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NYA TJÄNSTER
i kyrkan

HÖSTENS
aktiviteter i S:t Jakob

Det händer mycket i S:t Jakob 
i höst. Vi söker ny pastor och 
musikledare.
Läs mer på sid 6

Samtalskvällar, torsdags-
träffar och hantverkscafé. 
Läs mer om vad som händer i 
kyrkan.
Läs mer på sid 8

Efter sommar kommer höst, så har det alltid varit,  
och i år är inget undantag.

Ändå känner vi till Jesu ord som säger : ”Se, jag gör 
allting nytt”. Välkommen till en ny termin och ett nytt 
arbetsår. Och det blir mycket ”nytt” vi väntar nu att 
nya anställda skall börja sin tjänst hos oss, och det 
kommer innebära förändring.

Att Gud gör allting nytt är fantastiskt och spännande. 
Det finns dock ett annat bibelord som alltid möter 
den som stiger in i vår kyrksal. ” Jesus Kristus är 
densamme igår, idag och i evighet”! Vi förändras, vår 
församling förändras. Allt är nytt, men Gud är den-
samme. Vilken höst! Välkommen
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HENRIK FRANSSON
Pastor i S:t Jakobs kyrka

Vilken sorts  
församling behöver du?
DE SENASTE VECKORNA har jag 
haft tid att fundera på vad det 
är som gör att man är med i en 
församling. Det finns givetvis 
lika många skäl som det finns 
medlemmar, men jag kom fram 
till två huvudspår.

Det ena spåret handlar om 
att se församlingen som den 
kanal genom vilken man vill 
verka för att nå ut med sin 
kristna tro. i församlingen kan 
man hitta andra som delar sin 
längtan och tillsammans kan 
man finna idéer att genomföra 
det som man brinner för. Då är 
församlingen en styrka och i 
gemenskapen kan bidra till både 
mod, gemenskap, trygghet och 
andligt växande.

Det andra spåret handlar 
om att se församlingen som sin 
andhämtningsplats, eller refug. 
Här tänker jag mig den sortens 
människor som har en tro och 
lever ut den i en mängd olika 
sammanhang utanför försam-
lingens och kyrkans dörrar. För 
dessa personer är kanske inte 
de olika verksamheterna och 
grupperna i församlingen de 
viktiga, utan man ser försam-

lingen och kyrkan som ett ställe 
där man hämtar sin kraft, och 
sitt andliga växande, för att 
sedan orka leva i vardagen.

Känner du igen dig i någon 
av dessa två spår? Kanske är 
du lite av båda? Men det viktiga 
jag vill poängtera är att vi ser på 
församlingen på olika sätt, kan-
ske i olika skeden av livet. ibland 
är det så mycket runtomkring 
som tar vår tid så församlingen 
blir det dåliga samvetet som 
inte hinns med. tänk då istället 
så här: Församlingen finns för 
mig, nu är det min tid att bara 
få komma dit och vara den jag 
är. Och känner du dig ensam 
eller brinner för något men 
inte hittar kanalerna för din 
längtan, då kanske just nu är tid 
att engagera dg i någon av våra 
verksamheter, eller varför inte 
starta en ny?

Församlingen är ett av Guds 
redskap. Välkommen hit och an-
vänd det på det sätt du känner 
att du just nu behöver det. 

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.

Hans Karlsson   
85 år den 12 september

Göte Gäwerth 
85 år den 16 September

Marlyn Piamonte 
50 år den 21 September

Christer Samuelsson 
75 år den 3 Oktober

Sverker Hansson 
60 år den 16 Oktober

Kim Lincoln Nicholas 
70 år den 17 Oktober

Hurra!
 Hurra!
Hurra!
  Hurra!Eva Ståhl 

75 år den 1 November

Christoffer Witte 
30 år den 10 November

Ida Lagerström 
30 år den 22 November

Olof Kjernald 
75 år den 24 November

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

Tredje gången 
gilt!
LÖRDAGEN DEN 30 september mellan 10-14 har vi 
den sista loppisen i gamla pastorsvillan. Har du 
saker att skänka så är det välkommet, hör av dig 
till Inger Norvinsdotter på expeditionen i så fall. 
Vi hoppas på en god dag med gemenskap, café 
och fina loppisfynd. När denna loppis är avklarad 
så kommer vi förbereda för renoveringen av 
pastorsvillan. 

Lördagen den 30 september 
kl 10-14 i S:t Jakob
Varmt välkommen!
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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
Samlingsgudstjänst kl 11.00
Henrik Fransson
Torbjörn Fransson
Ljud: Johan
Kyrkvärd: grupp 4

10 SÖNDAG 
13 e Tref
Medmänniskan
Jer 38:7-13 Rom 12:16-21 Matt 
7:12 Ps 103:1-6
Gudstjänst kl 11.00
Henrik Fransson
Olle Kjernald
Ljud: Christoffer
Kyrkvärd: grupp 5

17 SÖNDAG 
14 e Tref
Enheten i Kristus
Am 9:11-15 1 Kor 1:10-13 Joh 
17:18-23 Ps 95:1-7
Gudstjänst kl 11.00
Ragne Fransson
Kerstin Berg
Ljud: Erik
Kyrkvärd: grupp 6

24 SÖNDAG 
september 24
15 e Tref
Ett är nödvändigt
5 Mos 4:29-31 Fil 4:10-13 Luk 
10:38-42 Ps 123
Gudstjänst kl 11.00
Henrik Fransson
Katarina Harström
Ljud:Christoffer
Kyrkvärd: grupp 7

1 SÖNDAG 
Den helige Mikaels dag
Änglarna
1 Mos 28:10-17 Upp 5:11-14 Joh 
1:47-51 Ps 103:19-22
Gudstjänst kl 11.00
Henrik Fransson
Folke Palmér
Ljud:Erik
Kyrkvärd: grupp 1

8 SÖNDAG 
Tacksägelsedagen
Lovsång
Vish 7:15-22 Kol 3:16-17 Luk 
19:37-40 Ps 65:9-14
Gudstjänst kl 11.00
Ingvar Palmér
Emma Sundin
Ljud: Johan
Kyrkvärd: grupp 2

15 SÖNDAG 
18 e Tref
Att lyssna i tro
Ords 8:32-36 Apg 5:27-29 Matt 
13:44-46 Ps 19:8-15
Gudstjänst kl 11.00
Henrik Fransson
Göran Tholén
Ljud: Christoffer
Kyrkvärd: grupp 3

22 SÖNDAG 
19 e Tref
Trons kraft
Jos 2:1-15 Heb 11:29-33 Mark 
2:1-12 Ps 73:23-26
Gudstjänst kl 11.00
Henrik Fransson
Margareta Kjernald
Ljud:Johan
Kyrkvärd: grupp 4

29 SÖNDAG 
20 e Tref
Att leva tillsammans
Tob 10:7-13 2 Tim 1:3-5 Matt 
13:53-57 Ps 68:5-7
Gudstjänst kl 11.00
Marie Demker
Cicci Henningsson
Ljud: Erik
Kyrkvärd: grupp 5

September

Oktober
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4 SÖNDAG 
Alla helgons dag
Helgonen
5 Mos 34:1-5 Heb 12:22-24 Luk 
6:20-26 Ps 126
Gudstjänst kl 11.00
Henrik Fransson
Erik Enemar
Ljud: Christoffer
Kyrkvärd: grupp 6

5 SÖNDAG 
Sönd e Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Jos 1:10-11 Heb 11:13-16 Luk 
20:37-38 Ps 116:1-9
andakt m musik 18
Henrik Fransson
Marie Demker
Ljud: Johan

12 SÖNDAG 
22 e Tref
Frälsningen
Jes 2:2-5 2 Pet 1:2-8 Joh 12:35-
43 Ps 62:10-13
Gudstjänst kl 11.00
Terese Finizia
Malena Fjelstad
Ljud: Erik
Kyrkvärd: grupp 7

19 SÖNDAG
Sönd före Domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Am 8:9-12 Fil 3:20-4:1 Luk 
17:20-30 Ps 139:1-18
Gudstjänst kl 11.00
Thore Hildingsson
Ingvar Palmér
Metodistkyrkans pastorskör
Leif Tullhage
Ljud: Johan
Kyrkvärd: grupp 1

26 SÖNDAG 
Domssöndagen
Kristi återkomst
Hes 47:6-12 1 Kor 15:22-28 Matt 
13:47-50 Ps 102:26-29
Gudstjänst kl 11.00
Marcus Ohlsson
Marie Strid
Ljud: Christoffer
Kyrkvärd: grupp 2

3 SÖNDAG 
1 advent
Ett nådens år
Sak 9:9-10 Rom 13:11-14 Matt 
21:1-9 Ps 24
Gudstjänst kl 11.00
Henrik Fransson
Edgar Ericsson
Ljud: Erik
Kyrkvärd: grupp 3

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

November

December
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En annorlunda höst
NÄR NI NU håller höstens pro-
gramblad i din hand och läser 
igenom kalendariet inser du 
kanske att det inte står något 
om vem som sjunger och spelar 
i vår Gudstjänster. Som de flesta 
vet så söker vi en ny musik-
ansvarig. Tjänsten är utlyst och 
vid denna tidnings pressläggn-
ing är det ännu inte klart när 
någon ny tjänst tillsätts. Detta 
innebär att ansvaret för vem 
som ordnar musiker är något 
oklart. Vi (pastor Henrik) och 
styrelsen skall försöka att ordna 
både sångare och musiker i 
möjligaste mån till varje guds-
tjänst, men det står inte med i 
bladet, eftersom det helt enkelt 
inte är klart ännu.

Det samma gäller våra körer. 
I väntan på en ny körledare får 
våra körer vila. Detta gäller S:t 
Jakobs kör, Tjejtrall, Zingo och 
barnkören. Vi hoppas givetvis att 
vi snart har löst situationen och 
att körerna kommer igång igen 

så fort som möjligt.

NÄR DET GÄLLER övriga tjänster 
kommer vi också under hösten 
intervjua de som sökt tjänster 
som församlingsföretsåndare 
och vice församlings-
föreståndare. Beroende på hur 
processen går blir det kanske 
även en del omkastningar i 
predikoschemat.

PÅ EXPEDITIONEN JOBBAR i höst 
Henrik Fransson på 75% som 
vice församlingsföreståndare 
och Inger Norvindsotter Borg 
som församlingssekreterare på 
20 %. Därför får vi hjälpas åt lite 
extra och ha överseende med 
att allt kanske inte flyter riktigt 
likadant som när vi var fler an-
ställda. Inneslut gärna anställn-
ingsprocessen i dina förböner.

HAR DU NÅGRA frågor så hör 
gärna av dig till pastorn. 

Pastorskören återuppstår!
I VÅRAS MEDDELADE Equmeniakyrkan att man 
säljer Överås. För många av oss gamla 
göteborgsmetodister kändes det kanske lite 
vemodigt. För att göra ett värdigt avslut kom-
mer det att hållas en avslutningsgudstjänst i 
kapellet på Överås, söndagen den 19 novem-
ber kl 17.00. Vid den gudstjänsten medverkar 
bl.a. Pastorskören.

Men även vid gudstjänsten i S:t Jakob samma 
dag kl.11.00 kommer pastorskören att med-
verka, under ledning av Leif Tullhage. Varmt 
välkommen till dessa samlingar. 
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Reunion 2018
Nu har det blivit tradition 

med återträffar för de som del-
tog i verksamheten i S:t  Jakob 
under 60-talet. Vi har träffats för 
att minnas tiden i församling, 
inom junior, ungdomsgrupp 
och seniorgrupp. Mycket hände 
under 60-talet i samhället, en 
hel del har fått konsekvenser in 
i detta millennium.

genom att återknyta gamla 
vänskapsband kopplar vi grep-
pet om det som var. Genom att 

vi befinner oss i Sankt Jakobs 
kyrkorum och i andra utrym-
men, kan vi också umgås över 
åldersgränser och därmed 
kopplar vi greppet framåt. Och 
genom att delta i en söndagför-
middagsgudstjänst kan vi lägga 
in en mera långsiktig, djupsin-
nig meningsdimension över det 
hela.

Några påtog sig vid den se-
naste reunion-träffen att söka ta 
fram namn och adresser på dem 

som en gång var ungdomar och 
rörde sig i kyrkan vid denna tid. 
Om du kan bidra med upplysn-
ingar, kontakta Kerstin Pastorek 
(tele 0736-604789), eller Göran 
Tholén (tele 0735-710781)

Nästa års Reunion blir 
söndagen den 18 mars 2018. 
Anteckna gärna det i Din kalen-
der redan nu. 

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR

PETER KÄLLSTAD

Hur har sommaren varit? 
DET ÄR FRÅGAN som ställs av de 
flesta så här i sensommartider. 
Men det är sällan någon som 
frågar: Hur har sommaren varit 
i kyrkan?

Det har varit ganska lugnt… 
den enda egentliga verksam-
heten vi haft är våra Somma-
randakter på söndagar klockan 
18. Det har i år varit 6 somma-
randakter och antalet besökare 
har varit ca 15-20 personer varje 
gång. Samlingarna har haft lite 
skiftande karaktär men alltid 
innehållit bibelläsning, betrak-
telse, förbön och sång. Efteråt 
har vi druckit kaffe i kapellet och 
det är alltid en god stund.

Som pastor har jag också 
passat på att besöka en del av 

våra äldre medlemmar. De som 
inte längre orkar komma till 
kyrkan. Det är känns alltid bra 
att gå på sjuk/hembesök. Man 
känner att det betyder mycket 
med ett besök i en annars gan-
ska monoton vardag. Jag erkän-
ner att jag ofta får en känsla av 
att ”det här borde jag göra of-
tare” och den känslan delar jag 
gärna med till er andra. Det är 
ju en del av församlingsgemen-
skapen, att få känna att även när 
JAG inte längre orkar eller kan 
gå till kyrkan, så kommer någon 
från församlingen till mig.

Kyrkan har inte stått tom i 
sommar. Även i år har vi fått 
vara värdar för de volontärer 
från Equmenia som stöttar och 

jobbar med fotbollslag från 
Kongo under Gothia Cup. Då 
ligger kyrkan verkligen mitt i 
hetluften och det känns bra att 
den kan användas.

I mitten på augusti samlades 
ett 40-tal ”gamla överåsare”i 
kyrkan. Under två dagar möttes 
de som studerade på Överås 
under åren 1966-69. Alltså 
firade de i år 50-års jubileum. 
Flera av deltagarna hade varit 
associerade i S:t Jakob under 
studietiden och de uttryckte sin 
glädje över att få återse kyrkan.

NU HAR SOMMAREN gått mot sitt 
slut och snart är den varda-
gliga verksamheten igång igen. 
Välkommen tillbaka!  
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Torsdagsträffarna
VARANNAN TORSDAG, ojämna veckor kl 12. 
Torsdagsträffar, höstterminen 2017
14/9  Terminstart
28/ 9 Utfärd till Vallda kapell. P-A Sahlberg berättar om det 

gamla metodistkapellet i dåtid, nutid och framtid. Anmälan 
till Ingvor Moberg, tele 0709 21 02 69

12/10  ”Från körsbärsblom till sumobrottare” Hjördis Andersson
26/10  Känt och okänt, Ragne Fransson kåserar
9/11  Martin Luther, 500 årsjubileum
23/11  Andliga och religösa byggnader i världen. Ia Nyström o 

Bosse Petersson
7/12  Advents och julavslutning

Handarbets-
caféet
VARJE TISDAG mellan 11-13. 
Vi syr, stickar eller bara 
umgås över en kopp kaffe.
Ansvarig Maria Anthin

Samtalskvällar
3 torsdagkvällar under hösten är du välkommen till enkla samtals-
kvällar i kyrkan. Vi pratar om frågor som berör kanske på ytan men 
också på djupet. Samlingarna varar mellan 18-19.30
5/10 Vad tror du på?  

Vad innebär det att ha en tro? Hur förändras den genom 
livet?

19/10 Vad är en församling bra för? 
Vad vill vi med församlingen? Hur kan den utvecklas?

2/11 Världen utanför.  
 Tro och politik. Engagemang för fattiga i Kongo eller utan-
för Willys? Vad är mitt ansvar?

Öppen kyrka 
VARJE ONSDAG 15-18. Kyr-
kan är öppen för bön och 
stillhet. 
Ansvarig Henrik Fransson
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Från Medina till 
Mölndal

 
De ”två till fem” åren som Kim och 
Mark Nicholas tänkte stanna i Sver-
ige har nu blivit 18. Kim har trivts 
bra i Sverige, och beskriver det som 
”a real experience”.

KIM VÄXTE UPP i den lilla staden 
Medina i Ohio. Trots att det 
bara fanns 5000 invånare var 
skolsystemet utmärkt, med 
många entusiastiska lärare. 
Särskilt stort intryck gjorde 
Kims spanskalärare, vilket ledde 
till att Kim valde spanska som 
huvudämne när hon så smånin-
gom började på det metodist-
affilierade Allegheny College. 
Hon studerade då också på 
universitetet i Madrid under 
ett läsår. Det blev många långa 
handskrivna brev hem till Ohio, 
att ringa var dyrt!

Skolan hade också stor 
musikalisk aktivitet och Kim 
spelade snart både piano och 
klarinett, något hon fortsatt 
med genom livet. Båda hennes 
föräldrar var musikaliska och på 
hennes fars sida kan man spåra 
musiker i minst sju genera-
tioner. På somrarna ordnade 
staden sommarbandskonserter 
där alla över 12 år fick delta, och 
kyrkorna turades om att sälja 
förfriskningar.

När Kim var fem år skilde 
sig hennes föräldrar och hon 
och hennes bror bodde med sin 
mor. Kyrkan var viktig i staden, 
Kim kan inte minnas att någon 
inte gick i kyrkan, även om det 

var uppdelat 
på flera olika 
församlingar. 
Hennes mor gick 
till Metodistkyrkan, 
som hennes släkt gjort, 
och Kim sjöng i kören för en 
mycket inspirerande dirigent.

Grannskapets barnvakt
SÅ SMÅNINGOM GIFTE båda 
föräldrarna om sig och Kim fick 
sammanlagt sex halvsyskon. 
Redan tidigt var hon dessutom 
hela grannskapets barnvakt, så 
det kanske inte var så konstigt 
att hon efter collegeexamen 
1969 bestämde sig för att bli 
förskolelärare och flyttade till 
Cleveland, Ohio. Hon kom att 
arbeta i sju år på en förskola 
med afroamerikanska barn och 
ytterligare sju år på en förskola 
med många olika nationaliteter, 
inte minst spanskspråkiga, så 
där kom spanskakunskaperna 
väl till pass.

Så träffade Kim sin man 
Mark, de gifte sig efter två års 
bekantskap och Kim slutade 
sitt arbete när barnen Anna, nu 
33 år, och Austin, 30 år, föddes. 
Marks arbete gjorde att familjen 
först flyttade till North Carolina i 
tre år och sedan till New Jersey 

i tre. På grund av bestämmelser 
i sjukförsäkringarna behövde 
Kim en inkomst, men hon ville 
inte tillbaka till förskolevärlden.

– Då hörde en granne av sig 
och sa ”Jag har hört genom det 
öppna fönstret att du spelar 
psalmer på pianot. Kan du ge 
min son pianolektioner? Jag kan 
inte betala med pengar, men 
du kan få en färdiglagad indisk 
middag varje vecka”. Det pas-
sade bra, för det var den kväll 
i veckan som jag ackompan-
jerade Annas skolorkester, så 
jag sa ja. Inom tre veckor hade 
jag sju–åtta pianoelever, sedan 
kom det även elever som ville 
lära sig klarinett, spanska och 
franska.

Till Sverige
1999 FÖRDE MARKS arbete dem 
till Göteborg när han började 
arbeta på AstraZeneca. Snart 
sökte sig familjen till S:t Jakob. 
Kim förstod inte ett enda ord av 
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gudstjänsterna, men hon såg 
att Ragne hade sitt hjärta med 
i predikningarna och när hon 
fångade upp ett välkänt namn ur 
Bibeln kunde hon föreställa sig 
vad predikan handlade om. Hon 
tog hem dagens texter och jäm-
förde med engelskan, och på så 
vis lärde hon sig läsa svenska.

– Vi har känt oss hemma i 
S:t Jakob och vi har upplevt att 
den helige ande är här. Försam-
lingsmedlemmarna är ganska 
lika dem därhemma, men jag 
tycker det är konstigt att många 
av dem kommer till kyrkan 
så sällan. Men Sverige har en 
annan historia kring religion än 
USA och det finns mycket mer 
aktiviteter i kyrkorna där.

Söndagsskola
NÅGOT SOM KIM ofta undrade 
över var varför det inte fanns 
någon söndagsskola i S:t Jakob. 
Margareta Kjernald föreslog då 
att hon skulle starta en. Kim 

tyckte att det var svårt med 
språket, men Maria Roginskaya 
sa att hon kunde hjälpa till, och 
så kom de på idén att ha olika 
söndagsskollärare varje gång. 
Man förlorar i kontinuitet, men 
det har haft det goda med sig att 
barnen fått en relation till fler 
vuxna i församlingarna. Kim har 
alltid gjort alla förberedelser 
och det har varit en utman-
ing, ibland har det inte kommit 
några barn och ibland har det 
inte funnits någon lärare, men 
det har gått ändå. Till hösten 
tar dock söndagsskolan paus, 
eftersom det för närvarande 
inte finns några barn i söndags-
skoleålder.

Kim är inte sysslolös för det, 
om nu någon trodde det. Hon 
har pianoelever även här i Sver-
ige, och så arbetar hon omkring 
fem timmar varje dag i sin stora 
trädgård – det är tur att hon 
älskar trädgårdsskötsel! Kim 
och Mark reser också mycket 

runtom i Europa och till släkten 
i USA, hon läser gärna böcker 
och broderar, och går på konst 

utställningar och konserter. 
Den internationella studiegrupp 
med kvinnor som hon deltar i 
avslutade i december att läsa 
och studera Bibeln från pärm till 
pärm, sedan övergick de till att 
studera kyrkohistoria.

Inte minst för att få träffa 
barnen oftare skulle Kim dock 
gärna se att de återvände till 
USA framöver. Austin flyttade 
tillbaka när han var 19 år för 
att gå på college, och han är nu 
finansanalytiker, bosatt i Maine. 
Han reser mycket så ibland kan 
de träffas när han är i Europa. 
Anna flyttade tillbaka när hon 
var 23 år och hon har nu flera 
olika jobb. Men framtiden är 
ännu inte bestämd för Kim och 
Mark. 

     SETTA ASPSTRÖM

Söndagsskola



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

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

Bankgiro: 536-8113
Bankkonto: SEB 5011 1034612
Swish: 123 137 53 77

PASTOR
Henrik Fransson
0723-39 32 00
E-post: henrik@stjakob.se

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

Kultur- och studieverksamhet sker i 
samarbete med Studieförbundet Bilda.

Vilka var de egentligen?
VAR ENDA SÖNDAG när jag skall 
förbereda en predikan så går jag 
in i bibelns värld. Namn, en del 
välbekanta, andra mindre kända 
dyker upp. En del av dem är my-
cket bekanta, det känns nästan 
som att jag har känt Marta och 
Maria, Mose, Josef och Petrus 
sedan jag var liten!

Vi har alla bilder av hur dessa 
människor var. Men egentligen 
vet vi oftast ganska lite om dem. 
Bibeln är inte generös när det 
gäller att beskriva hur dessa 
människor såg ut. Vi vet sällan 
något om hårfärg, kläder och 
liknande.

För ett tag sedan fick jag en 
bok, den heter ”Mannen som 
aldrig byggde en veranda”, 
skriven av Ylva Eggerhorn. I 
boken tecknar hon enkla och 
färgstarka porträtt över några 
av bibelns personligheter.

När jag gick på 
Överås fick vi en gång i 
uppgift att fördjupa oss 
i en speciell berättelse. 
Verkligen fördjupa oss. 
Fundera och fantisera 
över de olika person-
ernas sätt att vara. Vi 
fick fantisera om tex 
”vad tror du hände 
personen på morgon-
en innan berättelsen 
utspelar sig? Hur reagerade 
han eller hon, vad åt de? Varför 
reagerar de som de gör?” När 
fantasin fick vara med kunde 
jag plötsligt tänka att Paulus 
kanske var olycklig för att han 
förlorat sina pengar. Mose kan-
ske var glad för att hans syster 
lagat honom god mat?

Ja, ni förstår nog själva 
poängen. Genom att ta sig tid 
att fundera över hur dessa 

människor var 
tillåter du dig 
också att få en 
djupare rela-
tion till dem.

Ylva Egger-
horns bok är en 
liten pärla. Den 
finns utgiven i 
pocket på Libris. 
Jag rekommen-
derar dig att läsa 
den. Så får böcker-

nas bok ännu mer liv.
Förresten, välkommen till 

kyrkan på söndagarna under 
hösten, då jag och en del andra 
delar ned oss av våra tankar 
kring några av bibelns män-
niskor. 

HENRIK FRANSSON


