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ÅRSMÖTE
Söndag 26 mars kl 12.30

TACK MARIA
Sista gudstjänsten

Efter gudstjänsten den 26 
mars har vi årsmöte med S:t 
Jakobs församling. Välkom
men att vara med och påverka!
Läs mer på sid 6

Efter 17 år som församlings
musiker i S:t Jakob slutar 
Maria Raffai. Vi tackar för alla 
fina stunder.
Läs mer på sid 8

Ibland blir det precis som vi tänkt oss, ibland blir det 
precis tvärt om. Vinter har det inte blivit mer än ett par 
dagar, fåglar och växter menar nog att det är vår redan 
nu i början av februari. Själv fryser jag ända in i själen 
i den gråkalla dagen med löpsedelstexten om flykting-
pojkarnas förtvivlan. Allt jag lärt om hur vi ska hjälpa 
varandra verkar ha tappats bort. Jag vacklar till, för-
lorar plötsligt fotfästet – hur ska det gå?  

Så kommer jag till gudstjänst, låter jag mig ledas till-
baka till hjärtats väg och påminns om orden i bönen av 
den helige Franciskus: ”Låt mig sträva efter att trösta 
hellre än att bli tröstad, att förstå hellre än bli förstådd, 
att älska hellre än att bli älskad.”

Pastorn har ordet – 2
Vi gratulerar – 3

Minnesord – 3
Församlingsstyrelsen informerar – 6

Tack Maria Raffai – 8
Intervju med Kenedy Nwup – 10
Las Markus – möt Jesus – 11

När blir det som vanligt igen? – 12
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LEIF TULLHAGE
Pastor i S:t Jakobs kyrka

Pastorn har sista ordet… 

”EQUMENIAKYRKAN ÄR EN för
samlingsrörelse som har sin 
identitet i skärningspunkten 
mellan den personligt tillägnade 
tron och det breda samhälls
engagemanget. Detta är jag 
stolt över.”

Så inleder vår kyrkoledare 
Lasse Svensson förordet till den 
just utkomna boken ”Teologi för 
församlingsbruk” – en antologi 
som vill stimulera samtalet om 
Equmeniakyrkans teologi och 
identitet.

Biträdande kyrkoledare Sofia 
Camnerin skriver ”I denna an
tologi är gemenskap, koinonia, 
den röda tråden” och citerar 
Första Johannesbrevet 1:3 ”Det 
vi har sett och hört förkunnar 
vi för er, för att också ni skall 
vara med i vår gemenskap, som 
är en gemenskap med Fadern 
och hans son Jesus Kristus”. 
Och fortsätter ”Om splittring 
är grundorsaken till krisen i 
världen är gemenskap, enhet 
och kärlek kyrkans kallelse.”

Så enkelt och självklart är 
det. När vi funderar, enskilt 
eller tillsammans, kring S:t 
Jakobs församlings framtid tror 
jag svaret finns här; gemenskap, 
enhet och kärlek. Det är ett 
slags kärnord som vi tar spjärn 
emot och hämtar inspiration 
ifrån. För mig är det också 
ledorden för gudstjänsten. Här 
skapar vi en glänta där vi kan 
komma på våra olika stigar 
och slå oss ned i gröngräset en 
stund för att vila, hämta kraft till 
stordåd och vardagsliv och för 
att möta vänner, nya och gamla.

 

 Detta är sista gången jag 
skriver under rubriken Pastorn 
har ordet. Den sista april avslutar 
jag min tjänst som pastor och 
församlingsföreståndare. Jag 
är då 65 år och tänker fortsätta 
mitt arbetsliv som kyrkomusiker  
igen, nu i Hjällbo kyrka i An
gered – en mångkulturell miljö 
med utmaningar och möjligheter.

Jag är glad och tacksam 
över det jag fått vara med om 
under dessa år i Jakob tillsam
mans med Er – medarbetare, 
medlemmar och vänner. Jag 
tycker vi hittat vår arbetsro och 
framtidstro. Vi har vidareut
vecklat gudstjänsterna. Vi har 
gått samman med S:t Matteus 
församling. Vi har sålt kyrk
bänkar för att få bättre plats i 
kyrkan, hängt upp en ny projek
tor i församlingssalen, druckit 
tusentals liter kaffe och te, läst 
bibeln och bett och sjungit och 
ätit. Men framför allt har vi alla 
varit kristna medmänniskor 
som i vår vardag levt våra liv ”i 
skärningspunkten mellan den 
personligt tillägnade tron och 
det breda samhällsengageman
get” för att citera Lasse igen. 
Det fortsätter vi med. För våra 
barns skull, för barnen i Nepal 
och Liberia. För de Afghanska 
flyktingpojkarnas skull. För 
tiggarna vid närlivs. För den här 
stan. För dem vi älskar och har 
ansvar för. För att det gör oss till 
riktiga människor. Gud välsigne 
oss alla. 

LEIF TULLHAGE

PASTOR
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Vill du  
vara värd?
S:T JAKOB ÄR EN populär kyrka! 
Vi har många uthyrningar 
varje vecka. Tidigare har vi 
blivit bortskämda med att 
Ragne, som ju bodde i pas-
torsbostaden ofta fanns till 
hands för att låsa upp, tända 
och släcka, ja se till att allt 
fungerade och att alla kände 
sig hemma. Efter hans flytt så 
inser vi att vi nu måste hjälpas 
åt. Vi skulle gärna se att några 
medlemmar eller vänner 
någon gång åtog sig för att 
vara värd. kanske bara en 
gång per termin. Det blir tungt 
om detta bara skall vila på 
kyrkans anställda. Vill du ha 
mer information om vad du 
kan bidraga med, så hör av 
dig till Henrik eller Inger.

Vi gratulerar
HÄR PRESENTERAR VI dem av våra 
medlemmar som fyller 20, 30, 
40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 
95, 100.

Jonna Wikström
30 år den 25 Mars

Christina Karlsson
50 år den 27 Mars 

Caroline Brunzell Olander
40 år den 13 April

Lilian Uvius
70 år 05 Maj

Gunnar Moberg
75 år den 25 Maj

Bengt Borg
75 år den 01 Juni

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

Blommor  
på altaret
Till minne av Ruth och Norvin 
Qvist skänkte barnen med 
familjer en julgran till kyrkan. 

Medlemskap
PÅ FÖRSTA SÖNDAGEN i advent fick 
församlingen glädjen att ta emot 
två nya medlemmar: Gunilla 
Kastoris och Sophie Catenot 
Dexell. Tre veckor senare var 
det dags att ta emot Maria Raffai 
som ny medlem.

Anna och Lasse Svensson h 
ar flyttat sitt medlemskap till 
Equmeniakyrkan i Lerkil. Vi 
önskar dem och hela familjen 
Guds rika välsignelser. 

Minnesord 
Hans-Olof Hugert
PÅ JULDAGENS KVÄLL lämnade Hans Hugert sin 
familj och oss levande i en ålder av 94 år för att 
förenas med sin Frälsare.

Hans föddes i Norrköping den 22 juni 1922 in i 
en metodistfamilj sedan tre generationer. Familjen  
flyttade en del och kom till Stockholm när Hasse 
var 10 år. I Metodistkyrkan på Kungsholmen mötte 
han sin blivande hustru Maj i scoutarbetet och där 
blev han medlem när freden slöts i maj 1945. Maj 
och Hans Hugert bildade familj och fick tre pojkar; 
Christer, Pieter och Ola. 

Familjen flyttade runt i landet när Hasse bytte 
arbetsplatser och kom vårvintern 1965 till Göte
borg. De blev medlemmar i S:t Jakobs församling.

 

VI MINNS HANS HUGERT som en man med god 
självkänsla och som – så länge orken och 
möjligheterna fanns – var en trogen gudstjänst
besökare. Under en period var han medlem av 
församlingens förvaltningsråd. För några år sedan 
flyttade Maj och Hans till Kungälv och sedan i 
somras till ett äldreboende i Romelanda. Från att 
ha varit en pratsam och gladlynt 94åring i somras 
försämrades hans allmäntillstånd under hösten. 
Och på juldagens kväll – i kretsen av de sina som 
bad och sjöng för honom – somnade han in. I 
somras sa han till sonen Ola: “I himlen, förstår du, 
där är allting bra”.

S:t Jakobs församling är tacksam för vad Hans 
Hugert betytt och lyser frid över hans ljusa minne.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN HÖLLS I S:t Jakobs kyrka 
den 12 januari kl 14.00 med Leif Tullhage som 
officiant. 
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2  TORSDAG
19.00 »Läs Markus – Möt 
Jesus«
Bibelsamtal inför kommande 
söndag med Leif Tullhage

5  SÖNDAG 
1 i Fastan – Prövningens stund
1 Mos 3:1–13, Heb 5:7–10,  
Mark 1:12–13

11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage
Kristina Palmér
Sång: Susanne Svensson 
Besök av Gideoniterna
Kyrkvärdsgrupp 5
Kyrkkaffe – Söndagsskola

9  TORSDAG
19.00 »Läs Markus – Möt 
Jesus«
Bibelsamtal inför kommande 
söndag med Leif Tullhage

12  SÖNDAG
2 i Fastan – Den kämpande tron 
Jes 61:1–3, Heb 11:23–27,  
Mark 14:3–9

11.00 Gudstjänst 
Henrik Fransson 
Setta Aspström
Musik BK Jakob
Kyrkvärdsgrupp 6
Kyrkkaffe – Söndagsskola

16  TORSDAG
19.00 »Läs Markus – Möt 
Jesus«
Bibelsamtal inför kommande 
söndag med Leif Tullhage

19 SÖNDAG
3 i Fastan – Kampen mot 
ondskan
1 Kung 18:26–29, 36–39,  
Upp 3:14–19, Mark 9:14–32

11.00 Gudstjänst 
Leif Tullhage
Torbjörn Fransson
S:t Jakobs kör
Kyrkvärdsgrupp 7
Kyrkkaffe – Söndagsskola

26  SÖNDAG
Marie bebådelsedag – Guds 
mäktiga verk
1 Sam 2:1–10, Kol 1:15–20,  
Luk 1:26–38, Luk 1:46–55  

11.00 Gudstjänst med nattvard
Terese Finizia
Henrik Fransson, Leif Tullhage
Olle Kjernald
Sång av Barn & Zingo
Kyrkvärdsgrupp 1
Kyrkkaffe – Söndagsskola

12.30 FÖRSAMLINGENS 
ÅRSMÖTE

30  TORSDAG
19.00 »Läs Markus – Möt 
Jesus«
Bibelsamtal inför kommande 
söndag med Leif Tullhage

2  SÖNDAG
5 i Fastan – Försonaren
4 Mos 21:4–9, 1 Joh 1:8–2:2, 
Mark 12:1–12,

11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage
Kerstin Berg
Kyrkvärdsgrupp 2
Kyrkkaffe – Söndagsskola
Återträff för gamla juniorer och 
UG:iter.

6  TORSDAG
19.00 »Läs Markus – Möt 
Jesus«
Bibelsamtal inför kommande 
söndag med Leif Tullhage

9  SÖNDAG
Palmsöndagen – Vägen till 
korset
2 Mos 13:6–10, Heb 2:14–18, 
Mark 11:1–11, 

18.00 Körkonsert 
med S:t Jakobs kör,  
Åsa och Ulf Nomark 
Henrik Fransson
Katarina Harström 
Kyrkvärdsgrupp 3

 PÅSK

13  SKÄRTORSDAGEN
Det nya förbundet – 2 Mos 
24:3–11, 1 Kor 10:16–17,  
Mark 14:12–26

18.00 Getsemanestund med 
Nattvard
Leif Tullhage
Folke Palmér
Kyrkvärdsgrupp 4

14  LÅNGFREDAGEN 
Korset
Jes 53:1–12, 1 Kor 2:1–10,  
Mark 15:21–41

11.00 Gudstjänst
Henrik Fransson
Göran Tholén
Sång Reima Killström
Kyrkvärdsgrupp 5

16   PÅSKDAGEN
Kristus är uppstånden
2 Mos 15:1–11, 1 Kor 15:12–21, 
Mark 16:1–14

11.00 Påskgudstjänst
Leif Tullhage
Emma Sundin
S:t Jakobs kör
Kyrkvärdsgrupp 6
Kyrkkaffe – Söndagsskola

23  SÖNDAG
2 i Påsk – Påskens vittnen
Sak 8:6–8, 1 Pet 1:3–9,  
Joh 20:24–31

11.00 Gudstjänst
Leif Tullhage avskedspredikar
Henrik Fransson
Margareta Kjernald  
Sång av Tjejtrall
Kyrkvärdsgrupp 7
Kyrkkaffe – Söndagsskola

30  SÖNDAG
3 i Påsk – Den gode herden
Jer 23:3–8, 1 Pet 5:1–4, Joh 
10:22–30

11.00 Gudstjänst
Ragne Fransson
Cicci Henningsson
Kyrkvärdsgrupp 1 
Kyrkkaffe – Söndagsskola

Mars

April
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Verksamhet  
i kyrkan
S:t Jakobs Kör m.m.
Ledare: Madeleine Gustafsson 
073516 86 46

BK Jakobs Herrlag
Kontaktperson: 
CarlMagnus Jarlert
073846 70 39

Temakvällar 
Kontaktperson: 
Inger Norvinsdotter Borg 
0722 037674

7  SÖNDAG
4 i Påsk – Vägen till livet
2 Mos 13:20–22, 1 Thess 5:9–11, 
Joh 13:31–35

11.00 Gudstjänst
Henrik Fransson
Erik Enemar 
Sång: Henrik och Ingvar
Kyrkvärdsgrupp 2
Kyrkkaffe – Söndagsskola

14  SÖNDAG
5 i Påsk – Att växa i tro
Jer 23:3–8, 1 Pet 5:1–4,  
Joh 10:22–30

11.00 Gudstjänst
Marie Demker 
Sång: Johanna Skoog 
Kyrkvärdsgrupp 3
Kyrkkaffe – Söndagsskola

21  SÖNDAG
Bönsöndagen – Bönen
1 Kung 3:5–14, Rom 8:24–27, 
Matt 6:5–8

18.00 VÅRKONSERT
Med församlingens körer och 
musiker under ledning av Made
leine Gustafsson
Henrik Fransson
Malena Fjelstad
Kyrkvärdsgrupp 4

28  SÖNDAG
Söndagen före pingst –  
Hjälparen kommer
1 Kung 19:9–16, Apg 1:12–14, 
Joh 16:12–15, 

11.00 Gudstjänst
Henrik Fransson
Marie Strid
Sång Jenny Larsson
Kyrkvärdsgrupp 5
Kyrkkaffe

 KYRKVÄRDSGRUPPER
1. Ingvor och Gunnar Moberg, 
Margareta Berntsson

2. Ragne Fransson, Göran 
Tholén, Kristina Palmér,  
Folke Palmér

3. Kim och Mark Nicholas, 
MarieLouise Mathiasen, Ibu och 
Kennedy Nwup

4. Eva och Ingemar Nordieng, 
Karin och PG Persson 

5. Kerstin och Jonas Berg, Setta 
Aspström och Marie Strid

6. BK Jakob 

7. Margareta och Olof Kjernald, 
Birgitta Jonsson

 HÄNDER I VECKAN
Tisdagar Kl 11  
Handarbetscafé med Maria 
Anthin

Torsdagar Kl 17  
Språkkafé (till den 11 maj)

Torsdagar Kl 18.30  
Våffelkväll alt. Cafékväll i S:t 
Matteus kyrka, Herkulesgatan 
28.

Varannan torsdag Kl 12.00  
Torsdagsträffen (Se särskilt 
program)

Maj
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FÖRSAMLINGSSTYRELSENS RUTA
I PASTOR LEIFS veckobrev har de 
flesta av er redan hunnit läsa 
om en del av det som tagit upp 
en stor del av styrelsens arbete 
dvs inbrotten och hur vi säkrar 
vår kyrkobyggnad från fler 
inbrott. Många samtal har det 
blivit och mycket bekymmer. 
Samtidigt har fastigheten varit 
fokus i samtalen om hur vi ska 
göra med fd pastorsbostaden. 
Kan den vara tillfälligt boende 
för flyktingar eller jourboende 
för hemlösa EUmigranter?

Parallellt hade vi frågan 
om nytt försäkringsbolag då 
försäkringen var uppsagd med 
motiveringen att de inte längre 
skulle hantera kyrkofastigheter. 
När vi fick försäkringskon
sultens rapport om vilka 
försäkringsbolag som lämnat 
prisförslag förstod vi att en 
kyrka med trästomme väljs bort 
av flera bolag. Nu har vi tecknat 
en ny försäkring med Dina 
Försäkringar. För att få teckna 
försäkring krävdes även en 
brandsyn så nu är hela kyrkan 
fullt utrustad med dagens krav 
på skyltar mm. Vi kommer 
också att behöva genomföra 
en utrymningsövning samt in
formera alla hyresgäster om vad 
som gäller vid en ev brand.  

Samtidigt med detta hade 
Henrik Fransson fått ta del 
av Redbergskyrkans erfaren
heter och kunskaper då de var 
tvungna att avsluta sitt jour
boende eftersom försäkrings
bolagen klassar flyktingboenden 
som säkerhetsrisk. Det beror 
på de angrepp med anlagda 
bränder som gjorts på flera 

platser i Sverige. Försäkrings
bolagens krav på anpassningar 
av fastigheten med sprinkler
system, direktkoppling av larm 
till Räddningstjänst samt att 
premien blir hög, gör att för
samlingarna inte kan fortsätta 
med sina boenden. Därmed blev 
frågan om att använda pastors
bostaden som tillfälligt boende 
inte ekonomiskt försvarbar.

SOM VI ALLA nu vet så har Maria 
Raffai nu avslutat sin tjänst i S:t 
Jakob. Annonsen efter en vika
rie gav flera svar och vi valde att 
kalla två välmeriterade kandi
dater på intervju. Efter referens
tagning och samtal beslöt vi 
oss för att anställa en glad och 
erfaren körledare. Madeleine 
Gustafsson börjar sin tjänst 
onsdag 15 februari på 50 %, 
men har redan prövat att leda 
kyrkokören. Hon var också med 
på gudstjänsten när vi avtackade 
Maria och fick då lyssna på alla 
körerna.

Henrik Fransson kommer 
också att gå upp i arbetstid för 
att ta över några av Marias  
arbetsuppgifter som var mer 
knutna till församlingen än 
enbart musikverksamheten. 
Henrik arbetar därmed 75% 
t o m sista juni. Henrik kom
mer också att ha öppen kyrka 
onsdagar 1518 som en av sina 
arbets upp gifter.

LEIF TULLHAGE HAR meddelat 
styrelsen att han blivit erbjuden 
en tjänst som kyrkomusiker i 
Hjällbo. Han har beslutat sig för 
att acceptera erbjudandet och 

genomför sin sista gudstjänst 
som församlingens pastor 
den 23 april. Avtackning sker 
därefter på kyrkkaffet. Både 
Maria och Leif kommer dock att 
finnas kvar som medlemmar i 
församlingen.

SÖNDAGEN 26 MARS har vi årsmöte 
direkt efter kyrkkaffet. Då 
kommer vi att ta beslut utifrån 
framtaget förslag om hur vi 
bäst förvaltar den f.d. pastors
bostaden. Arkitekt Roland 
Börjesson har fått i uppdrag att 
ta fram förslag och de kommer 
att finnas tillgängliga i handlin
garna inför årsmötet. Det är ett 
viktigt årsmöte och vi hoppas 
att så många medlemmar som 
möjligt deltar för att församlin
gen ska kunna ta ett klokt beslut 
inför framtiden. Ett klokt beslut 
behöver vi också ta om vilken 
personal församlingen behöver. 
Ett förslag kommer att läggas 
fram av styrelsen på årsmötet.  

STYRELSEN TACKAR FÖR allt stöd 
och allt arbete alla medlemmar 
lagt ner under 2016. Tillsam
mans kan vi fira gudstjänst varje 
söndag året om med kyrkvärdar, 
kyrkkaffe, textläsare, musiker, 
körer och söndagsskola. Det 
är vi alla som tillsammans gör 
det möjligt. Ett nytt år med S:t 
Jakobs församling. 

MARIE STRID



7

Minnesord Olle Jönsson
LÖRDAGEN DEN 7 JANUARI fick Olle Jönsson hembud. 
Olle var född i Limhamn och flyttade till Örby på 
60talet, då han och hustrun Lisbeth flyttade sitt 
medlemskap från Wesleyförsamlingen i Malmö, 
till dess namne i Borås. När Ragne Fransson blev 
pastor i S:t Jakob, flyttade så Lisbeth och Olle sitt 
medlemskap hit. Ragne och Lisbeth är syskon och 
det kändes som en naturlig överflyttning. Trots att 
Olle och Lisbeth var mycket engagerade i Kinna 
missionsförsamling fanns det tid över för S:t 

Jakob. Olle spelade trumpet på flera julsamlingar 
under årens lopp och deltog även i andra sam
manhang. Vi är tacksamma för de åren vi fick ha 
Olle som medlem i vår församling och innesluter 
hustrun Lisbeth, och barnen med familjer i våra 
förböner.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST ÄGDE RUM i Kinna mis
sionskyrka, fredagen den 27 januari med Ragne 
Fransson som officiant. 

Torsdagsträffen  
Våren 2017
VÄLKOMMEN TILL TORSDAGSTRÄFFENS och RPG:s 
sammankomster för alla daglediga i S:t 
Jakobs kyrka.

Torsdagen den 2 mars 
»Till Sydafrika med Ia och Bosse«

Tisdag-Torsdag 14-16 mars  
Seniormässa i Göteborg.  
Se särskilt program.

Torsdagen den 16 mars 
»Jerusalem den (o)heliga staden« 
PA Sahlberg presenterar sin senaste bok.

Torsdagen den 30 mars 
»Money talks – om personerna på våra nya 
sedlar« med Henrik Fransson.

Fredagen den 31 mars 
RPG:s Distriktsårsmöte i Tullbrokyrkan  
i Falkenberg

Torsdagen den 13 april - Skärtorsdagen 
”Läs Markus – Möt Jesus” med Leif Tullhage

Torsdagen den 27 april 
»En resa i Nepal« 
Margareta och Olle Kjernald

Torsdagen den 11 maj 
Våravslutning  – Vårlunch  
med musikprogram

Öppen kyrka
SEDAN BÖRJAN AV februari har vi “öppen kyrka” i S:t 
Jakob varje onsdag mellan 15-18. Då är kyrk
porten upplåst och det finns möjlighet att komma 
in i kyrkan, sitta ner och bara vara stilla, tända ett 
ljus, skriva eller be en bön. Henrik finns på plats 
om du vill ha ett enkelt samtal. Vi tror att detta är 
ett gott tillfälle att landa lite grand, när livet rusar 
på. Välkommen till stillheten. 
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Tack 

Maria!
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SISTA SÖNDAGEN I JANUARI, när vinterdagen var grå och kall där ute, då 
sken solen, klingade körerna och spreds värmen i S:t Jakobs kyrka 
därför att Maria Raffai ledde musiken. Denna dag – 29 januari 2017 
– var dagen då vi i S:t Jakobs församling skulle få ta avsked av Maria 
som vår församlingsmusiker efter 17 år. Kyrkokören och Tjejtrall 
sjöng. Kyrkan var full av människor. Nere vid kyrkkaffet var det 
knôkat, och mycket festligt dukat. På bildskärmen strömmade bilder 
fram med Maria i olika åldrar och positioner; vid pianot, vid orgeln, 
som dirigent och som sångerska. Smörgåstårtor och tårtbuffé stod 
på menyn. Det fanns både sorg, glädje och tacksamhet mitt i upp
brottet. Därför var det enkelt och självklart att få säga: 

”Tack Maria! Tack för allt vad du gett oss och betytt för enskilda 
medlemmar, vänner, sångare och musiker under dessa år. Tack för 
fina körarrangemang till Tjejtrall och sms för att påminna Zingo. 
Tack för ett gott ledarskap med musikalisk känslighet. Tack för att 
du låtit din fiol klinga i folkton. Nu önskar vi dig och din familj allt 
gott i framtiden, och all lycka i ditt nya jobb.” Det fina i kråksången 
är att Maria nu är medlem av S:t Jakobs församling så vi får säkert 
se henne igen och igen och igen… 

LEIF TULLHAGE

Välkommen 
Madeleine!
FRÅN DEN 14 FEBRUARI till sista 
maj kommer Madeleine  
Gustafsson att vikariera som 
församlingsmusiker på 50%. 
Madeleine  har en gedigen 
musikalisk bakgrund och 
erfarenhet. Hon kommer 
närmast från ett vikariat i 
Nödinge församling. I hennes 
arbetsuppgifter ligger att sköta 
körverksamheten samt spela vid 
gudstjänsterna ett par söndagar 
i månaden, företrädesvis de 
söndagar någon av körerna 
medverkar. Vi önskar Madeleine 
välkommen in i arbetet! 

LEIF TULLHAGE

Språkkafé
Varje torsdag kl 17.00-18.30 
fram till den 11 maj bjuder 
S:t Jakob in till Språkkafé 
under parollen: Kom och 
träna på svenska språket 
och lär dig mer om Sverige. 
Vi bjuder på kaffe/te och 
smörgås. 
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Från Calabar till 
Göteborg
Metodistkyrkan i Nigeria är ett av världens 
största metodistsamfund och en av de största 
kristna kyrkorna i Nigeria. Kennedy Nwup 
föddes in i kyrkan och har varit den trogen 
sedan barndomen, och när han flyttade till Sver-
ige var det naturligt att söka sig till en Metodist-
kyrka även här.
 
KENNEDY ÄR UPPVUXEN i hamn
staden Calabar i södra delen av 
Nigeria, som den tredje i en sys
konskara på fyra. Hans pappa 
Prince Obot Udo Nwup, som inte 
längre är i livet, var försam
lingsäldste och hans mamma 
Christiana Nwup var ”Knight of 
John Wesley”.

Eftersom Kennedy fascin
eras av naturen och dess lagar, 
så studerade han industriell 
fysik på Federal University of 
Technology Owerri. Efter kan
didatexamen arbetade han med 
internetservice några år innan 
han flyttade till Sverige för en 
masterexamen i elektroteknik 
med tonvikt på telekommu
nikation och nätverksteknik. 
En viktig drivkraft för att välja 
Sverige var exponeringen för 
Ericssonprodukter i Nigeria. 
Beslutet påverkades också av 
en av hans arbetskollegor som 
studerat i Sverige, och som 
rekommenderade Blekinge 

tekniska högskola i Karlskrona. 
I samma stad har även Erics
son forskningskontor. Dessu
tom tyckte Kennedy redan från 
barndomen om Abbas musik 
och Volvobilar, och det gjorde 
Sverige mer lockande än andra 
länder som han övervägde.
 
Efter examen flyttade Kennedy 
till Göteborg för att arbeta, och 
tog också en masterexamen i 
företagsekonomi på Imperial 
College i London. Han såg sig 
om efter en Metodistkyrka i 
Göteborg som han kunde vara 
en del av, en fortsättning av 
deltagandet i Metodistförsam
lingen i Karlskrona. Han kom 
till S:t Jakob med sin familj 
och fann den intressant, så han 
bestämde sig för att bli aktiv 
medlem av församlingen.
 
Kennedy är intresserad av sys
temtänkande, schack, bordten
nis, byggnadsarkitektur och 

många andra saker. Han anser 
att vi som kyrka måste göra 
mer för att få fler till kyrkan, 
och att kyrkan när vi lyckats 
fått hit dem behöver förse dem 
med tillräcklig andlig mat och 
ledning för att bygga upp dem 
och få dem att växa i ljuset av 
evangeliets sanning. Vi behöver 
investera i att göra så att kyrkan 
skapar värde för unga männi
skor och göra den intressantare 
för att uppmuntra fler männi
skor att vara en del av kyrkan. 
När vi lär varandra att navigera 
i den värld vi lever i, baserat 
på vår kollektiva erfarenhet av 
kristendomen och samhället, 
kommer vi att fortsätta växa och 
stödja varandra som en vacker 
Metodistfamilj. 
 

    ÖVERSÄTTNING: SETTA ASPSTRÖM
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Läs Markus – Möt Jesus
Equmeniakyrkan vill stimulera oss 
medlemmar att läsa biben tillsammans 
och upptäcka nya djup, både i texterna 
och i oss själva. Därför kommer kyr-
kan att under 2017 lansera bibelläsn-
ingsprogrammet »Läs Markus – Möt 
Jesus«.

MEN REDAN NU vill jag 
inbjuda er, S:t Jakobs 
medlemmar och vänner, 
att delta i gemensam 
läsning av Markusevan
geliet. I våra gudstjänster 
följer vi den svenska 
Evangeliebokens texter 
för varje söndag och 
denna påsk är det dags 
att läsa Markus berät
telse kring Jesu lidande, 
död och uppståndelse. 
Dessutom visar det sig att de flesta evangelietex
ter under fastan denna 3:e årgång är just hämtade 
från Markusevangeliet. Där så inte är fallet har jag 
ersatt söndagens evangelium med motsvarande 
avsnitt från Markus för alla söndagar från fast
lagssöndagen 26 februari till och med påskdagen 
den 16 april, med undantag för Jungfru Marie 
Bebådelsedag den 26 mars.

SEX TORSDAGAR FRÅN 23 februari till 6 april, utom 23 
mars, är alla välkomna mellan kl 19.00 och 20.00 
för att tillsammans med mig läsa den kommande 
söndagens Markustext enligt tabellen nedan. In
gen föranmälan behövs, och du kommer de gånger 
du kan. Men jag kan försäkra er om att ju mer man 
studerar ett evangelium på ett sammanhängande 
sätt, desto mer förstår man av både evangelistens 

sätt att berätta och hans teologi. Bibelforskningen 
är överens om att Markusevangeliet är det äldsta 
av alla fyra evangelierna och att det också ligger 
till grund för de andra tre i olika hög grad. 

LEIF TULLHAGE

PASTOR

Torsdag Söndag Tema Bibeltext
23 februari Fastlagssöndagen Kärlekens väg Mark 10:32–45
2 mars 1 i Fastan Prövningens stund Mark 1:12–13
9 mars 2 i Fastan Den kämpande tron Mark 14:3–9
16 mars 3 i Fastan Kampen mot ondskan Mark 9:14–32
30 mars 5 i Fastan Försonaren Mark 12:1–12
6 april Palmsöndagen Vägen till korset Mark 11:1–11
 Skärtorsdagen Det nya förbundet Mark 14:12–26
 Långfredagen Korset Mark 15:21–41
 Påskdagen Kristus är uppstånden Mark 16:1–8

Vårstädning i kyrkan
Lördagen den 1 april kl 1014 är det dags 
att göra vårfint i kyrkan. Vi städar, slänger, 
reparerar och äter lunch tillsammans. Vid 
höstens städdag var vi många på plats vilket 
gjorde det roligt och lätt att jobba. Vi ser 
fram emot en lika god samling i vår. 
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När blir det som vanligt igen?
FÖR MÅNGA ÅR sedan såg jag en 
film, vars namn och story jag 
egentligen glömt. Det enda 
jag minns är att den handlade 
om några barn, vars föräldrar 
hade dött och nu tvingades de 
flytta till en fosterfamilj. Ett av 
barnen hade det extra tufft med 
den nya tillvaron och sa till en 
vuxen: “Jag vill att allt skall bli 
som förr, jag vill att det skall bli 
vanligt igen.” Den vuxne svarade 
“ Det som var förr kommer 
aldrig igen. Nu är det NU som är 
vanligt .”

Ovanstående text kom jag att 
tänka på när jag för en tid sedan 
satt på expeditionen i S:t Jakob. 
Det var i höstas 40 år sedan jag 
kom till S:t Jakob som 6åring. 
Jag tänkte; när under dessa 
40 år var det “vanligt”? När var 
församlingen just så som S:t 
Jakobs församling skall vara? 

Givetvis inser jag att det inte 
finns någon tidsepok som var 

precis idealisk. En församling är 
som en organism, den förän
dras ständigt. Varje gång en ny 
medlem kommer till eller någon 
försvinner, varje gång en pastor 
börjar eller slutar.

Den kan kännas som att vi 
just nu upplever viss turbulens 
igen, med ny musiktjänst och en 
pastor som går i pension. Vi står 
inför omfattande renoveringar 
och beslut när det gäller vår 
gamla pastorsbostad. Men då 
inser jag att jag skall inte längta 
tillbaka till andra tider då saker 
kändes enklare eller att det var 
fler som engagerade sig. Nu är 
det VI, du och jag som är S:t Ja
kobs församling. Det är VI som 
här och nu sätter vår prägel på 
denna församling.

Visst finns det mycket som vi 
skulle kunna göra annorlunda. 
Visst finns det idéer som kanske 
inte blir av. Men just nu är det vi 
som skapar församlingen. Det 
finns så många möjligheter och 

jag tror att Gud vill uppmuntra 
oss att leva i nuet, att se det vi 
har. En byggnad mitt i centrala 
Göteborg! En församling som 
består av människor med en 
mängd olika gåvor och kunska
per. 

Som pastor skall jag försöka 
lyssna in och se vad du som 
medlem längtar efter. Hör gärna 
av dig till mig för ett samtal. Om 
vi lyssnar på varandra och ser 
varandra och bemöter varandra 
med nyfikenhet och respekt så 
tror jag att vi kan gå en spän
nande framtid till mötes. Då 
behöver vi inte längta till att allt 
skall bli “ som vanligt” igen, då 
inser vi att NU är det som det 
är och vi tillsammans med Gud 
får arbeta för en spännande 
framtid. 

HENRIK FRANSSON


