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HOPE FOR THE DEAF
Dövskola i Monrovia

BK S:T JAKOB
Säsongen 2017

Sedan 2003 finns en dövskola i 
Metodistkyrkans regi.
Läs mer på sid 8

BK S:t Jakob har säkrat kontrak-
tet för en ny säsong i div 6. Och 
nästa år firar klubben 20 år.
Läs mer på sid 11

Jul jul strålande jul … Adventstid kom till mitt  
ensamma hus … Det är advent …

Jag längtar! Jag längtar till att få tända ljusen. Att planera 
för julhelgen. Att med omsorg välja julklappar till nära och 
kära. Jag överser med att lussekatter säljs före allhelgona-
helgen i min matbutik, att adventsstjärnorna sätts upp dagen 
efter helgen. Julen är fantastisk – låt oss fira den länge!

Så blir jag påmind om kontrasten mellan mitt julskimmer 
och konsekvenserna det får på klimatet. Hur min konsumtion 
påverkar vår planet och alla oss som lever här på jorden.

Vi har alla möjlighet att göra skillnad. Låt Jesu kärleksbud 
inkludera hela vår planet. Alla som lever här idag och alla 
som kommer att leva här framöver. Börja idag! Låt det nyfödda 
barnet visa på en framtid med klimathopp – inte klimathot. 
Gör skillnad!

God jul och Gott nytt år
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HENRIK FRANSSON
Pastor i S:t Jakobs kyrka

Vad är teologi bra för?
ATT JOBBA SOM pastor är spän-
nande. Ett mycket omväxlande 
jobb med en mängd möten och 
en hel del oväntade samman-
hang. Gudstjänster, ibland dop 
och begravning, mindre andakter 
och dagledigsamlingar. Sam-
manträden och smågrupps-
verksamhet. Våffelkvällar 
och körsång. Hembesök och 
sjukbesök. Kontorsarbete och 
telefonsamtal. Fika och klippa 
gräset, byta stearinljus eller 
sätta upp en gran. Ja, det är 
verkligen mycket som ryms inom 
en arbetsvecka. De allra flesta av 
mina göromål handlar dock om 
mötet med andra människor.

Ibland tänker jag på min 
pastorsutbildning som jag gick 
på Överås. På alla kurser och 
lärare, tentamen och uppsatser i 
olika teologiska ämnen. Hur man 
kämpade som student för att lära 
sig och fundera och förstå. Hur 
mycket av det har man egentligen 
användning för i det vardagliga 
pastorsyrket? Den frågan ställer 
sig nog alla pastorer då och då. 

Jag funderar och inser att 
en del av det jag lärde mig i min 
utbildning förmodligen redan 
är glömt (men så är det nog 

för de flesta som någon gång 
studerat?) men annat finns kvar. 
Givetvis har jag användning av 
min utbildning när jag skall 
förbereda en predikan och en 
gudstjänst. Men i många andra 
sammanhang märks inte om jag 
kan ett grekiskt ord i grundtexten 
eller om jag läst om Calvin eller 
parakleten. Då kan man ju undra, 
är teologisk kunskap onödig i vår 
tid? Mitt svar är nej. Vi behöver 
teologin för att förstå vårt upp-
drag som kyrka och församling. 
Mycket av det vi gör i kyrka och 
församling kanske verkar fjärran 
från teologi, och ibland kanske 
vi blir mer intresseförening än 
kyrka. Men oavsett så finns det 
en grund som bär oss. En grund 
som är rotad i Guds ord, som är 
formad i vår tradition och tar sitt 
uttryck i våra livserfarenheter. Så 
blir vardagsteologin en byggsten. 
Välkomna med att utforska vårt 
teologiska bygge, där du och jag 
ör byggstenar och där vi tillsam-
mans skapar en församling 
och gemenskap i en värld där 
teologin behövs. 

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.

Ibu Nwup 
40 år den 5 januari

Sylvia Jangrell 
85 år den 10 februari

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

Minnesord
Ingrid Wahlström, har lämnat 
oss. Hon avled lördagen 23 sep-
tember, i en ålder av 95 år.
Ingrid var född i Falkenberg. Till 
Göteborg kom hon i samband 
med att hon mötte sin blivande 
man, Rune. 

De gifte sig och Ingrid blev 
medlem här 1951 i den försam-
ling där Rune och hans syskon 
och föräldrar funnits med sedan 
länge.

S:t Jakob blev Ingrids natur-
liga andliga hem. Här deltog 
hon i olika aktiviteter, bibel-
studiegrupp och gudstjänster. 

Som småskolärarinna var 
hon också synnerligen lämplig 
som söndagsskolefröken, vilket 
hon var i många år.

När Ingri och Rune blev 
pensionärer på 80-talet valde 

de att återvända till Ingrids 
barndomsstad, Falkenberg 
1984. Men trots flytten fanns 
fortfarande omsorgen om för-
samlingen kvar. Ibland kom de 
på besök, och kontakten behölls 
hela tiden.

Rune gick bort 2010 och 
snart efter det flyttade Ingrid till 
ett äldreboende. Kontakten med 
församlingen upprätthölls av 
besök av Ragne då och då.

Vi minns hennes glada 
halländska dialekt, hennes skratt 
och hennes engagemang.

Vi lyser frid över Ingrid Wahl-
ströms ljusa minne.

Begravningsgudstjänsten 
ägde rum i Sankt Laurenti kyrka 
i Falkenberg, tisdagen den 24 
oktober, med Henrik Fransson 
som officiant. 

Dop
Lilly Melina Öien döptes i S:t 
Jakobs kyrka 11 november
Föräldrar är Amanda och Mikael 
Öien (Peterson) 

Sista församlingsbladet!?
S:T JAKOB HAR en lång tradition av att ha ett fint 
församlingsblad. Nästan ingen metodistförsam-
ling har haft en liknande och vi har varit glada och 
stolta över vår tidning. Det senaste decenniet har 
layouten skötts ideellt av Jonas Berg. Nu slutar 
han med detta uppdrag och i och med det måste 
vi som församling fundera över framtiden när det 
gäller församlingsbladet.

Kostnaderna för produktion och porto är 
ganska höga. Vi skickar ut tidningen till nära 700 
adressater. Dessutom har informationslandskapet 
förändrats mycket under senare år. Alltfler väljer 
att besöka vår hemsida, facebook-grupp, eller 
prenumererar på vårt veckobrev via mail. 

Tidningen kommer numera ut med 4 nummer 
per år. Det innebär att det skall täcka tre månader 
och det gör att informationen ibland hinner bli gam-
mal när man närmar sig slutet av tredje månaden.

Därför undrar nu styrelsen hur vi skall göra?
Räcker det med ett enklare programblad ( med 
färre sidor och färre notiser och enklare layout)?

Är du som mottagare intresserad av att få detta 
”enklare programblad” även i fortsättningen? Eller 
går det lika bra med digitala vägar?

Känner du någon som gillar att jobba med layout 
och skulle vilja producera vårt församlingsblad?

Det enda som är klart i nuläget är att detta 
är det sista församlingsbladet som ser ut på 
detta sätt. Troligtvis kommer nästa nummer att 
fokusera på kalendariet för mars-maj och vara 
utformat på expeditionen.

VID KYRKKAFFET 1:a advent tackar vi också Jonas 
Berg för allt det arbete han lagt ner under många 
år för att ge oss en tidning som varit ett av Sver-
iges finaste församlingsblad! 
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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

10  SÖNDAG
2:a advent 
”Guds rike är nära” 
Mika 4:1-4, Luk 21:25-36

Julsångskväll kl.18.00 
Vi sjunger in julens psalmer och 
sånger, efteråt glögg o pep-
parkaka i kapellet
Kyrkvärd: Grupp 4

17 SÖNDAG
3:e advent 
”Bana väg för Herren” 
Jes 29:17-21, Matt 11:2-11

Gudstjänst kl.11.00 
Henrik Fransson  
Sverker Hansson
Kyrkkaffe

Viktig information och samtal 
om pastorsvillan under 
kyrkkaffet.
Kyrkvärd: Grupp 5

24 SÖNDAG
Julafton 
Jes 9:1a, 2-7, Luk 2:1-20

Samling vid krubban kl 11.00
Henrik Fransson
Musik P-G Persson, Torbjörn 
Fransson m fl
Kyrkvärd: Grupp 7

25 MÅNDAG
Juldagen 
Jes 9:2-7, Luk 2:1-20

Juldagsgudstjänst kl 11.00
Henrik Fransson
Sång Ingvar Palmér 
Julkaffe

1 MÅNDAG
 NYÅRSDAGEN

Ekumenisk Gudstjänst kl 17.00
i Domkyrkan

7 SÖNDAG 
1:a sön e trettondagen 
”Jesu dop” 
Jes 42:1-7, Matt 3:13-17

Kvällsgudstjänst i 
trettondagstid kl.18.00
Henrik Fransson
Gunnar Moberg
missionskaffe
Kyrkvärd: Grupp 4

14 SÖNDAG
2:a sön e trettondagen
”Livets källa” 
2:a Mos 33: 18-23, Joh 2:1-11

Gudstjänst kl.11.00
Henrik Fransson, 
Kristina Palmér
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Grupp 5

18 TORSDAG
Torsdagsträff kl.12.00

21 SÖNDAG
3:e sön e trettondagen
”Jesus skapar tro” 
1:a Kung 8:41-43, Joh 4:27-42

Gudstjänst kl.11.00
Henrik Fransson, 
Setta Aspström
Kyrkkaffe

Församlingsmöte  
angående fastigheten
Kyrkvärd: Grupp 6

28 SÖNDAG
Septuagesima 
”Nåd och tjänst”
Jer 9:23-24, Matt 20:1-16

Gudstjänst kl.11.00 
Ingvar Palmér, 
Torbjörn Fransson. 
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Grupp 7

December

Januari



5

1 TORSDAG
Torsdagsträff kl.12.00

4 SÖNDAG
Kyndelsmässodagen 
”Uppenbarelsens ljus” 
1:a Sam 1:21-28, Luk 2:22-40

Cafégudstjänst kl.11.00
Gunilla Ikponmwosa, 
Olle Kjernald
Kyrkvärd: Grupp 1

11 SÖNDAG
Fastlagssöndagen 
”Kärlekens väg” 
Jes 52:13-15, Luk 18:31-43

Gudstjänst kl. 11.00 
Henrik Fransson, 
Katarina Harström. 
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Grupp 2

15 TORSDAG
Torsdagsträff kl.12.00

18 SÖNDAG
1:a sön i fastan 
”Prövningens stund” 
1:a Mos 16:1-13, Matt 4:1-11

Gudstjänst kl.11.00 
Henrik Fransson, 
Folke Palmér. 
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Grupp 3

25 SÖNDAG
2:a sön i fastan 
”Den kämpande tron” 
1:a Mos 32:22-31, Matt 15:21-28

Gudstjänst kl. 11.00 
Ragne Fransson, 
Margareta Kjernald
Kyrkvärd: Grupp 4

1 TORSDAG
Torsdagsträff kl.12.00

4 SÖNDAG
3:e sön i fastan 
”Kampen mot ondskan” 
1:a Sam 17:40-50, Luk 11:14-26

Gudstjänst kl.11.00 
Henrik Fransson, 
Cicci Henningsson. 
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Grupp 5

11 SÖNDAG
Midfastosöndagen 
”Livets bröd” 
2:a Kung 4:42-44, Joh 6:1-15

Gudstjänst kl.11.00 
Henrik Fransson, 
Erik Enemar
Kyrkkaffe
Kyrkvärd: Grupp 6

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

Mars

Februari

Kyrkvärdar:
Grupp 1 Ingvor Moberg, Gunnar Moberg, Margareta Berntsson   
Grupp 2 Ragne Fransson, Maria Samuelson, Göran Tholén,  
Kristina Palmér, Folke Palmér 
Grupp 3 Kim Nicholas, Mark Nicholas, Marie-Louise Mathiasen, 
Ibu Nwup Kennedy Nwup  
Grupp 4 Eva Nordieng, Ingemar Nordieng, Karin Persson,  
PG Persson  
Grupp 5 Kerstin Berg, Jonas Berg, Setta Aspström, Marie Strid
Grupp 6 BK Jakob
Grupp 7 Margareta Kjernald, Olof Kjernald, Ann-Marie Strömvall
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Styrelsens ruta
STYRELSEN HAR SOM ni alla vet ett 
stort arbete med den eventuella 
försäljningen av Pastorsvillan 
och med rekrytering av pas-
torer och musikansvarig. Snart 
påbörjar vi också arbetet med 
sammanfattningen året som 
gått och förberedelserna inför 
årsmötet 25 mars 2018.

SEDAN FÖRSAMLINGSMÖTET 24/9 
där styrelsens förslag till beslut 
om att sälja fd Pastorsvillan 
till Equmeniakyrkan presen-
terades, har vår ordförande 
Inger Norvinsdotter Borg lett 
samtalen med Equmeniakyrkan 
om ombyggnad och försäljning 
av pastorsvillan. På mötet med 
Equmeniakyrkan och Bilda den 
20/10 tillsattes en arbetsgrupp 
för att leda arbetet vidare. Från 
Equmeniakyrkan deltar Tomas 
Hammar och från Derbo För-
valtning Mica Fischerström. För 
S:t Jakobs församling deltar PG 
Persson samt arkitekten Roland 
Börjesson.

En avsiktsförklaring är 
påbörjad och bygglovshandlingar 
samt begäran om avstyckning 
av Pastorsvillan har lämnats in 
till Bygglovsenheten respektive 
Lantmäteriet. En preliminärplan 
för arbetet har tagits fram. De 
största osäkerhetsfaktorerna 
är om Lantmäteriet godtar en 
avstyckning eller om det behövs 
en förnyad detaljplan över 
området. Hur det går kommer 
styrelsen att rapportera så fort 
vi har fått något besked. Om allt 
blir godkänt kan arbetet med 
ombyggnad påbörjas tidigast 

efter semestern 2018.

PÅ FÖRSAMLINGSMÖTET tillsattes 
också en rekryteringsgrupp 
(Inger Norvinsdotter Borg, 
Marie Strid samt Olle Kjer-
nald). Gruppen har i dagsläget 
intervjuat totalt åtta kandidater 
till de tre tjänsterna. Som ni 
redan fått besked om har vi 
anställt en musikansvarig och 
en pastor, båda på 75% tjänst. 
Församlingsföreståndartjänsten 
finns en kandidat som rekry-
teringsgruppen när detta skrivs 
rekommenderar styrelsen att 
anställa. När ni läser detta är 
förhoppningsvis anställningen 
genomförd och ni vet namnet. 
Den första februari har vi då alla 
anställda på plats och glädjas åt 
vårt fortsatta arbete i vår kristna 
gemenskap.  

Lite kort om hur rekryterings-
processen sett ut: Styrelsen 
bidrog med frågor till intervjuerna. 
En sammanställning av in-
tervjusvar och cv redovisades 
för styrelsen. Referenser hade 
också tagits och redovisades. 
Rekryteringsgruppen rekom-
menderar styrelsen att erbjuda 
en av de sökande en anställning. 
Namnen på sökande kan inte  
offentliggöras då de personer 
som sökt tjänst hos oss kanske 
inte har pratat med sin nu-
varande arbetsgivare.

 
LITE ANNAT SMÅTT och gott som vi 
hanterat på styrelsemötena:
Nytt kodlås. Det är nya koder 
och för de som hyr enstaka 
tillfällen finns det koder som 

enbart är giltiga den veckan de 
hyr lokalen. Vi har hyrt ut ytter-
ligare en parkeringsplats vid 
kyrkan på dagtid.

Vid konserter och andra 
evenemang där kyrksalen är 
uthyrd behövs värdar från 
församlingen. Uppgifterna är 
ungefär som med kyrkvärdar (ej 
servering) men det räcker med 
två personer.

Rörläggare har bytt pumpen 
som finns i utrymmet innanför 
damtoaletten. Det var troligen 
den trasiga pumpen som var 
grunden till problemet med 
att det luktat illa och att vi haft 
problem med strömavbrott.

Loppisen var välbesökt och 
6700 kr var summan vi sålde 
för. Vid senaste loppmarknaden 
kom förslaget från några av de 
som arbetade om att ha Loppis 
en gång per månad vid lönehelg 
tills ombyggnad ska starta. Sty-
relsen tillstyrkte och nästa gång 
blir lördag 25/11.

 
DET HÄR ÄR sista gången styrels-
en har en ruta för att rappor-
tera från våra styrelsemöten. 
Programblad blir fortsättningen 
tills vidare efter att Jonas Berg 
slutar som redaktör, tryck- och 
layoutansvarig. Som sekreterare 
hoppas jag att ni läsare har 
uppskattat summeringen av 
vårt styrelsearbete. Informa-
tionen om vad styrelsen arbetar 
med kommer förstås inte att 
upphöra utan fortsätter både 
som muntlig information på 
kyrkkaffet men också genom 
att ni aktivt ställer frågor till 
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oss som har fått förtroendet 
att sitta i styrelsen. Protokol-
len finns alltid tillgängliga på 
expeditionen så snart de är 
justerade. På årsmötet får vi alla 
presenterat det gångna årets 
arbete men också vara med och 
besluta om vad styrelsen ska 
arbeta med under det kom-
mande året.

ATT SITTA I styrelsen är ett 
ansvarsfullt arbete. Det vet alla 
ni som varit med i en styrelse. 
Det jag som sekreterare inte 
förmedlat i denna ruta men som 
finns med i varje protokoll, är 
hur vi inleder och avslutar alla 
våra möten. Inledningen hålls 
oftast av vår pastor. Det kan 
vara en betraktelse, en psalm 
eller ett citat ur en bok och 
avslutas alltid med en bön över 
vårt möte och vår församling. 
Som avslutning ber vi tillsam-
mans med inledning från någon 
i styrelsen. Bönerna skiljer vårt 
möte från att vara en styrelse 
i vilken förening som helst. De 
påminner oss om att de beslut vi 
fattar också har förankring i vår 
tillit till att Gud är med oss alla 
dagar intill tidens ände.  

Församlingsstyrelsen ser 
fram emot att se er alla på 
årsmötet 25 mars efter Guds
tjänsten. Kom och möt oss alla 
gamla som nya, medlemmar 
och församlingsvänner, för då 
är det nästan vår!

Hur länge har du hållit på med detta?
I omkring tio år, Lasse Svensson lämnade över till mig. Mitt 
yrke är art director och det har varit roligt att bidra med något 
som jag verkligen kan.
 
Hur är gången i arbetet?
Jag får materialet skickat till mig från olika håll och så 
försöker jag fördela det på sidorna och lägga upp det så det är 
enkelt och roligt att läsa. Sedan letar jag upp dekorativa bilder 
och illustrationer förutom de mer beskrivande fotona som jag 
får skickat till mig.
 
Vad är svårast?
Att anpassa längden på artiklarna, det tar mycket tid när man 
ska sätta sig in i ämnet för att kunna korta ner texten eller 
lyfta rubriker och citat. Om det ska bli riktigt bra bör alla texter 
sluta på samma rad för att få stabil och lugn layout. Ibland 
är det dålig kvalitet på bilderna och det är svårt att göra dem 
större eller mindre.
 
Är det något nummer som du särskilt kommer ihåg?
Det är väl där man själv varit med, eller om det är något bild-
collage där man lagt ner extra tid, som från församlingslägren 
på Västkustgården.
 
TACK JONAS FÖR ditt arbete under dessa år och lycka till framöver!

OCH HÄR VILL jag (Jonas själv alltså)passa på att tacka alla 
som har varit delaktiga och gjort församlingsbladet så bra. 
Margareta Kjernald tog fram allt innehåll när hon jobbade på 
expeditionen, efter det har vi haft ett redaktionsråd med Setta 
Aspström, Marie Strid och församlingens pastor. Tack alla!

4 frågor till Jonas Berg
–avgående formgivare av vårt församlingsblad.
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Dövskolan i Monrovia  
– Hope for the Deaf
Att vara barn i ett u-land är svårt – att vara barn där 
och ha ett funktionshinder är ännu svårare. Många 
av dessa barn ställs åt sidan, respekteras inte av 
samhället och får inte den möjlighet till skolgång 
som de borde få. 

DE DÖVA OCH blinda barnen är 
speciellt utsatta. Sedan 2003 
finns en dövskola i Monrovia i 
Metodistkyrkans regi. Skolan 
har årligen sedan 2005 fått stöd 
från Metodistkyrkan i Sverige 
och numera genom Equmenia-
kyrkan.

Tack vare det har elevanta-
let utökats och fler lärare har 
anställts.  Elevernas förmåga 
att betala skolavgifter är starkt 
begränsad. Därför behövs fort-
satt stöd.

GENOM ATT STÖDJA dövskolan 
bidrar du till:
• att hjälpa barn och ungdomar 

att komma ut ur den tystnad 
och isolering som dövhet 
innebär 

• att få grundskoleutbildning, 
kristen fostran och under-

visning om varje människas 
unika och lika värde

• att få leka som barn, få 
sportaktiviteter och komma i 
kontakt med andra skolbarn

• att få tilläggskurser av lokala 
hantverkare, som lär ut olika 
praktiska färdigheter som 
sömnad, skomakeri mm som 
ger hjälp till egen försörjning 
efter avlagd examen

ALLT DETTA HJÄLPER barn, som 
varit döva från födseln, att 
inse sitt eget värde, att inte bli 
utnyttjade som billig arbetskraft 
under ovärdiga former, att få 
möjlighet att försörja sig själva 
och integreras i samhället.

Equmeniakyrkan sänder 
regelbundet bidrag till Döv-
skolan Hope for the Deaf. 
Förutsättningen är att vi som 
församling fortsätter att sända 
in bidrag till Hope for the Deaf.

Tacksam för din gåva till för-
samlingens Bankgiro 5368113. 
Ange "För dövskolan". 
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Insamlingsperiod för 
equmeniakyrkans  
internationella arbete
”TÄND ETT LJUS” 1:a advent- 31 januari. Under 
perioden riktar vi ett speciellt fokus på alla de 
olika engagemang som vår kyrka bedriver runt 
om i världen. På equmeniakyrkans hemsida kan 
du få bra information om de olika projekten. I S:t 
Jakob har vi i många år fokuserat på hjälpen till 
dövskolan i Liberia, läs mer om den här bredvid.

I VINTER KOMMER vi ha två samlingar som speciellt 
riktar sitt fokus mot vårt internationealla arbete. 

Söndagen den 7 januari kl 18 har vi en 
kvällsgudstjänst med missionsinriktning. 

Söndagen den 4 februari kl 11 får vi besök av 
Equmeniakyrkans samordnare för Mellanöstern, 
Gunilla Ikponmwosa. Det blir en lite annorlunda 
gudstjänst i caféstil. Gunilla är mycket insatt i 
situationen i några av de länder som ständigt 
är aktuella i nyhetsammanhang. Hur ser vårt 
arbete ut i dessa oroliga och krigs trötta länder? 
Det kommer Gunilla att berätta om. Vi ser fram 
emot hennes besök.

INSAMLINGSKONTOT FÖR VÅRT internationella arbete 
är öppet året runt. Vill du skänka en gåva går 
det bra att göra det på: plusgiro 90 03 286 
eller swisha 900 32 86 om du vill kan du märka 
gåvan ”dövskolan i Liberia” så kommer pen-
garna direkt dit. Annars går den till den allmäna 
insamlingen vilket givetvis också går bra.  

”Jag är världens ljus.  
Den som följer mig skall inte vandra  

i mörkret utan ha livets ljus.”  
Joh 8:12

Ge din gåva på gudstjänsten  
eller på pg: 90 03 28-6

EqumEniakyrkans intErnationElla insamlinG 
1 advEnt – 31 januari

”Jag är världens ljus.  
Den som följer mig skall inte vandra  

i mörkret utan ha livets ljus.”  
Joh 8:12

Ge din gåva på gudstjänsten  
eller på pg: 90 03 28-6

EqumEniakyrkans intErnationElla insamlinG 
1 advEnt – 31 januari

Ny musiktjänst 
I MARS HAR vi glädjen att 
hälsa Andreas Nordanstig 
välkommen som musik-
ansvarig i vår församling. 
Han börjar i mars men 
redan i januari kommer han 
att börja som körledare för 
kören. Andreas kommer att 
presenteras närmare i nästa 
nummer av bladet. 

Julsångskväll 
2:a advent, 10 december  
kl 18.00 i S:t Jakob

Vi sjunger in julens psalmer 
och sånger, efteråt glögg o 
pepparkaka i kapellet. 



10

Förändringar ska 
vara förbättringar
Gunilla Kastoris gillar ritualer och hämtar energi 
från sådant som ”alltid varit”. Som körsångare har 
hon återupptäckt de klassiska julsångerna, och 
tycker att poängen med en julkonsert är just att ha 
en bas med klassiker.

GUNILLA ”FÖDDES IN” i Metodist-
kyrkan, då hennes pappa Ulf 
Rosenqvist var metodistpastor, 
liksom hans far och farbror. 
Familjen bodde då i Skutskär 
för att sedan flytta till Mön-
sterås. Gunillas mamma var 
lärare och efter pastorstjänsten 
i Mönsterås började hennes 
pappa studera, först i Uppsala 
och sedan i Stenungsund, för 
att när Gunilla var åtta år landa 
på Orust där hon och hennes 
tre småbröder sedan vuxit upp. 
Familjen åkte ibland till S:t Ja-
kob på gudstjänst och ibland till 
den ekumeniska församlingen i 
Ljungskile.

Efter vårdlinjen på gym-
nasiet läste Gunilla vidare till 
sjuksköterska. Hon jobbade 
varannan helg och, rätt eller fel, 
så tyckte hon inte att hon kunde 
engagera sig i en församling när 
hon var så mycket frånvarande. 
Efter ett tag åkte hon till USA 
och passade barn och sedan 
samma sak i Paris, båda för 
att lära sig språken på plats. 
Sedan var det sjuksköterskejobb 
igen fram till 1994, då det var 
neddragningar och en betydligt 
tuffare arbetssituation. Gunilla 
började då utbilda sig inom 
information och affärskommuni-
kation på IHM med en tanke 
 

om att bli läkemedelssäljare, 
men det visade sig inte vara så 
lätt. Hon hade också träffat sin 
blivande man och kände att ett 
jobb med omkring 150 resdagar 
per år kanske inte var det bästa.

Istället sökte hon ett jobb hon 
inte trodde att hon skulle få på 
Volvo IT, och nu har hon varit där 
sedan 1998, samma år som hon 
gifte sig. Två år senare föddes 
sonen Themis och tre år efter 
det kom Ingrid. Barnen är nu i 
tonåren, Themis läser ekono-
misk linje på gymnasiet och 
spelar fotboll på fritiden, Ingrid 
går i åttonde klass och funderar 
på sitt gymnasieval. Gunilla har 
insett att det hon själv uppskat-
tar allra mest är konserter och 
teater. Hennes föräldrar hade 
alltid abonnemang på Konsert-
huset tillsammans med två an-
dra par, och Gunilla fick nyligen 
idén att hon och hennes bröder 
kan dela på ett sådant för att 
komma iväg lite oftare.

Sedan 90-talet har Gunilla 
sjungit i olika gospelkörer som 
Solid Gospel och Java Gospel, 
men så kom hon till en punkt 
när hon kände att uttrycket inte 
var rätt för henne, hon ville inte 
sjunga allt i gospeltappning. 
Samtidigt kändes det tråkigt att 
inte sjunga alls. Hennes pappa

 

 
 rekommenderade kören i S:t 
Jakob. Hon gick på någon kon-
sert och började sedan i kören. 
Efter ett tag kom hon med på 
fler aktiviteter och insåg att nu 
hade hon faktiskt tid att engag-
era sig, så på första advent förra 
året blev hon medlem i försam-
lingen och sitter nu bland annat 
i vår församlingsstyrelse.

– Även om jag varit här 
sporadiskt under åren så är det 
ändå S:t Jakob som varit min 
hemförsamling. Jag uppskat-
tar värmen som är här och som 
är på riktigt, och arvet som 
leder bakåt. Gudstjänsterna 
ger enormt mycket, jag tänker 
på det som Henrik sa härom 
söndagen, att andas in för att 
kunna andas ut.

Nu när vi ska nyanställa i 
kyrkan hoppas Gunilla att vi ska 
kunna bygga på med nytt på 
den bas som är med från förr. 
Det är viktigt att en förändring 
inte bara är för sakens skull, 
om man anammar allt som är 
nytt leder det bara till rotlöshet 
menar hon. Hon uppskattar till 
exempel de gamla sångerna, 
något som hon inte tänkt på tidi-
gare. Så tanken är att bevara det 
som är bra, men ha dörrarna 
öppna för det som är nytt – och 
bra. 

     SETTA ASPSTRÖM
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Kontraktet säkrat 
UNDER FOTBOLLSÅRET SOM gått har laget kämpat på i 
sann S:t Jakob-anda. Som varje år är fotbollslaget 
tacksamma över vad kyrkan ger. Möjligheten att 
få ta del av lokalerna och att dessutom ha ett eget 
omklädningsrum betyder oerhört för den goda 
lagsammanhållningen och det uppskattas av alla 
spelare.

Årets prestation på fotbollsplan var god fram-
förallt under våren. Tyvärr tappade vi mark i tabel-
len under hösten delvis på grund av en hel del ska-
dor i spelartruppen. Men efter gediget kämpande 
spelade laget återigen hem ett nytt kontrakt i div 6 
säsong 2018, en säsong föreningen ser fram emot.

BK S:T JAKOB har funnits sedan 1998 och därmed fi-
rar fotbollsklubben 20 år nästa säsong. Hur jubiléet 
ska firas är inte helt klart men att en och annan 
legendar i klubben dyker upp på ett eller annat sätt 
är inte helt otänkbart. 

CARL MAGNUS JARLERT

Nästa år firar  
BK S:t Jakob 

20 år!

Julkonsert
20 december kl 19.00

i S:t Jakobs kyrka.
Musiker från BK Jakob får julstämningen att 

rusa i höjden med sin sedvanliga konsert.
Hjärtligt välkomna! 

World 
Methodist 
Conference 
Göteborg 2021
VÄRLDSMETODISTKONFERENSEN är en världsvid 
samling för den metodist-wesleyanska kyrko-
familjen, där ju även Equmeniakyrkan är en del. 
Den hålls vart femte år någonstans i världen. År 
2021 18-21 augusti, är det Sverige och Göteborg 
som är värd (tillsammans med metodistkyr-
korna i Norge och Danmark)! Aldrig förr har en 
liknande konferens hållits i nordeuropa och vi 
ser fram emot detta med spänning och glädje. 
För att få en första inblick i vad detta stora 
evenemang innebär för oss som församling på 
arrangörsorten kommer det hållas ett informa-
tionsmöte i S:t Jakob, torsdagen den 18 januari 
kl 18. Då kommer bl.a. Kyrkoledare Lasse 
Svensson att informera. Välkomna denna kväll 
att lyssna och ställa frågor. 
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Gud
EN FÖRSKOLELÄRARE SÅG på 
barnen i rummet medan de 
ritade. Då och då gick hon runt 
för att titta på teckningarna.

När hon kom fram till en liten 
flicka som arbetade ihärdigt frå-
gade läraren vad flickan ritade.

Flickan svarade, “Jag ritar 
Gud”.

Läraren stannade upp och sa, 
“Men ingen vet hur Gud ser ut”.

Utan minsta tvekan och med 
blicken kvar på teckningen, 
svarade flickan: “Det kommer 
de veta om en liten stund”.

NÄR JESUS FÖDDES till vår jord 
som ett litet mänskobarn då tog 
Gud gestallt för oss människor. 
När Jesus i sitt kortvariga liv 
gick omkring, samlade männi-
skor runt sig, gjorde väl, botade 

sjuka, upprättade människor, 
bekämpade orättvisor och 
oärlighet, då kunde vi börja se 
hurudan Gud är. Hans sinnelag, 
hans medkänsla inför våra 
begränsningar och felsteg, hans 
vilja att upprätta oss och hans 
kärlek och omsorg om oss är 
mer värdefull än en bild vi kan 
se med våra fysiska ögon. Den 
bild av Gud som vi bär inom oss 
kan omforma vårt inre så att vi 
i vårt dagliga liv kan visa vem 
Gud är. 

Låt oss nu i advent och jul 
med barnets övertygelse och 
ihärdighet visa på en kärleksfull 
och älskande Gud. Jesus älskar 
dig. 

KRISTINA PALMÉR

Tecknet flickan gör betyder på 
det liberianska teckenspråket: 
Gud älskar dig. 


