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LEIF TULLHAGE
Pastor i S:t Jakobs kyrka

Att ikläda sig kristus
”NÄR VI MODERNA västerlänningar 
hör uttrycket att ”ikläda oss 
Kristus” så är vi benägna att 
tolka det i individuella termer. 
Vi är, var och en av oss, kallade 
till helighet, till att ”ta på oss 
Kristus” på våra kroppar precis 
som man tar på sig kläder eller 
bär en kostym. Det är definitivt 
möjligt att läsa in detta i Galat-
erbrevet 3:27 där Paulus säger: 
”Är ni döpta in i Kristus har ni 
också iklätt er Kristus”. Men när 
Paulus talar om dopet i Första 
Korinthierbrevet 12 säger han 
”Med en och samma ande har 
vi alla döpts att höra till en och 
samma kropp…” (12:13). Krop-
pen här är inte den enskilde 
kristnes kropp utan Kristi kropp, 
kyrkan. Att ikläda sig Kristus 
handlar inte så mycket om att 
smycka individen med Kristus 
utan snarare att individen blir 
en del av den större kroppen, av 
Kristi kropp.

Det finns historiska orsaker  
till att frikyrkotraditionen i 
Sverige betonar personlig tro 
framför gemensam tillhörighet. 
Men det är kanske dags nu att 

ompröva kyrkan som något 
mer än ett hjälpmedel för att 
uppnå individuell helighet. En av 
orsakerna till kyrkornas kris i 
västerlandet idag är att inte ens 
de kristna själva har en positiv 
känsla inför vad kyrkan är till 
för. ”Jag är inte religiös, men…”. 
I den individuella bemärkelsen 
kan man ikläda sig Kristus 
var som helst; kyrkan är inte 
absolut nödvändig. Man kan 
ikläda sig Kristus på en berg-
stopp likaväl som i en kyrka. 
Det verkar faktiskt som man nu 
ofta betraktar det andliga livet 
huvudsakligen som något som 
gäller det enskilda livet, vilket 
hindras av olika ”fällor” kop-
plade till kyrkan som organisa-
tion; påbjudna riter, gruppens 
domar, hierarkiskt ledarskap 
och regelverk. För att inte tala 
om de ekonomiska kraven. I 
bästa fall kan dessa ”fällor” 
vara ett medel som leder till ett 
högre mål – den enskildes he-
lighet. Helighet är en verklighet 
på det gemensamma planet, det 
handlar inte om en individuell 
prestation. … I Bibeln beskrivs 
frälsningen inte i första hand 
som räddningen av en enskild 
person utan snarare som att 
återförena en skapelse som har 
slitits sönder av våld och synd.”

På detta utmanande sätt 
inledde den amerikanske teo-
logen, professor William T 

Cavanaugh, sitt föredrag vid 
Equmeniakyrkans kyrkokonfer-
ens under Kristi Himmelsfärd-
shelgen. ”Ikläd er Kristus” var 
konferensens tema, och detta 
spänningsförhållande mellan 
den personliga helgelsen och 
hela skapelsens frälsning be-
höver vi verkligen arbeta vidare 
med. Vi släpar på ett pietistiskt 
arv som delvis är oförenligt med 
bibelns kollektivistiska budskap. 
Och det finns en syn på kyrkan, 
församlingen som Kristi kropp 
som verkligen utmanar oss i vår 
privatkristendom – ett modernt 
fenomen som den frikyrkliga 
fromheten delvis är orsak till. 
Så är S:t Jakobs församling 
ingenting som består i evighet 
och som jag kan komma till när 
det passar mig. Den bygger på 
ett gemensamt ansvarstagande 
och att vi tillsammans gör det 
möjligt att vara kyrka i Göte-
borg som ett tecken på att Gud 
arbetar på att göra helt det som 
är trasigt.

Att förvalta vårt gemen-
samma arv och uppdrag, våra 
egna liv och hela miljön det ska 
vi samtala om på en försam-
lingsdag i början av hösten. Sen 
ska vi göra det också. Meditera 
gärna över detta i sommar. 
Utmana dig själv och oss andra. 
Till dess önskar jag dig Guds 
varma välsignelser och en Glad 
Sommar! 

Leif Tullhage  
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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.

Peter Wikström 
75 år den 14 juni

Sten-Gunnar Eriksson 
90 år den 24 juli

Rebecca Dahlqvist 
30 år den 17 augusti

Anna Söderhielm 
30 år den 30 augusti

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

Medlemmar
På påskdagen hälsades Ibu 
och Kennedy Nwup välkomna 
som nya medlemmar av 
församlingen. Vi hälsar 
dem välkomna och önskar 
familjen Guds rika väl-
signelser.
 

Emily Wallstedt har flyttat  
till Ryds Alliansförsam-
ling, Birigitta Ovarsson till 
Immanuels kyrkan i Skövde och 
Anna Schultz till Emanuelskyrkan i 
Kungsbacka. 

Vi önskar också dem Guds välsignelser i sina nya gemenskaper. 

Kerstin Ahlberg f. Landström
LILLA KERSTIN, född på Luciada-
gen 1928, blev en dag inbjuden 
av en kamrat att följa med 
till S:t Jakobs söndagsskola. 
Eftersom föräldrarna inte var 
kyrksamma frågade hon om lov. 
Hon fick. På söndagsmorgonen 
stod hon på avtalad plats, men 
kamraten kom aldrig. Då gick 
Kerstin själv till söndagsskolan, 
och där blev hon kvar. Först 
som söndagsskoleelev, sedan 
GG:it, Junior, UG:it och så, från 
långfredagen 1946 medlem av 
S:t Jakobs församling. Nu 70 år 
senare var det dags att lämna 
denna församling för att gå in i 
den himmelska. Precis som den 
första gången i S:t Jakob så är 
det säkert vänliga armar som 
tar emot henne.

När Kerstin var ung började 

hon arbeta i Ahlberg uraffär. Där 
träffade hon Torsten, sin bli-
vande man. Genom sitt vinnande 
sätt blev hon mycket omtyckt 
av både köpare och säljare. 
Alla hade bara gott att säga om 
henne. Med Torsten bildade hon 
familj och de fick två barn, Inga 
och Ulla.

Här i församlingen hade hon 
flera förtroendeuppdrag i bland 
annat MKK och Dagsyföreningen.

Kerstin hade sinne för det 
estetiska. Hon kunde själv och 
lärde ut till andra hur man 
skulle duka vackert till fest och 
minnesstunder i kyrkan.

Familjen Ahlberg bodde 
under många år på Aschebergs-
gatan och hade därför nära till 
Kerstins kyrka till vilken Torsten 
troget följde med utan att själv 

vara medlem. Men för några 
år sedan flyttade Kerstin och 
Torsten till Alingsås där dottern 
Ulla bodde då. Men S:t Jakob 
förblev hon trogen.

I mars nåddes vi av budet 
att Kerstin Ahlberg var döende. 
Men tiden var inte inne. Det var 
inte dags än. Hon repad sig, 
och bodde den sista tiden på ett 
korttidsboende i Alingsås. Men 
onsdagen den 4 maj kom Herren 
Jesus och hämtade henne till 
sig, ”för att också ni skall vara 
där jag är” Joh 14:3.

Vi tackar Gud för Kerstin Ahl-
bergs och lyser frid över hennes 
minne.

Begravningsgudstjänsten 
hölls i S:t Jakobs kyrka den  
27 maj med Leif Tullhage som 
officiant.



4

5 SÖNDAG 
2 e Tref – Kallelsen till Guds rike
5 Mos 7:6–9 | Rom 8:28–30 |  
Joh 1:35–46
11.00 Gudstjänst
Henrik Fransson
Margareta Kjernald
Sång av Sophie Dexell-Catenot
Kyrkvärd: BK Jakob
 

12 SÖNDAG 
3 e Tref – Förlorad och  
återfunnen
Jes 51:1–3 | Ef 2:1–10 |  
Luk 15:8–10
11.00 Gudstjänst med nattvard
Leif Tullhage
Katarina Harström
Musik av Tekla Tullhage och 
Cajsa Lindqvist mfl
Kyrkvärdar: Margareta och 
Olle Kjernald, Birgitta Jonsson, 
Vibeke Malmros
 

19 SÖNDAG
4 e Tref – Att inte döma
Sak 7:8–10 | Rom 14:11–14 |  
Joh 8:1–11
Gudstjänst
Leif Tullhage
Kerstin Berg
Sång av PG Persson
Kyrkvärdar: Ingvor och Gunnar 
Moberg, Margareta Berndtsson, 
Anna Svensson   

25  MIDSOMMARDAGEN
17.00 Midsommargudstjänst i 
Greggereds kapell 
Maria F Norrhall
     

26 SÖNDAG 
 JOHANNES DÖPARENS DAG
Ingen gudstjänst i S:t Jakob.
 

3 SÖNDAG

6 e Tref – Efterföljelse
Am 7:10–15 | 1 Thess 2:1–8 | 
Matt 16:24–27
18.00 Sommarandakt i kapellet
Leif Tullhage
Sverker Hansson
Kyrkvärdar: Kerstin Pastorek, 
Oscar Kullberg   
 

6 ONSDAG
15-18 Öppen kyrka
 

10 SÖNDAG 
Kristi förklarings dag – Jesus 
förhärligad
2 Mos 34:27–35 | 2 Kor 3:9–18 | 
Mark 9:1–13 18.00 
Nattvardsandakt i kapellet.
Leif Tullhage
Göran Tholén
Kyrkvärd: Inger Norvinsdotter 
Borg   

13 ONSDAG 13
15-18 Öppen kyrka
 

SÖNDAG 17
8 e Tref – Andlig klarsyn
Ords 7:1–3 | 1 Kor 3:10–15 |  
Matt 7:22–29
18.00 Sommarandakt i kapellet
Henrik Fransson
Kyrkvärd: Bengt Borg   
 

20 ONSDAG
15-18 Öppen kyrka
 

24 SÖNDAG
9 e Tref – Goda förvaltare
Ords 3:27–32 | Ef 4:20–28 |  
Luk 12:42–48
18.00 Sommarandakt i kapellet
Henrik Fransson
Kyrkvärd: Marie Hamnegård
 

31 SÖNDAG
10 e Tref – Nådens gåvor
2 Mos 19:3–8 | Rom 12:3–8 | 
Matt 18:18–22 
11.00 Gudstjänst i S:t Matteus 
kyrka
(Obs! Ingen gudstjänst i  
S:t Jakob)
 

7 SÖNDAG 
11 e Tref – Tro och liv
Am 5:21–24 | Rom 7:14–25 | 
Matt 21:28–31
18.00 Sommarandakt i kapellet
Ragne Fransson
Kyrkvärd: Ia Nyström
  

14 SÖNDAG 
12 e Tref – Friheten i Kristus
Jes 38:1–6 | Rom 8:18–23 |  
Luk 13:10–17
18.00 Sommarandakt i kapellet
Ingvar Palmér
Kyrkvärd: Bosse Pettersson  

Juni

Juli

Augusti
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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

 
21 SÖNDAG

13 e Tref – Medmänniskan
5 Mos 15:7–11 | Rom 13:8–10 | 
Matt 5:38–48
11.00 Gudstjänst med nattvard
Leif Tullhage
Cicci Henningsson
Musik av Stephanie, Vanessa 
och Joanne 
  Kyrkvärd: Ragne Fransson, 
Marie Samuelson  

28 SÖNDAG
14 e Tref – Enheten i Kristus
Jes 11:10–13 | Fil 2:1–5 |  
Luk 22:24–27
11.00 Gudstjänst
Marcus Olsson
Erik Enemar
Musik av Stephanie, Vanessa 
och Joanne
  Kyrkvärd: Kim och Mark Nicho-
las, Marie-Louise Mathiasen 
samt Ibu och Kennedy Nwup
 

4 SÖNDAG 
SAMLINGSDAGEN
15 e Tref – Ett är nödvändigt
1 Kung 17:8–16 | Apg 4:32–35 | 
Matt 11:28–30
11.00 Gudstjänst med nattvard
Leif Tullhage
Marie Demker
Sång av S:t Jakobs kör
Söndagsskola
Kyrkvärd: Eva och Ingemar  
Nordieng, Karin och PG Persson.

Dop
DEN 14 MAJ döptes i S:t Jakobs 
kyrka Elvira Amanda Eva dotter 
till Malin och David Öien i kret-
sen av familj och vänner. Leif 
Tullhage var dopförrättare. 

Blommor på 
altaret
20 MARS SKÄNKTES BLOMMOR till 
minne av mamma, pappa och 
Henrik Källstad av Maria och 
Peter.

 
8 MAJ SKÄNKTES BLOMMOR till 
minne av Lizzie och Gustaf Lind, 
samt Britt-Marie och John Ols-
son av barnen med familjer.

Sjung medan 
sångerna 

finns

Ekumenisk barnkördag
11 september

i S:t Jakob kyrka

Start 13.30
Musikgudstjänst kl 17.00

Anmälan till Maria Raffai. 
Mer info i slutet av  

sommaren.
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Kyrkokonferensen hölls i år 
i Kista. Anna Svensson, Ker-
stin Berg och Leif Tullhage 
var där för att representera 
S:t Jakob.

EN AV KYRKOKONFERENSENS stora 
höjdpunkter, tycker jag, är gudstjän-
sterna. Att fira gudstjänst är alltid 
härligt, men att dessutom få göra det 
tillsammans med många hundra gör 
det hela ännu härligare. På torsda-
gens morgongudstjänst predikade 
biträdande kyrkoledare Sofia Cam-
nerin över temat ”Jag vill lära känna 
Kristus”. På denna gudstjänst fick vi 
även be för de som under året går ut i 
det s.k. vägledningsåret. De kommer 
vid nästa kyrkokonferens att ordin-
eras till pastorer och diakoner, men 
får redan nu ”smaka” på sitt nya yrke. 
På torsdagskvällen predikade Bo 
Forsberg, Diakonias generalsekreter-
are, över temat ”Kraften från hans 
uppståndelse”. Flera internationella 
gäster var närvarande, och vi fick här-

lig sång och musik av konferens-
kör och blåsorkester. Fredagens 
gudstjänst hade temat ”Levande 
tillsammans med Kristus” och 
equmenias generalsekreterare 
Carin Dernulf predikade. När så 
alla förhandlingar var till ända 
på lördagen och mötet förklarats 
avslutat samlades vi till sänd-
ningsgudstjänst med ordina-

tion. Det var mäktigt att se alla 
dessa 19 män och kvinnor som i 
år ordinerades till pastorer och 
diakoner. Lasse Svensson predi-
kade över temat ”Bli kvar i mig” 
och slutligen tågade vi alla ut till 
tonerna av  David Glänneskogs 
Jubiléemarsch.

ANNA SVENSSON

Pastorer  
& diakoner

–––
 Kyrkoledare
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VID ÅRETS KYRKOKONFERENS fattades 
flera viktiga beslut, medan andra 
sköts på framtiden för fortsatt 
beredning. Jag vill här nämna tre 
viktiga saker som kyrkokonferensen 
enades kring:

1. Efter lång debatt antogs 
Ekumenisk överenskommelse med 
Svenska kyrkan. Den innebär i 
korthet att vi bejakar varandra som 
delar av Kristi kyrka som bekän-
ner den apostoliska tron och lever 
i samma reformatoriska arv, att vi 
fortsätter att utveckla gemenskapen 
i tro, gudstjänst och liv. Detta skapar 
förutsättningar för att skapa lokala 
samarbetsavtal där det är möjligt 
och önskvärt.

2. En ny Kyrkohandbok togs emot 
för att användas på prov i minst två 
år med början första advent i år. 
Jag själv var med i början av detta 
arbete, och kommer framöver åter 
engagera mig i detta viktiga nyska-
pande. När jag ser former för hur 
söndagens gudstjänst kan utformas 
så konstaterar jag att det mesta av 
detta gör vi redan i S:t Jakob vad 
gäller mångfald i uttrycksformer 
och det naturliga flödet i gudstjän-
stens fyra huvuddelar; Samling, 
Ordet, Delandet och Sändning.

3. Lasse Svensson omvaldes till 
kyrkoledare på fyra år liksom Sofia 
Camnerin och Olle Alkholm som 
biträdande kyrkoledare.

Dessutom höll de tre bildarsam-
funden i år sina sista respektive 
årsmöten med ombud från försam-
lingarna. I fortsättningen kommer 
samfundsstyrelserna, vars uppdrag 
blir att sköta rent formella ärenden, 
väljas av Equmeniakyrkans kyrko-
styrelse.
 

LEIF TULLHAGE

Sofia  
Camnerin

–––
MK:s års-
konferens

EN KYRKOKONFERENS RYMMER 

så mycket, på några få dagar 
ska diskutera och besluta 
viktiga frågor, samtala och 
umgås med nya och gamla 
vänner, delta i gudstjänst och 
seminarier. 

Fredagen var en härlig 
blandning av diskussioner 
kring beslut och inspira-
tion i form av seminarier. 
På förmiddagen deltog vi i 
påverkanstorget. Det är om-
budens möjlighet att påverka 
de motioner som skickats in 
till Equmeniakyrkan och de 
förslag som kyrkostyrelsen 
har lagt fram till konferensen. 
På påverkanstorget finns 
varje fråga presenterad. Det 
finns representanter från 
styrelsen och motionärerna, 
och även en processledare 
som ska hjälpa diskussionen 
att gå framåt. Under de två 
timmar som påverkanstorget 
pågår är det full aktivitet och 
diskussion. Det finns möj-
lighet för alla som är ombud 
att lägga nya förslag utifrån 

de beslut som ska fattas. När 
förhandlingar återupptogs på 
lördagen fick vi en presenta-
tion av diskussionerna och de 
nya förslagen som kommit 
fram. Vi tog sedan beslut i 
alla frågorna.

Under fredag eftermiddag 
fick vi ta del av ett inspir-
erande seminarium där temat 
var “Församling på nytt sätt”. 
Vi fick möta tre nya församlin-
gar och höra deras berättel-
ser om hur de delar med sig 
av sin tro till andra, från Haby 
utanför Norrköping till Jipija-
pa i Ecuador. Det finns många 
utmaningar för oss som redan 
tillhör en församling med sina 
traditioner. Platserna att möta 
Gud är många och några kan-
ske känns onaturliga för flera 
av oss. Deras gemensamma 
budskap var att det är viktigt 
att ha ett öppet hjärta för att 
kunna lyssna till det Gud vill 
med ditt liv men också med 
församlingens liv.

KERSTIN BERG



8

Vår-
konsert med 

S:t Jakobs körer, 
musiker och 

sångare!
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Kristina Palmér läste ur sin pappas brev från 
Finska vinterkriget vid temakväll i april.

Några tappra och glada 
deltagare vid städdagen.

Påskgudstjänst
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På tisdagar och torsdagar kan man träffa Nadja 
Brattberg i S:t Jakob, där hon i huvudsak har hand 
om städningen. De andra tre arbetsdagarna finns 
hon på Överås.

NADJA FÖDDES I Ryssland och växte 
upp ute på landet nära gränsen 
till Ukraina och Vitryssland. 
Hennes mamma och pappa 
arbetade på fabrik men de hade 
också djur, mest kor och grisar, 
och sålde även mjölkprodukter. 
Nadja och hennes storabror och 
storasyster hjälpte till med att 
ta hand om djuren men det var 
också en barndom med mycket 
lek. Och även om det kunde 
vara sparsamt med sådant som 
kläder, så fanns det gott om god 
mat.

– Det är mitt starkaste 
minne, att mamma lagade så 
mycket god mat, trots att vi inte 
ens hade vatten indraget i huset. 
Hon ville verkligen ge oss god 
mat och inte bara mätta magen, 
hon gjorde riktiga delikatesser 
som hemlagade korvar och 
skinkor, hur hade hon tid med 
det med tanke på omständig-
heterna?

Efter tio års skolgång flyttade 
Nadja till Estland där hennes 
syster redan bodde. Hon gifte 
sig och födde en dotter, som nu 
är 24 år och studerar sista året 
på en utbildning inom strategisk 
kommunikation i London. Så 
småningom träffade hon sin bli-
vande svenske man och flyttade 
till Sverige år 2000.

– Jag tyckte att det 
nästan var onaturligt 
ordningsamt på 
gatorna här i Sverige 
när jag kom. Allt var 
så välorganiserat 
och minsta lilla 
blomma passade in. 

Nadja kom till 
Överås på en prak-
tikplats och tyckte att 
det var ett fantastiskt 
fint hus där det var en-
kelt att vara och att arbeta. 
När det öppnades en tjänst för 
att ta hand om huset tackade 
hon ja. Hon tycker det är roligt 
att det inte handlar om att ”bara 
städa” utan vara lite av allt-i-
allo, det kommer mycket folk 
och hon hjälper dem tillrätta 
och visar hur saker fungerar. 

I S:t Jakob har hon nu varit i 
två år, och även här har det med 
tiden blivit en del annat förutom 
lokalvården, som att hjälpa till 
vid uthyrningar som nu i decem-
ber när det var många kon-
serter. Eftersom Nadja tycker 
mycket om musik så passar det 
henne bra, och i maj blir det lite 
mer av detta. Hon har också 
hoppat in lite i språkcaféet 
där hon passat på att prata 
ryska med några besökare från 
Ukraina. 

Även utanför jobbet kan 
man hitta Nadja i S:t Jakob 
på föreläsningar och träffar, 
hon tycker att det är trivsamt 
här och kallar sig en nyfiken 
människa som gärna vill lyssna 
till de intressanta saker som 
man får höra både här och på 
Överås. I övrigt tycker hon om 
naturen, även om det inte blir 
att hon kommer ut så ofta, och 
att inreda. 

    
SETTA ASPSTRÖM

Jobb och fritid i S:t Jakob
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Församlingsdag
Hej alla medlemmar och vänner  
i sommarvärmen!
 
VI BER ER att redan nu boka in höstens församlingsdag, lördag 
den 10 september mellan kl 10-16. Vi återkommer om plats. 

Huvudtemat blir ”Förvaltarskap”, i olika dimensioner. Då 
kommer vi bland annat ha fått förslag på vad vi kan göra med 
pastorsvillan och fatta beslut om detta.

Till dess vill vi tillönska er alla en riktigt skön och vilsam 
sommar. 

BÄSTA HÄLSNINGAR

STYRELSEN 

BK S:t Jakob
FÖLJ VÅRAT FOTBOLLSLAG. Hemmamatcherna spelas på Heden precis 
utanför kyrkan. Vill du följa dem från soffan går det också: 
www.svenskalag.se/bkjakob/ 

Lör 4 16:15 Proletären FF  -  BK S:t Jakob

Tor 9 19:30 BK S:t Jakob  -  Landala IF

Lör 18 14:15 Rambergets SK  -  BK S:t Jakob

Sön 26 14:15 Syrianska/Arameiska Fören...  -  BK S:t Jakob

AUGUSTI

Tor 11 19:30 BK S:t Jakob  -  FC Heden

Tor 18 19:45 BK Wobbler  -  BK S:t Jakob

Tor 25 19:30 BK S:t Jakob  -  Solängens BK

SEPTEMBER

Tor 1 19:45 BK S:t Jakob  -  Härryda IF

Ons 7 19:30 Göteborgs SIF  -  BK S:t Jakob

Ons 14 20:15 BK S:t Jakob  -  Sjövalla FK

Tor 22 20:00 Slottsskogen/Godhem IF  -  BK S:t Jakob

Ons 28 20:15 BK S:t Jakob  -  Proletären FF

OKTOBER

Sön 9 16:15 Landala IF  -  BK S:t Jakob

Lör 15 12:15 BK S:t Jakob  -  Rambergets SK

Västkust-
gården
PÅ VG JOBBAS det på med det 
nybyggda kapellet. I skrivande 
stund pågår golvläggning för att 
få det färdigt till invigningsguds-
tjänsten den 29 maj. Lokalen har 
använts ett tag trots att det ännu 
återstår lite småfix men äntli-
gen är det dags för en ordentlig 
invigning!

Sommaren närmar sig och 
med den läger. I början av 
sommaren ska 41 ungdomar 
konfirmera sig på gården. 

Midsommarafton firas med 
dans och underhållning,  
lotterier och våffelfika. 
Välkomna kl 14.30. 

JONAS BERG

10 september kl 10-16
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Sommar i kyrkan
Sommarandakter i 
kapellet
FRÅN DEN 3 JULI till den 14 augusti 
firar vi en enkel gudstjänst kl 
18.00 i kapellet på söndagarna. 
Det blir sång en predikan eller 
ett vittnesbörd. Efteråt dricker 
vi kyrkkaffe vid borden som står 
uppställda längst ned i kapellet. 
Se i programmet. Välkomna. 
 

Sommaröppet
TRE ONSDAGAR I sommar, 6, 13 
och 20 juli, är det Sommaröppet 
i kyrkan mellan klockan 15 och 
18. Då kan man ta en fika ute 
eller inne beroende på vädret, 
stilla sig en stund i kyrkan, och 
samtala med dagens värd eller 
andra vänner. Första veckan är 
Leif Tullhage värd, de påföljande 
onsdagarna Henrik Fransson. 
 

Pastorn ledig
PASTOR LEIF TULLHAGE har  
semester 11 juli till 11 augusti.
Under perioden 11 – 24 juli  
vikarierar Henrik Fransson och 
nås på kyrkans tel 711 37 00. 

Kultur- och studieverksamhet sker i 
samarbete med Studieförbundet Bilda.


