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ÅRSMÖTE
Vad beslutades?

VÅRKONSERT
Som blommor i Guds trädgård.

Efter gudstjänsten den 26 
mars hade vi årsmöte med S:t 
Jakobs församling. Läs om vad 
som sades och beslutades.
Läs mer på sid 6

Den 21 maj bjöds vi på sång 
och musik. Församlingens 
körer och musiker deltog.
Läs mer på sid 8

Äntligen sommar! Vad kan då passa bättre än att 
ur den rika sångskatt som vårt kristna arv gett oss 
påminna om den första och sista versen ur sommar
psalmen I denna ljuva sommartid: 

I denna ljuva sommartid gå ut min själ och gläd dig vid 
den store Gudens gåvor. Se, hur i prydning jorden står. 
Se, hur för dig och mig hon får, så underbara håvor.

Behåll mig till ditt paradis, och låt mig på de trognas 
vis, i dina gårdar grönska. Låt mig få tjäna dig allen, i 
trohet sann, i kärlek ren. Så vill jag mer ej önska.

Församlingsbladets redaktion önskar alla en riktigt 
varm och skön sommar! 
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HENRIK FRANSSON
Pastor i S:t Jakobs kyrka

Se hur gudsvinden bär

DE SENASTE VECKORNA har våren 
äntligen kommit! Det är lika 
fantastiskt varje år och man 
upphör aldrig att förundras över 
hur vackert allt är när knoppar 
slår ut bland blommor och träd. 
Dock tycker jag att årets vår har 
varit lite lurig! När man tittat ut 
genom fönstret har det sett sol-
igt och inbjudande ut, men när 
man kommit ut har man mötts 
av kyliga vindar.

Så är det med vinden, den 
syns inte men rör sig vart den 
vill.

Bilden är talande på många 
sätt. Säkert kan många flyktin-
gar som kommit till vårt land 
berätta om hur man sett hur 
vackert och inbjudande landet 
Sverige sett ut. En fristad och 
en demokratisk nation. Men så 
har man kommit hit och insett 
att mitt i det vackra finns kyliga 
vindar i form av främlingsfien-
tlighet, hot och avundsjuka. 
Kyliga vindar kan göra den vack-
raste dagen ganska otrivsam.

Kanske kan en och annan 
kristen vittna om liknande 
upplevelser. I den gemenskap 
som skall präglas av kärlek 
och öppenhet, har man mött 
missunnsamhet och inte känt 

sig  är det i vår församling? 
Jag tror och hoppas att denna 
församling är vad den utger 
sig att vara: En mötesplats för 
människor , där livet med Jesus 
berör och utvecklas.

Vi som älskar varma vindar 
har en stor uppgift att sprida 
dessa i vårt samhälle i dessa 
dagar. Som medlem i en för-
samling kan vi hjälpas att bygga 
vindskydd mot kyliga vindar.

Men, det finns en vind till, 
Andens vind, eller Gudsvinden, 
som Ingemar Johansson skriver 
om i sin psalm 827 (psalmer och 
sånger ) “ se hur Gudsvinden 
bär, hur den värmer just här. Du 
får komma precis som du är.” 
Så hoppas jag också att vi får 
mötas i vår kyrka. Med Gudsvin-
dens ljumma vind som värmer 
oss och våra liv.

Nu går vi in i sommartiden 
och det sker inte så mycket av 
verksamhet i kyrkan. Passa då 
på att möta någon som kanske 
är lite ensam eller kanske av 
ålder inte längre orkar vara 
med som förr. Det är ett sätt 
att sprida varma vindar i vårt 
samhälle. 

ALLT GOTT!

HENRIK FRANSSON, PASTOR

Välkommen till S:t Jakobs kyrka!
S:T JAKOBS KYRKA LIGGER mitt i centrala Göteborg 
– ett stenkast från Avenyn på Parkgatan 4. S:t Ja-
kobs kyrka vill vara en kyrka mitt i livet. Försam-
lingen är en del av Equmeniakyrkan i Sverige och 
består av ca 200 medlemmar. Varje vecka inbjuder 
vi till många olika aktiviteter och verksamheter 

– allt från bibelsamtal till fotboll. Församlingens 
viktigaste samling i veckan är gudstjänsten som 
firas varje söndag kl 11. Under gudstjänsten sam-
las barnen till söndagsskola. Efter gudstjänsten 
serveras kyrkkaffe! Välkommen till kyrkan! 
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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.

Bengt Borg
75 år den 1 juni

Johan Kjernald
40 år den 17 juni

Elvy Peterson
90 år den 19 juni

Kerstin Berg 
40 år den 29 juni

Hjördis Ehn
90 år den 29 juni

Ulrik Fostvedt
50 år den 14 juli

Besök gärna vår  
hemsida stjakob.se.  

Där finns information om 
vad som händer 

Vi finns också på facebook. 
Gilla oss där så får du den 

senaste informationen 
och en del bilder från våra 

samlingar.

Dop
LÖRDAGEN 1 APRIL döptes Ludvig 
Johannes Devert, son till Jo-
hannes och Helena Devert. Dop-
förrättare var Leif Tullhage. 

Minnesord
ULLA ENELING avled – måndagen den 6 mars i en 
ålder av 70 år. Ulla, född Carlert, blev medlem av 
vår församling 1963 när hon var 17 år.

Här var Ulla en hängiven medlem och väldigt 
aktiv i juniorarbetet. Så småningom flyttade hon 
med sin familj till Norge där de arbetade många 
år. Väl tillbaka i Sverige bosatte sig Anders och 
Ulla i Henån. För några år sedan drabbades hon av 
cancer som till slut ändade hennes liv.

Onsdagen den 15 mars avled GUN-BRITT ERIKSSON i 
en ålder av 89 år. Gun-Britt Olsson föddes liksom 
in S:t Jakobs församling då hennes föräldrar re-
dan var aktiva medlemmar. När hon var 18 år blev 
hon själv medlem av S:t Jakob.

Gun-Britt var sångerska, sopran i kyrkokören 
och ibland solist. Till vardags arbetade hon som 
rikstelefonist på Telegrafverket. Här i försam-
lingen kom hennes otroliga ordningssinne väl 
till pass då hon hade hand om församlingens 
medlemsregister och var kyrkoboksgranskare. Vi 
som kände Gun-Britt minns att hon och hennes 
man Sten-Gunnar stod varandra nära, de var 

separabla. Så när Sten-Gunnar dog i somras så 
längtade Gun-Britt att få återförenas med honom. 
Och nu får vi tro att det skett.

Fredagen 17 mars fick ULF ROSENQVIST hembud. Ulf 
blev 80 år. Ulf har haft S:t  jakob som sitt andliga 
hem under de senaste 20 åren. Ulf kom från ett 
pastorshem. Hans farfar var evangelist och predi-
kant och hans far var metodistpräst. Därför blev 
det naturligt att Ulfs liv kom att präglas av detta. 
Efter studier på Överås blev det församlingstjänst i 
Skutskär och Mönsterås. Efter lärarstudier i Upp-
sala blev han lärare i Stenungsunds kommun. Vid 
pensioneringen flyttade han och hustrun Ingrid till 
Göteborg och blev medlemmar i S:t  Jakob.
Ulf återinträdde som pastor i Metodistkyrkan 
och tog ett uppskattat ansvar för församlingen i 
Kungsbacka. Här i S:t  Jakob blev Ulf en trogen 
och mycket uppskattad bas i vår kör.
Sista åren blev tyngda av sjukdom och i mars 
somnade Ulf in. Ulf lämnar ett stort tomrum efter 
sig, men vi tackar Gud för att vi fick lära känna 
honom. 

Emma Sundin
40 år den 19 juli

Ingrid Tiselius
75 år den 8 augusti

Marianne Petersson
70 år den 11 augusti

Hugh Bone
95 år den 2 september
Vi önskar Guds rika välsignelse 
över hög tidsdagen och dagar 
som kommer! 
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4 SÖNDAG
Pingstdagen – Den heliga anden
Jes 12 | Apg 2:1–11 | Joh 
7:37–39 | Ps 104:27–31 | Ef 
2:17–22 

11.00 Gudstjänst
Ingvar Palmér
Edgar Ericsson
Kyrkvärd: BK Jakob

11 SÖNDAG
Hel Tref dag – Gud–Fader, Son 
och Ande

11.00 Gudstjänst nattvard
Henrik Fransson
Sverker Hansson
Reima Killström
Ljud: Christoffer
Kyrkvärd: Margareta och Olof 
Kjernald och Birgitta Jonsson

18 SÖNDAG
1 e Trefald – Vårt dop

11.00 Gudstjänst
Henrik Fransson
Gunnar Moberg
Olle Kjernald
Ljud: Johan
Kyrkvärd: Ingvor och Gunnar 
Moberg, Margareta Berntsson 

24 LÖRDAG
Midsommardagen – Skapelsen

17.00 Gudstjänst i Greggerds 
kapell

2 SÖNDAG
3 e Trefald – Förlorad och 
återfunnen

Gtj i Betlehemskyrkan 11.00

9 SÖNDAG
4 e Trefald – Att inte döma

18.00 Sommarandakt
Henrik Fransson

16 SÖNDAG
Apostladagen – Sänd mig

18.00 Sommarandakt
Ingvar Palmér

23 SÖNDAG
6 e Trefald – Efterföljelse

18.00 Sommarandakt
Ragne Fransson

30 SÖNDAG
Kristi förklarings dag – Jesus 
förhärligad

18.00 Sommarandakt

6 SÖNDAG
8 e Tref – Andlig klarsyn

18.00 Sommarandakt
Folke o Kristina Palmér

13 SÖNDAG
9 e Tref – Goda förvaltare

18.00 Sommarandakt
Henrik Fransson 

20 SÖNDAG
10 e Tref – Nådens gåvor
Jos 24:16-18 1 Kor 12:4-11 Luk 
9:46-48 Ps 28:6-9

11.00 Gudstjänst
Ragne Fransson
Setta Aspström
Kyrkvärd: grupp 2

27 SÖNDAG
11 e Tref – Tro och liv
Jes 1:10-17 Jak 1:22-25 Matt 
23:1-12 Ps 143:6-10

11.00 Gudstjänst
Henrik Fransson
Kristina Palmér
Kyrkvärd: grupp 3

Juni Juli Augusti



5

Verksamhet  
i kyrkan
S:t Jakobs Kör m.m.
Kontakt: 031-711 37 00

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

Samtalsmottagning
Psykoterapeut:
Kerstin Pastorek 
0736-60 47 89

Temakvällar 
Kontaktperson: 
Inger Norvinsdotter Borg 
0722 037674

September

3 SÖNDAG
12 e Tref – Friheten i Kristus
2 Mos 23:10-12 Gal 4:31-5:6 
Mark 2:23-28 Ps 145:13b-18

11.00 Gudstjänst 
samlingssöndag
Henrik Fransson
Torbjörn Fransson 
Kören
Olle Kjernald
Kyrkvärd: grupp 4

10 SÖNDAG
Medmänniskan
Jer 38:7-13 Rom 12:16-21 Matt 
7:12 Ps 103:1-6 

11.00 Gudstjänst
Henrik Fransson
Olle Kjernald
Kyrkvärd: Grupp 5
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FÖRSAMLINGSSTYRELSENS RUTA
ÅRSMÖTET GICK AV stapeln efter 
kyrkkaffet söndagen den 26 
mars. 42 av församlingens 
medlemmar deltog i mötet vilket 
är ett relativt högt deltagande. 
Som styrelse är vi nöjda men 
som församling kunde vi kanske 
arbeta för att få fler medlem-
mar att känna ett större ansvar 
för att vara delaktiga i de beslut 
som ger styrelsen uppdraget att 
leda vår församlings arbete. 
 Församlings-
föreståndarnas rapporter 
liksom församlingens verk-
samhetsberättelse lades till 
handlingarna och ett varmt tack 
riktades till våra pastorer och 
vår ordförande.

ÅRSREDOVISNINGEN PRESEN-

TERADES av avgående styrelse-
medlemmen Ulrik Fostvedt och 
kommenterades på följande 
punkter: offrandet har ökat, vi 
går åt rätt håll men samtidigt är 
”vår kostym fortfarande större 
än vad vi kan bära”. Kostnad-
erna för uppvärmning är högre 
vilket beror på vinterns kyla och 
fukt. Hyresintäkterna har ökat 
kraftigt samtidigt har vi ökade 
kostnader för larm mm. Sty-
relsen har arbetat med att göra 
en allt mer realistisk budget 
utifrån hur uppföljningen av 
föregående år ser ut.  
 Det kom ett par frågor 
från församlingsmedlem-
marna som förtydligades med 
att konsult arvodet är för Inger 
Norvinsdotter Borgs koordina-
torarbete då vi valde att inte ha 
henne anställd 2016. Redovisn-
ingskostnaderna har ökat pga  
 

att KPMG har tagit bort vårt 
reducerade pris samt infört 
rådgivningskostnad per telefon. 
Den skänkta miljonen från S:t 
Matteus har styrelsen valt att 
använda till löpande kost nader – 
d.v.s. verksamhet - så att vi inte 
behöver ta från Kapital Odin i år.      
 Mötesordförande 
redovisade den statistiska rap-
porten som visar att församlin-
gen den 31 december 2016 hade 
totalt 222 bekännande medlem-
mar, 124 döpta medlemmar och 
i rapporten till Nämnden för 
Statligt Stöd till Trossamfund 
rapporterat en summa av 344 
”betjänade” för 2016.   

REVISIONSBERÄTTELSEN lästes upp 
av revisor Margareta Kjernald 
och. Den var utan anmärkning 
och därmed kunde årsmötet 
fastställa resultat- och balans-
räkningen och beslutade om 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
Beslutet var enhälligt.

UNDER PUNKTEN BUDGET OCH 

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 

för 2017 lades följande kom-
mentarer fram av styrelsen: 
Förväntan på de insamlade 
medlen för 2017 minskas för att 
komma närmare det resultat vi 
hoppas uppnå istället för den 
summa vi borde uppnå för att 
täcka våra kostnader. Verk-
samhetsplanen för 2017 lästes 
upp av pastor Leif Tullhage och 
årsmötet beslutade därefter 
enhälligt att godkänna budgeten 
i sin form samt att godkänna 
styrelsens föredragning som 
grund för verksamhetsplanen.

VALBEREDNINGENS ORDFÖRANDE 

ELISABETH Tullhage att hon i bör-
jan av året träffade styrelsen för 
att fråga efter vilka behov som 
fanns. Ett viktigt behov var en 
person som kan åta sig uppdra-
get som kassör. Årsmötet valde 
därefter enligt valberedningens 
förslag Inger Norvinsdotter 
Borg till ordförande för kom-
mande verksamhetsår (omval 1 
år). Till styrelsen valdes, utöver 
ordförande Inger Norvinsdotter 
Borg, enligt valberedningens 
förslag:
Margareta Kjernald (nyval 1 år)
Kristina Palmér (nyval 2 år)
Gunilla Kastoris (nyval 2år)
Katarina Harström (omval 2 år)
Mark Nicholas (omval 2 år)
Kerstin Berg (kvarstår 1 år)
Marie Strid (kvarstår 1 år)
Setta Aspström (kvarstår 1 år)

Till vice församlings-
föreståndare valdes Henrik 
Fransson. Till revisorer valdes 
Marie Demker (nyval 1 år) samt 
till suppleant: Christoffer Holm-
ström (nyval 1 år). .

Till valberedning valdes Olle 
Kjernald (nyval 3 år), Josefine 
Enemar (nyval 3 år). Övriga två 
ledamöter tar styrelsen fram 
vilket godkändes av årsmötet. 
Till övriga tjänster och uppgifter 
inom församlingens verk-
samhetsgrenar valdes enligt 
valberedningens förslag sam-
mankallande i gruppen:
Lärjungaskap - Elisabeth 
Tullhage (omval 1 år), Gudstjän-
stlivets utveckling & förnyelse 
- Henrik Fransson (nyval 1 år), 
Mission/samhälle - Olle Kjer-
nald (omval 1 år).
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Hönökonferensen
VECKA 27, 1-9 JULI, är det gudstjänster, barn- och 
ungdomsmöten, seminarier och annat trevligt på 
Hönö. Kom över dagen eller var med hela veckan. 
Det kostar inget att delta i konferensen och du 
behöver inte anmäla din närvaro.

Program och information hittar du på: 
 www.honokonferensen.se.

TILL EQUMENIAKYRKANS KYRKOKON-

FERENS valde årsmötet att utse 
församlingens pastor Henrik 
Fransson och vice ordförande 
Kerstin Berg samt styrelse-
medlem Margareta Kjernald. 
Förslag från årsmötet för övriga 
ombud var Ingemar Nordieng 
till Bildas årsmöte, Katarina 
Harström till Räddningsmis-
sionens årsstämma. Årsmötet 
överlät till styrelsen att besluta 
om övriga representanter till 
de årsmöten där församlingen 
behöver representeras.

UNDER TVÅ AV de sista punkterna 
presenterades förslag från S:t 
Jakobs församlingsstyrelse om 
att bygga om pastorsbostaden 

för att möjliggöra tre våningar 
kontor (totalt 410 kvm) samt 
bygga om församlingens egna 
lokaler utanför kyrksalen för 
att skapa kontor till församlin-
gens anställda (totalt 70 kvm). 
Årsmötet beslutade enhälligt 
att styrelsen får i uppdrag att gå 
vidare med det förslag som pre-
senterades av Börje Glamheden 
från YLAB. Frågor från för-
samlingsmedlemmar gällde de 
hyresgäster som visat intresse 
och om vi kunde få någon sorts 
förhandslöfte? Svaret som gavs 
var att det skrivs ett kontrakt 
med potentiella hyresgäster 
innan bygget påbörjas. Vi fick 
också svar på att det inte finns 
några antikvariska krav vid 

förändringar av vår fastighet, 
samt att vår kyrkobyggnad 
också behöver renoveras och för 
det behöver vi inkomster. 

INTE HELLER I år hade det kommit 
in några motioner till årsmötet 
och det lades inte heller fram 
några övriga frågor. Så avsluta-
de årsmötets ordförande genom 
att tacka styrelsen och alla som 
tjänstgjort för det goda arbete 
som utförts under året, innan vi 
tillsammans läste välsignelsen. 

MARIE STRID
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Vår- 
konsert
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EN TORSDAGKVÄLL I mars hade vi Temakväll om 
Heden. Gunnar Larsson berättade initierat 
om Hedens historia och dess framtid. Det var 
en trevlig kväll och flera personer som aldrig 
tidigare varit i kyrkan fick nu bekanta sig med 
"den lilla kyrkan vid Heden".

OLLE OCH MARGARETA Kjernald berättar och 
visar bilder från Nepal. Olle iförd traditionell 
huvudbonad!

LEIFS AVSLUTNINGSGUDSTJÄNST.

PÅ PALMSÖNDAGENS KVÄLL framförde S:t Jakobs 
kör, under ledning av Åsa och Ulf Nomark 
konserten “7 ord”, med syftning på Jesu sista 
ord på korset. Vi hade en härlig kördag och den 
avslutande konsertgudstjänsten blev mycket fin.

1 APRIL SAMLADES ca 15 personer för 
att göra fint i och utanför vår kyrka. 
Det gråa aprilvädret gjorde att fikat 
smakade extra gott.
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Välkänd och okänd
 

Som pastorsbarn inom Metodistkyrkan 
är Ingeborg Palmér bekant för många 
i S:t Jakob, samtidigt som hon är ny 
medlem i församlingen sedan i höstas.
 
INGEBORG TILLBRINGADE SINA tre 
första år i Liberia, där hennes 
pappa Folke var missionär och 
hennes mamma Kristina barn-
morska, men hon minns knappt 
någonting vare sig därifrån eller 
av året i Alingsås där de bodde 
när de återvände till Sverige. 
Det är i Göteborg och S:t Matteus 
hon vuxit upp, sedan Folke fick 
tjänst som pastor där. Tillsam-
mans med sina äldre syskon 
Ingrid och Ingvar var de ett tiotal 
barn som gick i söndagsskola 
och senare hade ungdomsverk-
samhet och ibland åkte på läger 
till Benarebygården.

När Ingeborg gått klart 
Samhällsvetenskaplig linje på 
Sigrid Rudebecks Gymnasium 
åkte hon med två vänner till 
Theodori Mission i Indien för 
att se något av omvärlden. I 
tre månader observerade de 
arbetet på missionsstationens 
skola, sjukhus och byutveck-
lingsprogram och rapporterade 
till Metodistkyrkan. Det var en 
blandad upplevelse, oerhört 
spännande att få uppleva den 
indiska kulturen på nära håll, 
men samtidigt frustrerande att 
inte kunna hjälpa till så mycket 
som de hade önskat då de inte 
hade rätt utbildning och språket 
begränsade. Tillbaka i Göteborg 
blev det utbildning till arbet-
sterapeut, vilket Ingeborg var 

färdig med 
1998. Sedan 
dess har hon 
arbetat som 
arbetsterapeut 
inom många 
olika områden: 
på äldreboenden, på 
sjukhus inom handre-
habilitering och stroke-
rehabilitering, och på senare år 
inom onkologi (cancersjukvård) 
och lungproblematik.

– Det handlar mycket om att 
se till individen och dess egna 
resurser, man kan anpassa 
genom att förändra miljön och 
genom att träna upp vardags-
aktiviteter. Med cancerpatienter 
handlar det mycket om att 
hantera trötthet och hitta strat-
egier för att vara fysiskt aktiv 
i sin vardag, att hitta det som 
är roligt för patienten att göra. 
Arbetsterapeut är ett väldigt 
brett yrke och det passar mig 
bra att ha både en bred bild av 
människan och en personlig 
kontakt.

Som liten tyckte Ingeborg 
om att rida och att måla, och så 
spelade hon fiol. Hon började 
på musikskolan när hon var nio 
år med suzuki-metoden där 
man lär sig genom att lyssna 
och spela med, snarare än att 
läsa noter. Från 15-årsåldern 
och ett tiotal år framåt var hon 

orkestermedlem 
i Göteborgs ungdomsorkester, 
där hon också engagerades som 
styrelsemedlem och lärde sig 
mycket om ideella föreningar 
på kuppen. En paus i yrkeslivet 
passade hon på att ta genom 
att läsa folkmusik och engel-
ska med en kurs till hälften 
på Visingsö och till hälften i 
Brighton. Sedan blev det en lång 
paus i fiolspelet, men sedan tre 
år tillbaka spelar Ingeborg med 
Partille kammarorkester.

Kattuppfödning, av prickiga 
ocicats, var en annan hobby som 
Ingeborg hade innan barnen 
kom. I dagarna har Ingeborg 
och Daniel varit gifta i tio år och 
tillvaron rör sig mest runt Linus, 
8 år, och Matilda, 6 år. Det är 
dans, fotboll, simskola och skola 
på schemat. Däremot sitter 
hon fortfarande i styrelsen för 
lägergården Benarebygården, 
vilket hon gjort i över tjugo år, 
många av dem som ordförande.
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– Det är ett fantastiskt ställe 
att vara på. Vi är en liten skara 
som håller igång stället och 
kunde gott vara fler. Men man 
blir glad när man är där, och 
trädgårdsarbete har aldrig 
skadat någon!

När S:t Matteus församling 
uppgick i S:t Jakobs flyttade 
Ingeborg självklart med. S:t Ja-
kob var inte obekant för henne, 
då hon deltagit i småbarnsryt-
miken både med Anna Svensson 
och Maria Raffai som ledare, 
men hon konstaterar att det är 
många som hon inte känner  

samtidigt som hon har en 
känsla av att de vet vem hon är. 
Så är det nog att vara pastor-
barn. Hon tycker att det känns 
naturligt att vara i S:t Jakob och 
att hon har ett sammanhang 
där, men påpekar också att hon 
fortfarande känner sig som ”ny 
medlem” liksom vem som helst 
som kommer ny från en annan 
församling. 

 SETTA ASPSTRÖM

Följ församlingens fotbollslag
BK S:t Jakob ligger efter åtta spelade matcher 
på en åttonde plats i en något haltande tabell 
i division 6B. Hemmamatcherna spelas på 
Heden. Hejaramsor och glada tillrop uppskat
tas så kom gärna och titta och stötta laget!

Juni
2017-06-03 16:15 Syrianska/Arameiska Föreningen Göteborg - BK S:T Jakob 
2017-06-07 20:15 BK S:T Jakob - Solängens BK 
2017-06-15 20:15 BK S:T Jakob - FC Heden 
2017-06-22 20:15 BK S:T Jakob - Proletären FF 
Augusti
2017-08-10 18:45 Fässbergs IF - BK S:T Jakob 
2017-08-16 19:30 Sjövalla FK-Mölnlycke IS - BK S:T Jakob 
2017-08-23 19:45 Högaborg Kärralunds FC - BK S:T Jakob 
September
2017-09-03 14:15 Proletären FF - BK S:T Jakob 
2017-09-10 14:15 Landala IF - BK S:T Jakob 
2017-09-13 20:15 BK S:T Jakob - Rambergets SK 
2017-09-21 20:15 Göteborgs City FF - BK S:T Jakob 
2017-09-27 20:15 BK S:T Jakob - Göteborgs SIF 
Oktober
2017-10-04 20:15 BK S:T Jakob - Syrianska/Arameiska Föreningen Göteborg 
2017-10-15 14:15 Solängens BK - BK S:T Jakob

Sommartider
Vår pastor Henrik Frans-
son har semester 17 juli 
till 13 augusti.

Hela juli och halva augusti 
hålls på söndagarna en 
sommarandakt kl 18.00 
som ersätter gudstjänsten. 
Varmt välkomna.
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Kyrkokonferens i Vårgårda
 
UNDER KRISTI HIMMELSFÄRDSHELG 

hölls Equmeniakyrkans årliga 
kyrkokonferens. Den här gången  
i Vårgårda. Förhandlingar och 
gudstjänster firades tillsam-
mans i Tångahallen i Tånga 
hed. Från S:t Jakob var Henrik 
Fransson, Kerstin Berg och  
Margareta Kjernald ombud.

Beslutsmetoden var ny för i 
år, det användes en metod som 
kallas konsensusmetoden. Det 
är en metod som syftar till att 
med olika verktyg hitta mötets 
gemensamma mening i en 
fråga. Ordet konsensus betyder 
enligt ordboken ”samstäm-
mighet mellan parter som har 
olika intressen”. Beslut fattas 
alltså inte genom att mer än 50 
% är eniga, utan genom att alla 
enas om en väg framåt. 

Indikatorkort användes för 
att hjälpa presidiet att stämma 
av åt vilket håll mötet är på väg. 
Ett orange kort när man håller 
med i en fråga och ett blått kort 
när man ville ha ett klargörande. 

Korslagda kort över bröstet 
betyder att man vill gå vidare 
i frågan och är redo att gå till 
beslut. 

Samtalet är viktigt i kon-
sensusmetoden. Under fredag 
förmiddag var det samtalstorg 
där det fanns möjlighet att 
samtala kring varje fråga som 
fanns på dagordningen. Bikupor 
användes flitigt under förhand-
lingarna för att alla skulle få 
möjlighet att samtala. Med hjälp 
av ett fantastiskt presidium 
kunde beslut fattas genom kon-
sensusmetoden.

Det informerades kring 
verksamhetsplanens arbete. 
Kyrkostyrelsen jobbar med fem 
riktningsmål som de sedan 
skapar detaljerade mål under. 
Riktningsmålen är:
• Församlingsutveckling och 

stöd
• Församlingsgrundande
• Sammanhållen mission
• Utbildning
• Opinion
 
Det beslutades kring en ram-
budget, motioner kring statistik,
 personalsociala frågor, offran-
dets teologi, ändring av stadgar 
kring ansvarsnämnden, val av ny 
ordförande och nya ledamöter 
till kyrkostyrelsen och ett ut-
talande om situationen i Israel 
och Palestina samt ett uttalande 
kring unga flyktingar i Sverige.
Allt finns att läsa om på equme-
niakyrkan.se. 

KERSTIN BERG


