai.
 

20  SÖNDAG
Palmsöndagen –Vägen till 
korset
Jes 56:6–8 | Ef 2:12–16 |  
Matt 21:1–11
11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage
Kerstin Berg
Musik med BK Jakob
Söndagsskola
Kyrkvärd: BK Jakob

 
24  TORSDAG

Skärtorsdagen  
– Det nya förbundet
2 Mos 12:1–14 | 1 Kor 11:20–25 | 
Matt 26:17–30
19.00 Getsemanestund med 
nattvard
Leif Tullhage
Göran Tholén
Kyrkvärd: Margareta och Olle 
Kjernald, Birgitta Jonsson, 
Vibeke Malmros
 

25  FREDAG
Långfredagen –Korset
Jes 53:1–12 | 1 Pet 3:18–19 | 
Matt 27:32–56
11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage
Emma Sundin
Musik med Lotta Fransson och 
Mariagrazia Marucci
Kyrkvärd: Ingvor och Gunnar 
Moberg, Margareta Berndtsson, 
Anna Svensson
 

27  SÖNDAG
Påskdagen  
– Kristus är uppstånden
Jes 25:6–9 | 1 Kor 15:53–57 | 
Matt 28:1–20
11.00 Festgudstjänst med 
medlemsintagning
Leif Tullhage
Henrik Fransson
Margareta Kjernald, Marie Strid
S:t Jakobs kör
Söndagsskola
Kyrkvärd: Ragne Fransson, 
Maria Samuelsson, Ia Nyström, 
Bosse Pettersson

 

31  TORSDAG
12.00 Torsdagsträffen 
Villa Överås – från köpmanna-
hem till allaktivitetshus«  
Leif Tullhage visar bilder från 
det Dicksonska hemmet.

 
3  SÖNDAG

2 i påsk –Påskens vittnen
Jer 18:1–6 | 1 Joh 5:1–5 |  
Joh 21:15–19
11.00 Gudstjänst
Marcus Olsson
Cicci Henningsson
Sånggruppen: Folkette
Kyrkvärd: Kim och Mark Nicho-
las, Marie-Louise Mathiasen, Ibu 
och Kennedy Nwup
 

10  SÖNDAG
3 i påsk –Den gode herden
Hes 34:23–31 | Heb 13:20–21 | 
Joh 10:11–16 | Ps 23 
11.00 Gudstjänst med nattvard
Leif Tullhage
Sång av Maria Samuelson
Söndagsskola
Kyrkvärd: Eva och Ingemar Nor-
dieng, PG och Karin Persson
 

14  TORSDAG
12.00 Torsdagsträffen 
Brev från finska vinterkriget 
1939-40« Kristina Palmér läser 
brev från sin far.
 

17  SÖNDAG
4 i påsk –Vägen till livet
Syr 28:3–7 | 2 Kor 4:16–18 |  
Joh 14:1–14
11.00 Gudstjänst
Terese Fenizia
Marie Demker
Sånggrupp från S:t Jakob
Söndagsskola
Kyrkvärd: Kerstin och Jonas 
Berg, Setta Aspström, Marie 
Strid
 

19  TISDAG
19.00 Temakväll 
Med författaren Annika  
Paldanius.

Mars April
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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

Temakvällar 
Kontaktperson: 
Inger Norvinsdotter Borg 
0722 037674

 
24  SÖNDAG

5 i påsk –Att växa i tro
Hos 14:5–9 | 1 Joh 3:18–24 |  
Joh 15:10–17
11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage
Malena Fjelstad
Barnkören
Söndagsskola
Kyrkvärd: BK Jakob
 

28  TORSDAG
12.00 Torsdagsträffen 
»Kungsbackas innergårdar 
under 1900-talets början« Eva 
och Ingemar Nordieng.
18.00 Musikcafé
Underhållning, gofika och  
trevlig gemenskap på en och 
samma gång!
 

1  SÖNDAG
Bönsöndagen –Bönen
Jer 29:11–14 | 1 Joh 5:13–15 | 
Luk 11:1–13
11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage
Edgar Ericsson
Sång av Frida och Emmi med 
vänner
Söndagsskola
Kyrkvärd: Margareta och Olle 
Kjernald, Birgitta Jonsson, 
Vibeke Malmros
 

8  SÖNDAG
Söndagen före pingst  
– Hjälparen kommer
5 Mos 31:6–8 | Rom 8:31–39 | 
Joh 16:23–33
11.00 Gudstjänst
Ragne Fransson
Gunnar Moberg
Sång: Maria Raffai
Söndagsskola
Kyrkvärd: Ragne Fransson, 
Maria Samuelsson, Ia Nyström, 
Bosse Pettersson

12  TORSDAG
12.00 Torsdagsträffens 
våravslutning
 

15  SÖNDAG
Pingstdagen –Den heliga anden
Joel 2:28–29 | Apg 2:1–11 |  
Joh 14:15–21 | Apg 2:14–21
11.00 Gudstjänst med nattvard
Leif Tullhage
Setta Aspström
Jakobs orkester
Söndagsskola
Kyrkvärd: Kim och Mark Nicho-
las, Marie-Louise Mathiasen,  
Ibu och Kennedy Nwup
 

22  SÖNDAG
Heliga Tref dag –Gud–Fader,  
Son och Ande
2 Mos 3:1–15 | Rom 11:33–36 | 
Matt 28:16–20
18.00 Vårkonsert ”I medvind 
och motvind”
S:t Jakobs körer och musiker 
under ledning av Maria Raffai.
Leif Tullhage
Kyrkvärd: Eva och Ingemar  
Nordieng, PG och Karin Persson
 

29  SÖNDAG
1 e Trefaldighet – Vårt dop
2 Mos 14:21–22 | Tit 3:4–8 |  
Joh 1:29–34
11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage
Olle Kjernald
Söndagsskola
Kyrkvärd: Kerstin och Jonas 
Berg, Setta Aspström, Marie 
Strid

Maj



6

SOM MÅNGA LÄSARE av församlings-
bladet redan förstått så är 
tanken att S:t Matteus försam-
ling på Hisingen skall uppgå i S:t 
Jakobs församling under detta 
år. Processen är i full gång, men 
formalia (årsmöten och stadgar) 
gör att allt ännu inte är klart. 
Men under våren och framför 
allt till hösten tänker vi att vi blir 
allt mer integrerade i S:t Jakobs 
verksamhet.

Vilka är då S:t Matteus? För-
samlingen är en av de två meto-
distförsamlingar som fanns kvar 
i Göteborg när Equmeniakyrkan 
bildades (S:t Jakob var den an-
dra). S:t Matteus bildades 1916 
och är alltså 100 år i år! Kyrkan 
byggdes 1923. Den ritades av 

arkitekten Sigfrid 
Ericsson och 
invändigt smyck-
ades hela trätaket 
av Joël Mila (som 
på 50-talet även 
målade kyrkans  
altartavla). 
Kyrkan ligger 
på Herkules-
gatan i Kvillestan, 
mellan Hjalmar 
Brantings platsen och Ramberget.

Församlingen består idag av 
ca 40 medlemmar, varav hälften 
av dessa är aktiva. Församlings-
kärnan har hög medelålder, 
vilket gjort att verksamheterna 
har minskat i omfång de se-
naste decennierna. De tre fasta 

aktiviteter som vi haft de senaste 
åren är: Gudstjänst på söndagar, 
Dagträff (pensionärssamling) 
varannan tisdag och våffel- och 
cafékvällar varje torsdag. Sedan 
i höstas firar vi en gudstjänst i 
månaden och de övriga hänvisar 
vi till S:t Jakob.

Sommaren 2015 sålde för-

En hälsning från andra 
sidan… älven.
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Våffel- och cafékvällar
VÅFFELKVÄLLARNA STARTADE FÖR över tio år sedan. 
Först var det ett projekt inom RIA-Hela männi-
skan, att nå ut till ett vidare kontaktnät. Ganska 
snart blev våffelkvällarna församlingens angelä-
genhet och vår ordförande Karl-Evert Roth, kunde 
nu även titulera sig Våffelmästare! Tillsammans 
med några av församlingens musiker och sångare 
har man samlats varannan fredagskväll och mel-
lan 20-40 personer kommer för att dela gemen-
skap, sjunga gamla strängmusik- och läsarsånger 
och äta våfflor. Varje samling avslutas med en 
välbesökt andakt i kyrksalen.

När RIA-Hisingen sålde sin fastighet på Halle-
gatan i Kvillestan flyttade deras torsdags-café-
kvällar till S:t Matteus. Sedan i höstas hålls även 
våffelkvällarna på torsdagskvällar och därför är 
det nu, varje torsdag antingen café eller våffelkväll 
18.30-20.00.

VÄLKOMMEN ATT TITTA IN!  

samlingen sin kyrkofastighet, 
som förutom kyrka består av 4 
lägenheter, ungdomsrum och  
en butikslokal, till Smyrnaför-
samlingen i Göteborg. Sedan 
dess hyr vi kyrkan för våra 
verksamheter.

När denna artikel skrivs 
är inga beslut fattade om 
samgående (det måste tas på 
två årsmöten), därför är det  
heller inte möjligt att veta hur 
många av S:t Matteus medlem-
mar som följer med in i S:t 
Jakob. Men vi tror och hoppas 
att det blir en grupp som på 
olika sätt kan betyda ett positivt 
tillskott i S:t Jakobs verksamhet. 

Välkommen på

våffel- och 
cafékvällar

torsdagar  
18.30–20.00
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Julkonsert & 
första advent

Samtalsdag  
& dop
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Tema- 
kvällar 
kliver in!
QVINNOSAMLINGEN TACKAR FÖR 

sig efter sexton fantastiska och 
roliga år. Genom vår verksamhet 
har vi haft möjlighet att stödja 
Barnhemmet Philips House 
för gatubarn i Rumänien, men 
vi har även hjälpt behövande 
barnfamiljer här i Sverige

Nu känns det att det är dags för 
förnyelse. Temakvällar kliver in!

TEMAKVÄLLARNAS UPPLÄGG 

KOMMER att vara ungefär som 
Qvinnosamlingens med bra 
program, något gott att äta och 
inträde.

Vi har bildat en kärngrupp 
som håller i dessa kvällar. Grup-
pen består av Marie Hamnegård, 
Maria Raffai, Göran Tholén och 
Inger Norvinsdotter Borg.

Vår ambition är att inbjuda 
till två temakvällar per termin. 
Dessa annonseras på hemsidan, 
genom mail och i Leif Tullhages 
veckobrev. 
 

INGER NORVINSDOTTER BORG

Första tillfället: 

Tisdag 19 april 
19-21

Läkaren och författaren 
Annika Paldanius som är 
aktuell med sin debutro-

man “Jag vet allt det här”.

Påsken i S:t Jakob
IBLAND ÄR PÅSKENS gudstjänster och berättelser så självklara att vi 
inte riktigt hör vad som sägs eller avses. Därför har jag bett några 
av församlingens konstnärer att gestalta var sin gudstjänst; från 
palmsöndagen till påskdagen. Idag vet jag inte om alla dagar får var 
sin illustration eller inte. Men min tanke är att jag mediterar och 
predikar med hjälp av dessa illustrationer. 

VÄLKOMMEN ATT FIRA PALMSÖNDAG, SKÄRTORSDAG, LÅNGFREDAG OCH PÅSK-

DAG I S:T JAKOB. Om du kan vara med varje gång får du en helhetsupp-
levelse kring påskens drama, det som formar oss och som format 
hela kyrkan. I år läser och lyssnar vi till evangelisten Matteus berät-
telse från intåget i Jerusalem till den tomma graven. Det blir musik 
av bl.a. BK Jakob, Mariagrazia Marucci violin, Lotta Fransson flöjt 
samt S:t Jakobs kör. 

Nu är språk-kaféet igång!
Varje tisdag mellan 10 och 12 har språk-kaféet  
öppet i S:t Jakob.
 
ANSTORMNINGEN HAR VARIT hanterlig – hittills!
De första gångerna kom en grupp ensamkommande flyktingung-
domar från Afghanistan. Ungdomarna trivdes med fika, prat och 
spel, till och med lite orgelspel. Men så småningom började ung-
domarna i skolan och istället kom några flyktingfamiljer till kaféet. 
Också det var mycket trevligt.

Men ketchup-effekten låter vänta på sig – förhoppningsvis är den 
på väg ju mer informationen når fram.

Vi har satt upp affischer på olika ställen i Göteborg, delat ut flyers 
på Räddningsmissionen, Migrationsverket, Bibliotek, matmarknader 
med flera platser, som förhoppningsvis ska ge resultat så småningom.

Roligt är också att flera vill hjälpa till i kaféet både med att prata 
med besökare och att fixa fika och baka bröd. Det brukar vara 7-8  
volontärer varje tisdag, så bemanningen är god – men det behövs fler!

Är du sugen på att hjälpa till, skriv upp dig på listan i köket eller 
kontakta Margareta eller Olle Kjernald, Katarina Harström eller 
undertecknad. 

INGEMAR NORDIENG
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Församlingsstyrelsen ruta
IBLAND UNDRAR VI i styrelsen om 
alla de timmar vi lägger på att 
utreda, analysera, diskutera och 
besluta om vår fina kyrkobyggnad 
och om församlingens ekonomi 
bidrar till vår vision:

“En kyrka för hela livet 
där mötet med Jesus Kris-
tus förvandlar – mig, dig och 
världen.”

Möter vi Jesus i beslutet om 
att anta Ivarssons offert (en 
av tre inkomna) om fönster-
renovering i Kapellet? Möter vi 
Jesus i samtalet om hur vi ska 
hantera snöskottningen – som 
blev en högst aktuell fråga efter 
snökaoset den 19 januari? Att vi 
ber om och tackar för den hjälp 
vi får ser vi som en del av att 
arbeta i en församlingsstyrelse, 
men bidrar vi till visionen?  

De frågor vi står inför med 
byggnadens underhåll och vad 
det innebär i behov av repara-
tioner etc, tog styrelsen beslutet 
att söka stöd hos en grupp 
personer med kunskap om och 
erfarenhet av detta. Vid styrelse-
mötet i januari beslutades att 
våra församlingsmedlemmar 
Sverker Hansson, Bengt Borg 
och Kennedy Nkyu Nwup utgör 
en fastighetsgrupp som ska vara 
rådgivande och sakkunniga i 
frågor som rör fastigheten. Nu 
kan vi förhoppningsvis ägna mer 
tid åt att arbeta för vår vision 
och det församlingen gett oss i 
uppdrag på årsmötet.

Församlingens ekonomi 
är ett stöd vi har i arbetet 
med att förverkliga visionen. 
På årsmötet 2014 beslutade 
församlingen bl a att arbeta 
för att få fler medlemmar att 

ge sin kyrkoavgift till St. Jakob. 
Det ser nu ut att resultera i 
att vi ökar intäkterna med ca 
30.000 kr. Kanske inte så mycket 
i en församling som har utgifter 
på drygt 2 miljoner kr för 2015, 
men ändå ett mål vi satte upp 
och har arbetat för att uppnå. 
Det innebär inte att vi har en god 
ekonomi, vi behöver fortsätta att 
bidra tillsammans med det vi 
kan och kan avvara. T ex genom 
den loppmarknad som nu för 
tredje gången går nyss gått av 
stapeln! Ge av ditt överflöd – 
bidra till församlingens arbete!

Vi har i årsredovisningen en 
kostnad för fastigheten som 
överstiger den budget som 
antogs på årsmötet, men håller 
oss samtidigt inom vad vi hade 
budgeterat i uttag från Kapital  
Odin. En del av den ökade 
kostnaden var reparation av 
hissen. Där har vi att förhålla 
oss till den årliga tillsynen som 
innebär att hissen är godkänd 
att använda. Uppfyller vi inte 
kraven så stängs hissen av. Det 
vill vi inte! Summa summarum 
har vi under 2015 minskat våra 
utgifter för verksamheten, men 
fastigheten fortsätter att kosta i 
reparationer och underhåll.

Andra frågor vi haft på dag-
ordningen som gäller kyrko-
byggnaden är t ex hur vi ser till 
att det är rent och städat både 
inför och efter uthyrningarna. 
Samtidigt är vi glada över att 
uthyrningarna ökar. Att fler 
personer kommer till vår fina 
kyrka hoppas vi gör besökarna 
uppmärksamma på vad vår 
församling gör, som t ex språk-
caféet som startat (tisdagar kl. 

10-12) och där många bidrar till 
genomförandet. Varje tisdag har 
det kommit olika deltagare för 
att fika och språka.

Konserterna är en del av det 
vi hyr ut vår kyrka till, de ökar 
sakta men säkert. Det är roligt 
att kunna erbjuda församlingen 
ett rikt musikliv och bidra till 
att flera körer och musiker har 
en fin lokal att både öva och 
framföra sina verk i. I budget 
för 2016 har vi ambitionen att 
minska uttaget från Kapital Odin 
och vi vet att hyresintäkterna 
ökar. Den fullständiga redovis-
ningen finns i handlingarna till 
årsmötet.

Förutom konserter har vi 
också andra aktiviteter. En nyhet 
är att församlingen kommer att 
starta temakvällar istället för 
att genomföra kvinnosamlingar. 
Göran Tholén, Marie Hamnegård 
och Maria Raffai leder arbetet 
tillsammans med Inger Norvins- 
dotter Borg. 

Avslutningsvis två olika punk-
ter vi haft på vår agenda och 
som båda är något att se fram 
emot. Först vill styrelsen passa 
på att tacka alla som bidrar till 
församlingen. Det gör vi genom 
att ha en fest tillsammans med 
hela församlingen den 8 april. 
Mer information kommer men 
boka datumet redan nu. Den 
andra punkten gäller hur vi 
ska skapa gemenskap tillsam-
mans med medlemmarna från 
St. Matteus församling, om det 
återkommer vi också.  Vi ses – 
på årsmötet! 
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Barnkör
Söndagen den 31 januari sjöng den nys-
tartade barnkören under ledning av Maria 
Raffai i gudstjänsten. Den återkommer vid 
två tillfällen till i vår. Vill ni vara med så kon-
takta Maria. Från vänster Kajsa Lindqvist, 
Amanda Raffai, Tekla Tullhage, Vilja Lund-
ström och Emmi Raffai. 

Samtalsdagen  
Den 6 februari hade vi samtalsdag med pas-
torn, Lukasterapeuten och läraren Larsåke 
W Persson från Stockholm samlade femton 
deltagare. Temat ”Hur hel kan man bli” 
berörde alla. 

En vårkonsert om varmt och kallt, 
ljust och mörkt, skratt och gråt.

I medvind  
motvind&

Välkommen till  
S:t Jakobs vårkonsert
Medverkar gör församlingens 
sångare, körer och musiker 
och vänner till oss! 
Fri entré

Söndag  
22 maj  
kl 18.00



12

Kristendomens morgonstjärna
NÄR JAG BÖRJADE min tjänst som 
pastor för fyrtio år sedan var 
det ett centralt begrepp som 
skapade bekymmer för mig, 
och det var frälsningen. Vad är 
det att vara frälst? Hur skall det 
förmedlas till både en gammal 
och en ung generation? Jag 
hade själv inte varit med om 
en så där typisk känslomässig 
frälsningsupplevelse. För mig 
var ordet frälsning alldeles för 
abstrakt. Jag hade sett entu-
siastiska skolevangelister rita 
på svarta tavlan en religiös 
variant av Mattisborgen i Ronja 
Rövardotter med ett helvetesgap 
mellan två klippor. Sen kom 
Jesu död på korset och skapade 
en bro mellan Gud och män-
niskan och så var allt klart. Nej, 
en så ytlig bild gillade jag inte. 
Jag undvek ordet frälsning och 
ersatte det med befrielse. Efter 
några år klarnade allting. Jag 
läste prästen Lars Collmars 
underfundiga radioandakter 
och Gustaf Wingrens ”Män-
niska och kristen”. Då förstod 
jag att frälsning inte enbart är 
ett juridiskt begrepp. Ni känner 
kanske till bilden: genom min 
synd (vad det nu bestod i) är jag 
dömd till döden av Gud, men Je-
sus tar mitt straff på sig och så 
får jag leva, trots allt. Detta var 
en strikt juridisk tolkning som 
hade sina rötter i den medeltida 
katolska kyrkan. En hel del 
förkunnelse även denna påsk 
kommer att handla om detta, 
tyvärr. Men med Wingren kom 
jag i kontakt med kyrkofadern 
Iræneus och återfann mina 

 metodistiska rötter. Frälsn-
ing kom nu att mer handla om 
helande, återställelse av det 
trasiga och hela världens befri-
else. Jag hade kommit hem.

I januari i år disputerade 
här i Göteborg metodistpastorn 
och förre rektorn på Överås,  

Jørgen Thaarup på sin doktors-
avhandling Kristendommens 
Morgenstjerne. Här jämför 
han teologin hos engelsman-
nen John Benjamin Wesley på 
1700-talet och dansken Nikolaj 
Frederik Severin Grundtvig på 
1800-talet. Två giganter i den 
protestantiska kyrkan, som båda 
hämtade teologi och energi från 

de grekiska kyrkofäderna och 
i synnerhet biskopen i Lyon i 
Frankrike, Iræneus, bördig från 
Mindre Asien.

Både Wesley och Grundtvig 
ville reformera sina kyrkor, och 
inte bara kyrkorna utan även de 
samhällen de levde och verkade 
i. De startade båda dynamiska 
folkrörelser i sin egen tid. Vi 
har ju fortfarande Grundtvigs 
skapelse Folkhögskolan som ett 
levande bevis på hans männi-
sko- och kunskapssyn.

 
JØRGEN THAARUP BESKRIVER i 
avhandlingen t.ex. Wesleys syn 
på frälsning som ett helande:

I Wesleys Collection of 
Prayers finner vi flera böner där 
Gud tilltalas som den store läka-
ren. ”Du kroppens och själens 
store läkare”, eller ”nåderike 
Gud, endast du kan hela en 
sårad ande” och där bön om 
frälsning uttrycks med hjälp av 
medicinska begrepp.

 
Med frälsning avser jag inte 
endast (med hänvisning till de 
alldagliga begreppen) befri-
else från helvetet, eller att 
komma till himlen, utan en 
verklig befrielse från synd, ett 
återställande av själen till sin 
ursprungliga hälsa och ren-
het; ett återvinnande av den 
gudomliga naturen; förnyelsen 
av våra själar som Guds avbilder 
i rättfärdighet och sann helighet, 
i rättvisa, nåd och sanning. 
(John Wesley. Works Vol 11, 
106:15-19)
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WESLEYS BESKRIVNING AV fräls-
ningen som dels en momentan 
händelse och dels en process 
som sträcker sig in i framtiden, 
samt en beskrivning av frälsnin-
gen i teologiska, juridiska och 
terapeutiska, medicinska och 
växtkategorier har fått många 
att beteckna Wesleys frälsnings-
förståelse som holistisk, och 
omfattar hela människan i all 
sin komplexitet.”

Detta helande innebär också 
starten på helgelsen, som är 
en fördjupning av kärleken till 
Gud, sina medmänniskor och 
sig själv. Detta är ett växande 
utan slut, en fördjupning utan 
begränsningar. Grundtvig, som 
under flera år forskade i de 
anglosaxiska och gammalkyrk-
liga skrifterna i just England 
har John Wesleys arbeten och 
Charles Wesleys psalmer som 
förebilder och inspiration. Lik-
som Wesley bärs Grundtvig ock-
så av synen på växandet som en 
naturlig del av det kristna livet. 
Grunden finns i dopet som rätt-
färdiggörande men också den 
kristnes erfarenhet av omvän-
delsen. Dessa båda är bärande 
fundament för det kristna livets 
växt. Thaarup skriver:

”Ett sätt som Grundtvig 
beskriver målet med växan-
det är med hänvisning till tro, 
hopp och kärlek. Målet blir då 
erfarenheten av att tron stärks, 
att hoppet ökar och att kärleken 
växer. /…/ Målet för växten skall 
hjälpa till med att rikta blicken 
och förväntningarna framåt och 
ge riktning åt livet.”

Han avslutar sitt kapitel 
om växandet med sin slutsats: 
”Växten är på ett sätt inget 

annat än ett förverkligande av 
den potential som är uppenbar i 
människosynen, samt förståel-
sen av att frälsningen inte är  
begränsat till en rättfärdig-
rörelse genom Kristi död, 
men också ett upprättande av 
människan på grund av Kristi 
uppståndelse, en upprättelse 
som inte avser någonting sedan 
(efter döden) men börjar här 
och nu.”

Det är bakgrunden till 
Grundtvigs påskpsalm som ro-
tats i det nordiska vårljuset och 
den öppna blå himlen:

1. Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
till liv förutan like.
Därför, så länge världen står,
det efter vinter kommer vår
också i andens rike.

 
BISKOP EMERITUS JONAS Jonsson 
har skrivit en psalm om växan-
det i Wesleys anda, ”Vänd mot 
källan” PoS 843:

1.Vänd mot källan, dold i djupen,
varje kvinna, varje man
skulle återspegla ljuset,
vara avbild såsom han.
 
3. Han är som vi skulle vara
i Guds kärlek är vi så
livets väg är att förvandlas,
mot hans likhet skall vi gå.

 
VÄXT OCH DYNAMIK, det är 
grunden för min kristna tro. 
 

LEIF TULLHAGE

Underhållning, go fika och 
trevlig gemenskap – på en och 
samma gång!
 

Välkommen 
till vårens 
musikcafé 
med temat:
Längtan
 
Slå dig ner med en kaffekopp i 
handen och luta dig tillbaka.
Du får lyssna på ett mycket 
varierat program där de 
medverkande bestämmer 
repertoaren. Den röda tråden 
är Längtan.
 

Torsdagen den  
28 april kl 18.00  
i S:t Jakobs kyrka
 
VILL DU MEDVERKA ELLER ÖNSKA 

EN SÅNG? Anmäl dig till Maria 
Raffai senast 24 april
maria@stjakob.se
Kompmusiker finns på plats! 

Bön och offerdag  
för diakoner och 
pastorer
DEN 13 MARS är det Equmeniakyr-
kans insamlingsdag för att göra 
det möjligt för blivande pastorer 
och diakoner att få den utbildning 
de behöver. 
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Vad är det för speciellt med att vara metodist? 
frågade den lilla flickan Katarina sin familj. Jo, att 
man visar sin tro i praktisk handling, svarade de.

KATARINA HARSTRÖMS FARMOR 

Kerstin Berntsson och hennes 
systrar var medlemmar i 
Frälsningsarmén, där en av 
dem, Alice, även arbetade som 
slumsyster med att hjälpa vad 
som kallades fallna kvinnor. På 
40-talet blev Kerstin medlem 
i S:t Jakob, kanske för att 
det låg nära hemmet på Sten 
Sturegatan. Katarinas mamma 
Margareta gick så småningom 
med i Vänkretsen, och Katarina 
och hennes äldre syster Erica 
är döpta och konfirmerade i S:t 
Jakob.

– Som liten var det underbart 
att komma till S:t Jakob och 
alla tanterna i köket. Det var en 
väldigt fin värme, jag tyckte så 
mycket om atmosfären.

Katarina växte upp i 
Sävedalen. När hon gått ekono-
misk linje på gymnasiet visste 
hon inte riktigt vad hon ville 
göra, även om samhällsfrågor 
alltid engagerat henne och hon 
periodvis varit politiskt engag-
erad. Hon var aupair i Bryssel 
innan hon läste sociologi och 
statskunskap i Uppsala och 
Göteborg. Sedan bestämde hon 
sig för att läsa informations-
linjen på Skurups folkhögskola. 
Där träffade hon sin blivande 
make Peter, och fick även de 

tre bonusbarnen Anna, 
Martin och Max som 
då var mellan sexton 
och sex år gamla. 
Katarina fortsatte 
med att läsa på 
Lunds universitet 
och kom därifrån 
med en fil kand- 
examen inom 
beteendevetenskap.

Under Lunda-tiden 
hade hon arbetat ideellt för 
den internationella kvinno-
föreningen i Malmö, och visste 
att hon måste arbeta med något 
som kändes meningsfullt för 
henne. Under två år var hon an-
ställd som samtalspedagog och 
var ute i årskurs 8 i grundskolan 
och årskurs 2 i gymnasiet för 
att prata sex och samlevnad. 
Sedan blev hon projektledare för 
anhörigstöd i Perstorp. Familjen 
bodde i Malmö, men ville flytta 
tillbaka till Göteborg som också 
Peter kommer ifrån. Så skedde 
2001 och Katarina började arbeta 
med långtidssjukskrivna för 
Försäkringskassan, med delvis 
placering på Tuve vårdcentral.

– Jag lärde mig mycket där, 
men det var också tufft med 
myndighetsutövningen. Under 
de nio år jag var där stramades 
sjukförsäkringen åt, det blev 

många avslag och indragningar. 
Så när jag 2010 såg platsan-
nonsen från Bräcke diakoni 
så sökte jag den, och jag trivs 
jättebra.

Katarinas tjänst är just 
nu Arvsfondsfinansierad och 
den handlade från början om 
föräldrastöd till ungdomar med 
funktionsnedsättningar. Nu 
har ungdomarna blivit vuxna 
och projektet handlar mer om 
anhörigstöd. Det finns många 
föräldrar som inte är vårdnads-
havare eftersom personerna är 
myndiga, men där föräldrarna 
ändå har ett stort omsorgsan-
svar. Man arrangerar mötes-
platser och samtalsgrupper 
för dem, och lyfter frågan på 

Det finns många goda  
krafter i S:t Jakob
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konferenser som i Almedalen. I 
dagarna har ett studiecirkelma-
terial framställts som strax går i 
tryck, som ska spridas i Sverige.

När Katarina flyttade till-
baka till Göteborg återknöt hon 
kontakten med S:t Jakob, där 
hon nu sitter i församlingssty-
relsen. Hon var också med i 
gospelkören Happy people – en 
projektkör passade henne bra 
eftersom hon jobbar en del på 
kvällstid. Vår körledare Maria 
ser hon som en fantastisk till-
gång för församlingen.

– S:t Jakob har ju ett så 
otroligt läge, och jag skulle 
vilja öppna upp kyrkan mer. Jag 
känner mycket för människor i 
någon form av utanförskap och 
det finns många som är i nöd. 
Jag förstår ju att det inte är 
så enkelt, men jag skulle vilja 
kunna göra så mycket mer. Om 
man inte visar sin kristna tro 
i handling så blir det tunt. Nu 
hoppas jag av hela mitt hjärta 
att språkkaféet blir bra! Det 
finns många goda krafter i S:t 
Jakob.

Förutom sitt engagemang i 
arbete och församling är Kata-
rina helst med sin familj som 
också innefattar dottern Agnes, 
som föddes 2004. Hon har även 
blivit både bonusmormor och 
bonusfarmor. Hon gillar att läsa, 
laga god mat och röra på sig, 
och så spelar familjen mycket 
mahjong – ett fyrapersonersspel 
som även personer med olika 
mycket erfarenhet kan spela 
tillsammans. 

SETTA ASPSTRÖM

Reunion 2016
PÅ 1960-TALET var det stora ungdomsgrupper i S:t Jakobs kyrka. Man 
fick dela ungdomsgruppen i två: SG, Seniorgruppen för de äldre; 
UG, Ungdomsgruppen för de något yngre. Dessutom fanns det en 
livaktig juniorverksamhet. Gunnar Birath ledde SG och UG leddes 
av Anna Birath Nilsson och Percy Ståhl. 
Ledare för juniorgruppen var Göran 
Tholén. Lördagskvällarna var fyllda 
av aktiviteter, skratt och allvar. 
Även under vardagskvällar var 
det rörelse. Detta är nu cirka 
50 år sedan.

VI TROR ATT det är åtskilliga 
av dem som var med då, som 
skulle vilja mötas igen. Att delta 
i en gudstjänst, dricka kyrkkaffe 
och återknyta gamla vänskapsband 
skulle kunna vara ett enkelt sätt att göra 
det förflutna levande. Vi kan inte nå alla brev-
ledes. Ring gärna dem Du närmast kommer att tänka på från denna 
tid och berätta om träffen. Den blir till ett sätt att hälsa våren.

Alltså: Vårdagjämningsdagen den 20 mars, den är också Palm-
söndag, är det samling kl 11.00 i S:t Jakobs kyrka.
Gunnar Birath – SG-ledare (tel 073-035 81 10)
Göran Tholén – Juniorledare (tel 031-82 31 85)
Peter Källstad – UG-medlem (tel 031-40 09 17) 

Återträff för 
SG, UG  

och Juniorer
Söndag 20 mars

kl 11.00

Kyrko-
konferens
DEN 5 – 7 MAJ håller vår kyrka sin 
kyrkokonferens i Kistamässan, 
Stockholm. Temat är ”Ikläd er 
Kristus”. S:t Jakobs församling 
har möjlighet att skicka tre 
ombud. 
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E-post: inger@stjakob.se

Sånger som förändrar
I ALLA TIDER, i alla kulturer, över 
hela världen har människan 
sjungit sånger för att uttrycka 
sin glädje och kärlek över livet. 
Men sången har också fått bära 
drömmar och längtan i kampen 
för rättvisa, fred och frihet.
”Sånger som förändrar” är ett 
material för kör som kommit 
till i mötet mellan Diakonia och 
körpedagogen Carin Åkesson. 
Sångerna är samlade från 
många länder och tider men har 
det gemensamt att de bär en 
berättelse om förändring och 
utmaning. Några av sångerna 
har kommit till i frustration, 
i utsatthet eller under tårar, 
men de har också fötts i tron på 
kärleken mellan människor och 

tron på Gud och en bättre värld. 
Musik och berättelser varvas 
till en helhet i en konsert som 
väcker tro, engagemang och 
förändringslust.
 
VÄLKOMMEN PÅ KÖRKONSERT I 

BETLEHEMSKYRKAN!

S:t Jakobs kör medverkar 
tillsammans med 
många körsångare 
från andra Equmenia-
kyrkor i vår stad. 

Kultur- och studieverksamhet sker i 
samarbete med Studieförbundet Bilda.

Söndag  
den 20 mars  

kl 18.00  
i Betlehems-

kyrkan.


