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Ny form  

Välkommen till ett litet 
enklare församlings-
blad med ett nytt ansik-
te där vi informerar om 
det som händer i S:t Ja-
kobs kyrka. För mer ut-
förlig information hän-
visar vi till församling-
ens hemsida  
www.stjakob.se 

En sommarpsalm 
De blomster som i mar-
ken bor kan aldrig sjä-
len glömma.  Hur skönt 
att djupt bland gläntors 
flor se solens fingrar 
sömma en vacker kläd-
nad till den säng som vi 
ger namnet sommarns 
äng och som med so-
lens gyllne tråd hop-
sömmas våd för våd. 

Psalm 202 vers 1 
Harry Martinsson
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Med svällande självkänsla sjunger Emil i Lönneber-
gas lillasyster Ida: Nu så har sommaren kommit, för jag 
har just tagit bort snön. Just nu känns det där med 
snön som en evighet sedan. Fast pessimisten brukar 
utbrista på midsommardagen: »Nu går vi mot mör-
kare tider igen?!«

Tänk om vi varje dag kunde återskapa barnets  
känsla vid skolavslutningen i juni att den eviga 
sommaren aldrig skulle ta slut. Tänk vad bra det 
skulle vara om vi kunde fånga dagen, leva i Guds NU 
och överlåta det som komma skall i Guds barmhär-
tiga händer. Nu har sommaren kommit. Tack Gud. 

Kom gärna till gudstjänster och samlingar i S:t Jakob 
i sommar. Passa på att besöka kyrkor där du befin-
ner dig. Var rädd om din inre människa. Samla ener-
gi för både kropp och själ. Nu har sommaren kommit.

http://www.stjakob.se
http://www.stjakob.se
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JUNI 
Söndag 10 – 2 e Tref 
11.00 Gudstjänst 
Henrik Fransson,  
Margareta Kjernald 
Kyrkkaffe. 

Söndag 17 – 2 e Tref. 
11.00 Gudstjänst  
Henrik Fransson 
Musik Reima Killström 

Lördag 23  
– Midsommardagen 
17.00 Gudstjänst  
i Greggereds kapell  
Maria Fässberg  
Norrhall 

Söndag 24  
Ingen gudstjänst 

JULI 
Söndag 1 – 4 e Tref. 
18.00 Sommarträff  
Henrik Fransson 
Musik Reima Killström 

Söndag 8 – 5 e Tref. 
18.00 Sommarträff  
Henrik Fransson 

Söndag 26 – 12 e Tref. 
11.00 Gudstjänst med 
dop. Leif Tullhage 

SEPTEMBER 
Söndag 2 – 13 e Tref. 
11.00 Samlings- 
söndag 
Henrik Fransson m fl.

Pastor Henrik  
Fransson har semes-
ter 9 juli - 5 aug 
samt 20 - 26 aug.

Söndag 15 – 6 e Tref. 
18.00 Sommarträff 
Ragne Fransson 
Musik Andreas  
Nordanstig 

Söndag 22  
– Kristi förkl. dag 
18.00 Sommarträff 
Musik Andreas  
Nordanstig 

Söndag 29 – 8 e Tref. 
18.00 Sommarträff 
Program och musik 
Reima Killström    

AUGUSTI 

Söndag 5 – 9 e Tref. 
18.00 Sommarträff 
Ragne Fransson 
Musik Reima Killström 

Söndag 12 – 10 e Tref. 
18.00 Sommarträff  
Henrik Fransson 
Musik Andreas  
Nordanstig 

Söndag 19 – 11 e Tref.  
11.00 Gudstjänst 
Henrik Fransson 

Vi gratulerar 
Per-Olof Karlström  
75 år 10 juni 

Karin Hamnegård  
30 år 11 juni 

Ulla Dahlström  
75 år 15 juni 

Ann-Marie Strömwall  
70 år 14 augusti
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Vill du berätta lite kort om vem 
du är? 

Jag är 37 år och uppvuxen på Hising-
en och bor numera i Örgryte. Närmast 
kommer jag från en tjänst som musik-
pedagog i Torslanda–Björlanda försam-
ling där jag har arbetat med körer och 
musik.

Jag har gått på Högskolan för scen 
och musik i Göteborg, inte långt från 
S:t Jakob. Där utbil-
dade jag mig till mu-
siklärare och gitarrpe-
dagog för ett antal år 
sedan. Värt att veta om 
mig är att jag är pappa 
till tre busiga barn, har 
ganska knasig humor och 
har en passion för riktigt 
gott kaffe. Över en kopp 
kan man få veta mer om 
mig, till exempel vilket fotbollslag jag 
håller på.

I maj började du din anställning i 
S:t Jakob. Har du jobbat med kyr-
kokörer tidigare? 

Ja då, allra mest med Torslanda Go-
spel som jag drog igång 2008 och har 
varit körledare för sedan dess. Jag har 
också arbetat med ungdomskör och 
barnkörer i mitt tidigare jobb. De se-
naste åren har jag varit körledare i rö-

relsen Soul Children som riktar sig till 
10–16 åringar. Att jobba med grupper i 
olika åldrar och med människor från 
olika bakgrunder är kul. Jag hoppas att 
de erfarenheter jag har med mig ska 
kunna berika musiklivet i S:t Jakob och 
jag ser fram emot att också lära mig 
mycket om församlingen!

Musik är ett jättebrett område. 
Finns det några speciel-
la genrer som står dig 
närmast? 

 Jag är en musikalisk 
allätare och mångsyssla-
re. För mig som också 
komponerar och skriver 
låtar så är det naturligt 
att röra mig mellan 
många olika musika-
liska uttryck och så 

blir det även i det jag lyssnar på och den 
musik jag spelar. Det hänger nog ihop 
med hur livet tar sig uttryck från dag 
till dag för mig, tänker jag. Under min 
uppväxt höll jag på med allt från klas-
sisk musik till hårdrock. Men där jag 
känner mig som mest hemma musika-
liskt är faktiskt inom folkmusiken. Det 
är nog den musik jag tycker allra mest 
om att spela om jag måste särställa nå-
got. Nära hos mig finns också visan, 
psalmen och lovsången.

5 frågor till Andreas Nordanstig,  
ny musiker i S:t Jakob:
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S:T JAKOBS  
FÖRSAMLING 
Parkgatan 4, 411 38 Gö-
teborg 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  

MUSIKANSVARIG 
Andreas Nordanstig 
073-516 86 46 
E-post: andreas@stja-
kob.se 

Posttidning B
Parkgatan 4, 411 38 Göteborg

Vilket/vilka instrument spelar 
du själv? 

Gitarr är mitt huvudinstrument. 
Men jag spelar också mycket piano, bas, 
trummor, mandola och ett knippe and-
ra stränginstrument. Jag är nyfiken av 
mig så jag har prövat på många instru-
ment. Ett långtidsprojekt jag har är att 
lära mig spela nyckelharpa och helst fiol 
också.

Vad har du för förhoppningar in-
för din nya tjänst? 

 Jag har en stor förväntan på vad 
som är på gång i S:t Jakob den närmsta 
framtiden och vilken pusselbit jag kan 
tänkas vara i helheten. Jag hoppas att 
jag ska hitta många nya vänner och mu-
sikanter i församlingen och passa in väl. 

Eftersom jag inte har jobbat i Equmeni-
akyrkan tidigare så gissar jag att en del 
saker kommer att vara lite nya för mig, 
så då hoppas jag att församlingen har 
lite tålamod. Jag hoppas att vi blir ett 
riktigt bra team anställda som kan arbe-
ta progressivt med att utveckla arbetet 
och tjäna församlingen med lyhördhet 
för Guds tankar och människors läng-
tan.

 

Tack Andreas, och än en gång, väl-
kommen till S:t Jakob!

Kultur- och studieverksamhet sker i  
samarbete med Studieförbundet Bilda.


