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SISTA GUDSTJÄNSTEN
i S:t Matteus

FÖRSAMLINGSDAG
10 september 10–16

Efter 93 år i kyrkan på 
Herkulesgatan firas den 
sista gudstjänst den  
2 oktober kl 11.00
Läs mer på sid 7

Huvudtemat blir förvaltarskap, 
i olika dimensioner. Missa inte 
detta!

”Du har ett liv som är dig givet. En gåva som är endast din.” Så 
diktade pastor Arne Widegård i en psalm. En gåva som är endast 
din… Livet som en gåva. Men också ”Gud har utrustat oss med 
varandra” som Tomas Boström formulerat det.

Livet är en gåva. Vi är gåvor till varandra. Du ingår liksom i 
min basutrustning. Du är mitt ”First aid kit” – min Första hjälpen-
låda. Utan dig skulle jag inte klara mig. Ensam är inte stark utan 
utlämnad.

Välkommen till en ny höst i S:t Jakobs kyrka. Vi ska som vanligt 
fortsätta med att öva oss i medmänsklighet – i söndagsskolan, 
på språkkaféet, städdagen och i guds tjänsterna. Liksom vi gjorde 
förra året, och som vi ska fortsätta med till tidens slut.

Gud har utrustat oss med sig själv. ”Och din hand är så lagom 
i min som är lagom i din som är lagom i Hans”. Eller mer rakt på 
sak: ”Här haru’ näven!”  Välkommen till kyrkan! 

Pastorn har ordet – 2
Vi gratulerar – 3

Körer som övar – 6
Ord från Hönökonferensen – 8

Musikcafé, Torsdagsträff & hantverk – 9
Intervju med Maria Samuelsson – 10

Temakväll om Edith Piaff – 11
Det viktigaste – 12
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LEIF TULLHAGE
Pastor i S:t Jakobs kyrka

Hur ska det gå? – Det blir bra det!
VÄLKOMMEN TILLBAKA TILL en ny 
hösttermin i S:t Jakobs kyrka. Vi 
som har ansvar för församlings-
arbetet har planerat, ringt och 
mailat och bokat in, arrangerat 
och övat för att gudstjänster och 
övrigt arbete i kyrkan skall bli så 
bra och så varierat som möjligt. 
Målet är att Du skall få dina inre 
behov tillgodosedda, att Du skall 
få möjlighet att möta en levande 
och närvarande Guds kärlek, att 
du skall få möta gamla vänner 
och nya. Men också att du skall 
få bidra med det du är bra på 
och få känna dig betydelsefull 
bland alla andra.

Pessimisten säger: Det är väl 
ingen skillnad mot förra hösten. 
Optimisten svarar: Vad roligt att 
höra, jag vill gärna vara med. 
Men vad är det då som händer 
i höst?

Jo, i september förväntas 
S:t Matteus fatta beslut om att 
gå samman med S:t Jakob. 
Därmed blir vi en ny församling, 

med olika historia och erfaren-
heter men med en gemensam 
framtid i Göteborg. I samband 
med det blir Henrik Fransson 
en del av det lilla arbetslaget 
och församlingsledningen. Vad 
mer? Jo pastor Ragne Fransson 
flyttar från pastorsbostaden 
efter exakt 40 år. Vad vi gör med 
pastorsbostaden? Den är ab-
solut en resurs för alla möjliga 
lösningar. Under sommaren har 
vi låtit genomföra en liten enkät 
via internet som kommer att 
ligga till grund för samtal och 
planering på församlingsdagen 
den 10 september. S:t Jakobs 
församling är inget som bara 
finns, som det alltid funnits. 
Det är en levande och dynamisk 
grupp av människor som gör 
den till vad vi önskar och vill, i 
bön och arbete, kaffekokning 
och gudstjänstfirande.

Under sommaren har jag haft 
anledning att gå igenom hela 
församlingsmatrikeln för att 
den skall knytas till Equmenia-
kyrkans ”kyrkobokföring” 
Repet. Då upptäckte jag att vi i 
verkligheten är en församling 
på 196 medlemmar och inte c:a 
210 som vi trodde. Det är bra att 
vara verklighetsförankrade.

Men hösten innebär också 
oro för det politiska läget i 
världen. Skall presidenterna 
Erdogan i Turkiet eller Putin  
i Ryssland fortsätta med sys-
tematisk desinformation och 
trakasserier av oppositionella? 

Skall Trump eller Clinton vinna 
det amerikanska presidentva-
let? Kommer vi få se mer av 
dumheter eller klokskap, mer 
av högerpopulism och vulgär 
nationalism eller seger för 
demokratiska värderingar?

Nu är det dags att citera ett 
bibelord – eller hur? Då brukar 
vi pastorer plocka fram Jeremia 
29:11: ”Jag vet vilka avsikter 
jag har med er, säger Herren: 
välgång, inte olycka.”.

Men det blir alldeles för ytligt 
när vi klipper ut en vers på det 
sättet. Egentligen är det en 
utmaning från Gud via Jeremia 
till folket som är deporterat till 
Babylon; Försök att trivas där 
ni är, rota er i ert nya land, er 
välgång blir landets välgång. 
Bete er inte som främlingar. 
För det kommer att dröja 70 år 
innan ni får komma tillbaka! Sen 
ser man ljuset i tunneln:

“Jag vet vilka avsikter jag har 
med er, säger Herren: välgång, 
inte olycka. Jag skall ge er en 
framtid och ett hopp. När ni 
åkallar mig och ber till mig skall 
jag lyssna på er. När ni söker 
mig skall ni finna mig. Ja, om 
ni helhjärtat söker efter mig 
skall jag låta er finna mig, säger 
Herren.”

Jag tror det gäller fortfar-
ande! Jag säger som vår bofasta 
granne på Gotland när vi pratat 
färdigt och skiljs åt: ”Det blir bra 
det!”  

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.

Annika Sabelström 
75 år den 1 september

Mehdi Bagheri 
40 år den 21 september

Ragne Fransson 
80 år den 24 september

Inger Borg 
70 år den 3 oktober

Dennis Andersson 
60 år den 10 oktober

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

Dop
LÖRDAGEN DEN 3 SEPTEMBER 

döptes Sonja, dotter till Anna 
Ahlqvist och Johan Lindqvist, 
i S:t Jakobs kyrka av Leif Tull-
hage.

Medlemskap
Mona Kuhlin har begärt utträde 
ur församlingen.
 

Blommor på 
altaret
Till minne av Birgit och Bertil 
Almgren har blommor skänkts 
till altaret av Ia och Lage med 
familjer.

Nyrenoverade fönster i kapellet
UNDER AUGUSTI MÅNAD har nu de 
stora fönstren i kapellet reno-
verats. De små öppningsbara 
fönstren har helrenoverats och 
fungerar nu alldeles utmärkt 
utan att läcka in kall luft i vinter. 
Likaså upptäcktes att fönstren 
i det södra trapphuset upp till 
läktaren också var i stort behov 

av renovering vilket lades till i 
den ursprungliga beställningen.
Vid besiktningen visade det 
sig att det stora skyddsglaset 
utanpå Joël Milas vackra glas-
mosaik hade, av sin egen tyngd, 
sjunkit ned flera decimeter i den 
ruttnade fönsterkarmen. Nu är 
det åtgärdat med nytt trä och 

det stora tunga glaset har er-
satts av fyra rutor med diskreta 
spröjs däremellan. Samtidigt 
blev mosaiken putsad, så nu 
glimrar och lyser Kristusbilden 
vackert in i kapellet av förmid-
dagssolen. Så småningom kom-
mer även strålkastaren att lagas 
så att denna bild får lysa ut mot 
gatan i höstmörkret. 

LEIF TULLHAGE

Nystart för 
språkcaféet
S:T JAKOBS SPRÅKCAFÉ pågick 
under våren på tisdagsför-
middagarna. Omkring 15–20 
personer besökte caféet sam-
mantaget, allt mellan tonåringar 
och pensionärer, och fem av 
dem har kommit regelbundet. 
Stämningen har varit mycket 
god och de flesta har uttryckt 
att de vill komma tillbaka. Vi vill 
fortsätta med träffarna, men 
prövar en ny tid för att nå ut till 
en större grupp, då många har 
SFI-undervisning på dagtid.
 
HÖSTENS SPRÅKCAFÉER HÅLLS  

därför på torsdagar kl 17.00–
18.30, med start torsdag den  
8 september. Om du inte varit 
med tidigare men är intresserad 
av att medverka kan du kontakta 
Margareta Kjernald,  
0707-83 19 00.  
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8  TORSDAG
12.00 Torsdagsträffen
”Sommarminnen” med Ragne 
Fransson och Leif Tullhage
 

10  LÖRDAG
10.00-15.00 Församlingsdag 
med planering av 
församlingens framtid.
 

11  SÖNDAG
16 e Tref – Döden och livet
1 Kung 17:17–24 | Upp 2:8–11 | 
Luk 7:11–17
Barnkördag som avslutas med 
Musikgudstjänst kl 17.00
Musikgudstjänst med barnkör 
från S:t Jakobs kyrka och Betle-
hemskyrkan. Körledare är Maria 
Raffai och Ulrika Henkelman. 
Leif Tullhage
Kyrkvärd: Kerstin och Jonas 
Berg, Setta Aspström och
Marie Strid
 
 

18  SÖNDAG
17 e Tref –Rik inför Gud
Pred 5:9–15 | 1 Tim 6:7–11 | Luk 
12:13–21
11.00 Gudstjänst
Ragne Fransson
Sång av Henrik Fransson och 
Ingvar Palmér
Söndagsskola
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: BK Jakob
 

22  TORSDAG
12.00 Torsdagsträffen 
”Att vara en trygg konsument”
 

25  SÖNDAG
18 e Tref –Att lyssna i tro
5 Mos 30:11–16 | Jak 2:8–13 | 
Mark 10:17–27
11.00 Gudstjänst
Henrik Fransson
Marie Strid
Sång av PG Persson m fl
Söndagsskola
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Margareta och Olof 
Kjernald, Birgitta Jonsson och 
Vibeke Malmros

 
29  TORSDAG

18.30 Temakväll ”Edith Piaf”
Ida Andersson sång och Lowe 
Pettersson piano. Inträde inkl. 
servering 200 kr där överskottet 
går till socialt arbete.

2  SÖNDAG
Den helige Mikaels dag – Äng-
larna
Dan 10:15–19 | Upp 12:7–12 | 
Matt 18:7–10 | Apg 12:6–17
11.00 Avslutningsgudstjänst i 
S:t Matteus kyrka OBS!
Henrik Fransson
Leif Tullhage
Sång av S:t Jakobs kör
Kyrkkaffe
 

6  TORSDAG
12.00 Torsdagsträffen 
”Vallda kapell – ett brohuvud 
för metodismen till Sverige” PA 
Sahlberg berättar
 

9  SÖNDAG
Tacksägelsedagen –Lovsång
Jer 31:3–6 | Upp 4:8–11 |  
Matt 15:29–31
11.00 Nattvardsgudstjänst
Leif Tullhage
Henrik Fransson
Sång av Zingo
Söndagsskola
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Ragne Fransson, 
Marie Samuelson
 

15  LÖRDAG
10.00-14.00 Loppmarknad.  
Se särskild annonsering.
 

16  SÖNDAG
21 e Tref –Samhällsansvar
5 Mos 24:17–22 | Jak 2:1–8 | Luk 
19:1–10
11.00 Gudstjänst
Marie Demker
Leif Tullhage
Gunnar Moberg
Sång av Tjejtrall
Söndagsskola
Kyrkkaffe

Kyrkvärd: Kim och Mark Nicholas, 
Marie-Louise Mathiasen,
Ibu och Kennedy Nwup
 

20  TORSDAG
12.00 Torsdagsträffen 
”Sånger som aldrig dör” med 
Leif Tullhage
 
18.00 Musikcafé med temat 
”Eld”. Se annons.
 

23  SÖNDAG
22 e Tref –Frälsningen
Neh 2:11–20 | Rom 5:15–21 | 
Mark 4:26–29
11.00 Gudstjänst
Henrik Fransson
Setta Aspström
Sång av Maria Samuelsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Eva och Ingemar  
Nordieng, Karin och PG Persson
 

29  LÖRDAG
10.00-15.00 Städdag i kyrkan.
 

30  SÖNDAG
23 e Tref –Förlåtelse utan gräns
Jes 64:6–9 | Ef 4:29–32 | Matt 
18:21–35
11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage
Torbjörn Fransson
Sång av Susanne Svensson
Söndagsskola
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Kerstin och Jonas 
Berg, Setta Aspström och  
Marie Strid
 

3  TORSDAG
12.00 Torsdagsträffen 
”Tiden – vart tog den den vägen” 
med Ragne Fransson

5  LÖRDAG
Alla helgons dag –Helgonen
Jes 60:18–22 | Heb 12:1–3 | Matt 
5:13–16
11.00 Minnesgudstjänst
Leif Tullhage
Olle Kjernald

September

Oktober

November
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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

Musik: Violintrio
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: BK Jakob
 

6  SÖNDAG
Sönd. e Alla helgons dag –Vårt 
evighetshopp
Job 17:15–16 | 1 Kor 15:35–49 | 
Joh 6:37–40
18.00 Mässa i allhelgonatid 
med orgelmusik
Leif Tullhage, Maria Raffai.
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Margareta och Olof 
Kjernald, Birgitta Jonsson och 
Vibeke Malmros
 

13  SÖNDAG
Sönd. f. Domssöndagen – Vak-
samhet och väntan
Jes 51:4–6 | 2 Kor 13:5–9 | Luk 
12:35–40
11.00 Nattvardsgudstjänst
Terese Fenizia
Leif Tullhage
Kerstin Berg
Musik av Susannah Carlsson
Söndagsskola
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Ingvor och Gunnar 
Moberg, Margareta Berntsson 
och Anna Svensson

17  TORSDAG
12.00 Torsdagsträffen 
”Mina 40 år på slottet” med 
Göran Alm

20  SÖNDAG
Domssöndagen– Kristi 
återkomst
Dan 7:9–10 | Upp 20:11–21:5 | 
Joh 5:22–30
11.00 Gudstjänst
Henrik Fransson
Katarina Harström
Musik av Jakobs orkester
Söndagsskola
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Ragne Fransson, 
Marie Samuelson
 

27  SÖNDAG
1 advent –Ett nådens år
Sak 9:9–10 | Upp 5:1–5 | Matt 
21:1–9 | Ps 24 | Luk 4:16–23
11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage
Henrik Fransson
Sång av S:t Jakobs kör och 
Barnkören
Söndagsskola
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Kim och Mark Nicholas, 
Marie-Louise Mathiasen, 
Ibu och Kennedy Nwup

Städdag i kyrkan
Lördagen den 29 oktober är det 
åter dags att göra höstfint i och 
utanför kyrkan. Med start kl 10 
och avslutning kl 14 önskar vi att 
så många som möjligt kommer 
och hjälper till. En enkel lunch 
serveras också. Från att bruka 
vara en handfull deltagare räknar 
vi med en betydligt större skara 
denna lördag.

LEIF TULLHAGE

LÖRDAG 
29/10



6

Folkett
FOLKETT ÄR ETT gäng sångglada 
tjejer som träffas varje tisdag i 
kyrkans lokaler för att öva låtar 
främst inom vispop genren. 
Gruppen började hemma hos 
en av medlemmarna, fortsatte i 
en lokal på Lindholmen och fick 
sedan chansen att öva i kyrkan. 
Kören består av vänner och 
vänners vänner utan ledare där 
allas idéer är välkomna.

– Vi väljer låtar vi gillar både 
nytt och gammalt och sjunger 
allt a cappella, säger Sanna 
Anjou en av ”folketterna” som 
också är medlem i Jakob. 

– Vi jobbar ihop stämmor 
tillsammans, mest till poplåtar, 
och sjunger för att det är roligt. 
Vi kommer från olika bak-
grunder där en del av oss har 
hållit på med musik och sång 
innan.

– Eftersom vi inte har satt 
igång än för hösten så jag 
kan inte säga vad som står på 
repertoaren. Vi har inte så ofta 
uppträdanden men brukar med-
verka i en gudstjänst i S:t Jakob 
någon gång per termin, avslutar 
Sanna. 

Vi har flera körer som övar i kyrkans lokaler. Kanske har 
du sett dem, eller bara hört dem, när du varit i S:t Jakob. 
Här presenterar vi tre av körerna.

Aquarellen
AQUARELLEN ÄR EN blandad kör på ca 40 personer. Den har existerat 
sen början av 90-talet. Från och med hösten 2016 är Julia Gustafsson 
ny körledare. Det blir ett nytt och spännande samarbete!

Kören repeterar varje måndag kl. 18.30-21.00. Eftersom kören 
är mycket erfaren kan man erbjuda en ovanligt blandad repertoar, 
allt från banalt till sakralt! När det är dags för konsert arbetar man 
gärna i projektform för att kunna erbjuda besökaren det där lilla 
extra. De senaste åren har man haft en julkonsert i Norges hus vid 
Skånegatan med efterföljande mingel och fika. Hur det blir i år och 
om annat kan man läsa på deras hemsida www.aquarellen.se 
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Odinkören
ODINKÖREN BESTÅR AV cirka 30 
medlemmar och övar varje 
tisdagskväll i S:t Jakobs kyrka 
sedan förra hösten. Det är en 
blandad amatörkör som star-
tade redan 1949. Då som en 
politisk, vänsterorienterad kör i 
Göteborg.

Idag är det en kör med höga 
ambitioner såväl sceniskt som 
musikaliskt. Man har en mycket 
bred repertoar och har gjort allt 
från krogshower till klassiska 

konserter, och har gjort flera 
utlandsresor till bl.a. Holland, 
Tyskland, Estland, Danmark och 
Irland. Styrkan ligger i bredden 
av repertoar, medlemmarnas 
röster och viljan att förnya och 
höja nivån på kören. Kören leds 
av sin fantastiska dirigent Leana 
Salu, som plockar fram det bäs-
ta av klanger ur koristerna. Hon 
är Odinkörens dirigent sedan 
1998. Under hennes ledning har 
kören utvecklats enormt. Leana 
arbetar som musiklärare och 
är även körledare för en estnisk 

kör och en kammarkör. Hon är 
utbildad körledare vid Tallinns 
Musik Akademi i Estland (1978) 
och har också varit musikprodu-
cent vid Estnisk Television.

Kören har också en vice 
dirigent sedan många år, Ursula 
Hinnborn. På hemsidan www.
odinkoren.se presenteras hon 
som en eldsjäl som peppar upp 
kören ideligen. Ursula har varit 
körens sekreterare under 10 år 
samt medlem i verksamhetsut-
skottet, som tar fram noter och 
material till körens konserter.

I höst håller man sin tradi-
tionella julkonsert i Tuve kyrka, 
för att under våren 2017 göra en 
storsatsning med flera konsert-
er på samma tema. Som vanligt 
söker också denna kör nya 
körsångare. Intresserade kan få 
information på deras hemsida. 

Sista gudstjänsten  
i S:t Matteus
S:T MATTEUS FÖRSAMLING, som 
redan sålt sin kyrka till Smyrna-
församlingen och deras arbete 
bland ungdomar på Hisingen, 
kommer att fira sin sista guds-
tjänst tillsammans med S:t Ja-
kobs församling söndagen den 
2 oktober kl 11.00. Då predikar 
Henrik Fransson och S:t Jakobs 
kör sjunger. Flera representan-
ter från respektive församling 
medverkar. Det blir en dag 
av både sorg och tacksamhet 
till Gud efter 93 år i kyrkan på 
Herkulesgatan.

Men redan söndagen därpå, 
den 9 oktober kl 11.00, firar 
vi en tacksägelsegudstjänst i 
lovsångens tecken tillsammans i 
S:t Jakob. Leif Tullhage predikar 
och kommer att som bärande 
tema söka förena de båda kyr-
kornas olika altartavlor, målade 
av samme konstnär – Joël Mila. 
Vid kyrkkaffet uppmärksammas 
att S:t Matteus precis hann fylla 
100 år innan den valde att gå 
samman med S:t Jakob. En ju-
bileumsutställning kommer att 
finnas i församlingsvåningen. 
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Hönökonferensen
– ur familjen Bergs synvinkel.
I ÅR TYCKTE vi att det var dags att 
packa ihop familjen och åka för 
att delta på Hönökonferensen. Vi 
har varit där på dagsutflykt förr 
om åren och nu ville vi vara där 
hela veckan. 

Hönö missionsförsamling 
har sedan 1946 arrangerat en 
vecka med dagliga tältmöten. I år 
rymmer tältet ett par tusen och 
det fylls tre gånger varje kväll. 
Först barnmöte, sen kvällsmöte 
och till sist ett sent ungdoms-
möte. Utöver tältmötena är det 
bibelstudier, seminarier och fler 
barnmöten i kyrkor och lokaler 
på ön.

Vi hade hyrt en husvagn och 

parkerade den på våra vän-
ners tomt. Det visade sig vara 
väldigt praktiskt eftersom vi fick 
tillgång till pentry, toa, dusch 
och kyl med egen ingång i deras 
källare! Dessutom har våra vän-
ner en lägenhet i huset som Erik 
och Emma Odhagen med familj 
hade hyrt. Alltså var det upplagt 
för mycket gott umgänge och lek!

Dagens höjdpunkt var för-
middagens barnmöten i Betel. 
Hundratals barn som står upp 
i bänkarna och sjunger med 
i sångerna ledda av Kompis-
kören, hänger med i spännande 
draman och gapskrattar åt 
konstapel Knas som kommer 
in och gör kompistestet då man 
ska avgöra hur en bra kompis 
gör i olika situationer. I slutet 
av varje möte väljer Konstapel 
Knas ut en förälder som gjort 
något man inte bör göra som 
till barnens jubel får en spann 
vatten över sig.

Dagen fortsatte med mycket 

lek, fika, cykelturer till badplat-
ser, glass och annat skoj. Sent 
på eftermiddagen var det möte 
i tältet för de lite äldre barnen 
med Kompisbolaget. Det var lite 
mer elgitarr och rock vilket upp-
skattades framför allt av Folke. 
Kvällsmötena börjar klockan 20, 
och för en barnfamilj är ju det 
ganska sent…;) Men vi lyck-
ades komma iväg till ett par av 
dem. Patric Forsling och Carin 
Dernulf turades om att tala 
under veckan. Mycket bra möten 
och väldigt inspirerande med så 
mycket folk! 

JONAS, KERSTIN, FOLKE & ELSA
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Musikcafé – Eld
 
Har du ännu inte besökt vårt återkommande 
musikcafé i S:t Jakob så har du missat något!
Du får underhållning, tilltugg och trevlig ge-
menskap på en och samma gång och feststäm-
ningen är alltid på topp!
Höstens musikcafé har temat ”Eld” och utifrån 
det temat väljer sångare och musiker sina låtar. 
Vi sjunger också en hel del tillsammans och 
möjlighet att få önska en låt finns!

Välkommen att sitta ner och njuta! Ta en paus 
från höstmörkret och titta in till oss!
Torsdagen den 20 oktober kl 18.00.

 
Vill du vara med och framföra en sång eller ön-
ska en låt så anmäler du detta till Maria Raffai 
senast söndagen den 16 oktober. 

Hantverk & 
gemenskap

Gillar du hantverk i vilken form som helst...?
Virka, teckna, knyppla, tova garn, pärla halsband…you name it!

Då är du välkommen att ta med dig ditt handarbete till S:t Jakob 
för att i enkel samvaro dela gemenskap och handarbete.

På tisdagar kl 11-13 samlas vi i Café Live  
med start den 27 september.

FÖR FRÅGOR KONTAKTA Maria Anthin 0766-146620

Torsdagsträffarna – 
Hösten 2016
 
8 SEPTEMBER ”Sommarminnen” med Ragne Frans-
son och Leif Tullhage
 
22 SEPTEMBER ”Att vara en trygg konsument” En 
representant från kommunens konsumentvägled-
ning ger råd och information.
 
6 OKTOBER ”Vallda kapell – ett brohuvud för me-
todismen till Sverige” PA Sahlberg berättar om 
kapellet i Lunne, då, nu och sedan.
 
7 OKTOBER kl 11.00 RPGs höstfest i Fiskebäcks  
Missionskyrka.
 
20 OKTOBER ”Sånger som aldrig dör” Leif Tullhage 
presenterar psalmer ur 1695 års psalmbok som vi 
fortfarande sjunger.
 
3 NOVEMBER ”Tiden – vart tog den den vägen” 
Ragne Fransson reflekterar.
 
17 NOVEMBER ”Mina 40 år på slottet” Göran Alm, f.d. 
intendent på Kungliga Husgerådskammaren och 
sedermera chef för Bernadottebiblioteket tar oss 
med bakom de kungliga murarna.
 
8 DECEMBER Adventsfest och Julfest.
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S:t Jakob är som en mötesplats där man kan komma 
in när som helst. Jag har hittat så mycket som jag 
länge saknat, acceptans, gemenskap och kärlek, jag 
har hittat hem till kyrkan igen.

MARIA VÄXTE UPP på Hisingen och 
gick i skola i Lundby, Tuve och 
Backa. Hennes föräldrar var 
inte alls religiösa, men genom 
att farföräldrarna var godtem-
plare blev hon ändå bekant 
med många gamla läsarsånger. 
Under en termin gick Maria med 
en granne till Redbergskyrkans 
söndagsskola. Så småningom 
konfirmerade hon sig, till föräl-
drarnas stora förvåning, och hon 
konstaterar att hon alltid tyckt 
om att vistas i kyrkan.

När Maria gått ekonomisk 
linje på gymnasiet var hon 
skoltrött och började arbeta som 
sekreterare på olika företag. 
Hon träffade sin blivande man 
Peter och de gifte sig, barnen 
Emma och Erik föddes 1984 
och 1989. De bodde ett litet hus 
vid Lindome station. När Maria 
skulle börja arbeta igen efter 
att ha varit hemma med Erik 
var hon trött på kontorslivet och 
vikarierade istället som dag-
mamma, vilket ledde till att hon 
utbildade sig till barnskötare. 
Det var ont om fasta jobb och 
hon hamnade på fritidshemmet 
på en Waldorfskola i Bergsjön.

– Det var väldigt speciellt, 
mer som en livsstil än ett 
arbete, som en egen liten värld. 
Det blev mycket ideellt arbete 
och också tidskrävande resor 
mellan Lindome och Bergsjön.

Maria började istället i 
vikariepoolen i Mölndal och 

Kungsbacka och läste in för-
skollärarlinjen, som hon var klar 
med 1999. Men sedan gick hon 
in i väggen, hon hade tagit på sig 
alldeles för mycket och fick en 
livskris där hon ifrågasatte vem 
hon var. Mitt i sjukskrivning och 
samtalsterapi kom hon att gå 
till Johanneskyrkan i Lindome, 
och blev positivt överraskad av 
predikningarna – de var inte vad 
hon förväntat sig.

I kyrkan mötte hon också 
en före detta klasskamrat från 
förskollärarlinjen, som drog med 
henne till sin gospelkör. Maria 
spelade piano i barndomen och 
hade skaffat sig ett elektriskt 
piano under sin sjukskrivn-
ing, skrivit dikter har hon alltid 
gjort och nu försökte hon sig på 
att tonsätta dem också. Vid ett 
tillfälle sjöng hon sina dikter i 
Johanneskyrkan trots att det var 
”jättenervöst” och blev sedan 
peppad att fortsätta komponera. 
Vid denna tid blev hon också frälst.

– Jag skulle ta nattvard och 
kände ett väldigt starkt motstånd 
mot att gå fram. Men när jag tog 
emot nattvarden var det som om 
ett ljus kom rakt ner i mig, och 
där har det sedan stannat.

Allt tillsammans gjorde att 
Maria och hennes man gled 
isär, och de kom överens om 
skilsmässa. Hon började på 
ny kula i lägenhet i Mölndal, 
och hade under flera år ingen 
hemförsamling utan gick runt 

till olika kyrkor. Hela tiden 
sjöng hon i gospelkörer. När 
Equmenia kyrkan bildades hade 
man en körmässa i Femman 
och övade då ett par gånger i S:t 
Jakob. Wow, vilket kyrkorum! 
tyckte Maria, och började sjunga 
med Happy People.

– Här fann jag samma 
stämning som i Johanneskyr-
kan, här kände jag att jag 
ville vara, och nu har jag varit 
medlem i ungefär två år. 

Och allt möjligt i församlin-
gen kan man nog säga att Maria 
redan prövat på – hon sjunger 
i kören, är kyrkvärd, medlem i 
Musikrådet, och har även börjat 
lära sig mixerbordet för att 
kunna ta hand om det tekniska. 
Hon har också många sånger 
liggande, som hon gärna delar 
med sig av i S:t Jakob. Länge 
höll hon emot att vara söndags-
skollärare, eftersom hon arbetar 
med barn, men har nu varit även 
det några gånger. Efter sin sjuk-
skrivning arbetsprövade Maria 
i flera år innan hon sakta kom 
tillbaka, men arbetar nu åter 
inom barn omsorgen och ska 
snart börja utbilda sig i Reggio 
Emilia-pedagogik. 

SETTA ASPSTRÖM

Har hittat hem igen
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Temakväll om 
EDITH PIAFF 
Till förmån för ensam-
stående föräldrar

I DEN FRANSKA vissångerskan 
Edith Piafs liv möts styrkan och 
sårbarheten, det stora och det 
lilla, den överväldigande lyckan 
och den bottenlösa sorgen. 
Född i rännstenen erövrade hon 
världen med sin fantastiska röst 
men hennes liv kantades av 
många sorger.

Det är över 50 år sedan Edith 
Piaff gick bort men kärleken 
till hennes musik är fortfar-
ande stor. Det direkta tilltalet i 
hennes sånger och modet att 
inte väja för de stora känslorna 
såsom svartsjuka, utsatthet och 
passionerad kärlek, gör att hon 
berör människor på ett alldeles 
särskilt sätt.

TORSDAGEN DEN 29 SEPTEMBER 

är du välkommen att ta del av 
hennes mest älskade sånger 
och höra berättelser ur hennes 
dramatiska liv. Sångerskan Ida 

Andersson och pianisten Lowe 
Pettersson tar oss med på 
resan.

Ida bor i Göteborg och är ut-
bildad kyrkomusiker och har sin 
grund i den klassiska musiken.
 
VI HAR TVÅ syften med kvällen.
För det första vill vi ha en trevlig 
och intressant kväll tillsam-
mans. 

Men vi har ett syfte till och 
därför tar vi ett inträde på 200 
kr. Överskottet går till ensam-
stående föräldrar.

Kvällen börjar kl 18.30 med 
en enkel måltid nere i för-
samlingssalen. Kl 19.15 går vi 
upp i kyrksalen och lyssnar på 
konserten. Vi avslutar med att 
dricka kaffe.

Maten ingår i entréavgiften.

Hjärtligt välkommen till en 
härlig kväll!

För anmälan eller frågor  
kontakta Inger N Borg
0722-037674
inger@stjakob.se  

Höstloppis!
Visst är det trevligt med loppis!?
Vi tycker det är så trevligt att vi kör en extra detta året!
En HÖSTLOPPIS!

Lördagen den 15 oktober  
kl 10-14 i S:t Jakob
Varmt välkommen!

Torsdag
29/9

i S:t Jakob



S:t Jakob
Parkgatan 4, 411 38 Göteborg
Expedition 031-711 37 00

E-post: info@stjakob.se
www.stjakob.se

Plusgiro: 52 14 19-2
Bankgiro: 536-8113
Bankkonto: SEB 5011 1034612
Swish: 123 137 53 77

PASTOR 
Leif Tullhage
031-711 37 00
E-post: leif@stjakob.se

MUSIKANSVARIG 
Maria Raffai
0735-05 80 12
E-post: maria@stjakob.se

ADMINISTRATÖR
Inger Norvinsdotter Borg
0722-03 76 74
E-post: inger@stjakob.se

Kultur- och studieverksamhet sker i 
samarbete med Studieförbundet Bilda.

Det viktigaste
I VÅRA LIV behöver vi ofta välja 
och prioritera. Tid, pengar och 
engagemang kan inte räcka till 
allt. Vi har alla olika ansvar i 
vår omgivning. Dessa kan bli till 
krav som känns övermäktiga 
och vi blir stressade och vet inte 
vilken ände vi ska börja i. Då 
hjälper det att stanna upp och 
prioritera, men väljer vi rätt? 

När vi på samlingssöndagen 
samlas till en ny hösttermin 
råkar temat vara “Ett är nödvän-
digt”. Vi påminns om att vi ska 
söka Gud först, så ordnar sig allt 
det där andra. Allt det andra är 
inte alls oviktigt. Faktum är att 
det var Gud själv som gav oss 
människor ansvar att ta hand 
om vår skapelse, att förvalta vår 
omgivning. Men först skapade 
Gud oss för att han vill umgås 
med oss. Det är det viktigaste. 
Att vara med Gud. Då blir det 
lättare att prioritera, att få per-
spektiv. Är detta något jag ska 
göra eller är det bara självpåta-
gen stress? Vi kan inte slippa 

allt som är svårt, men Jesus ger 
ett annat löfte: “Kom till mig 
du som är tyngd av bördor, jag 
hjälper dig att bära.” Det vikti-
gaste är att vara med Gud.

PÅ FÖRSAMLINGSDAGEN DEN 10 
september hör jag att vi ska tala 
om förvaltarskap. Vad är Guds 
uppdrag till oss? Hur möter 
vi göteborgarnas behov och 
förväntningar? Och en praktisk 
fråga om hur vi använder och tar 
hand om vår kyrkfastighet. Det 
är samtal som kan skapa stress 
i en församling. Hur ska vi räcka 
till allt? Vad ska vi prioritera? 
Och vi förstår Marta som stod i 
köket med allt ansvar och kände 
sig övergiven av systern Maria 
som valde att sitta vid Jesu föt-
ter. Berättelsen lär oss att det 
inte finns någon konflikt mellan 
att vara med Gud och att ha 
ansvar för vår omvärld. Tvärtom, 
det hänger ihop. Vi ska bara lära 
oss att göra det i rätt ordning. 

INGVAR PALMÉR

EQUMENIAKYRKAN VÄST SAMT 

ungdomsförbundet Equme-
nia samlas till regionsfest i 
Missionskyrkan i Skövde den 
8 oktober! Temat i år är Växa! 
Equmenias regionsstämma 
och regionens Förtroenderåd 
möts på förmiddagen och sedan 
börjar festdagen för alla med 
storsamlingar, seminarier och 
gudstjänst. Program och affisch 
finns att se på Equmeniakyrkans 
hemsida. Några av hållpunkter-
na är 14.00 Storsamling för alla 
- ”Växa”, Tårtkalas, två valbara 
seminarier - ”Växa som männi-
skor” och ”Växa som församling 
och förening” Dagen avslutas 
med en gudstjänst i S:ta Helena 
kyrka kl 19.30 med temat ”Gud 
ger växten”.

Det finns all anledning att en 
grupp från S:t Jakob represen-
terar församlingen och låter sig 
inspireras.  

REGIONFEST
Tema: Växa

Region väst: Immanuelskyrkan, Skövde 8 oktober 2016


