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I detta nummer

Tro och hopp

Programmet för okto-

»…den som kan glädjas åt det lilla har mycket att
vara glad åt«. Så sant. Motsatsen gäller också. I analysen över årets valresultat, och även analyserna av
de populistiska och reaktionära vindar som blåser
över världen just nu menar många uttolkare att

ber-januari

sid 2-3

Intervju med Maria
Fässberg Norrhall, ny
pastor och församlingsföreståndare

sid 4

Presentation av SoulChildren, ny körverksamhet för »tweens«
sid 6

människor röstar utifrån rädsla och känslan av att
allt går käpprätt åt pipsvängen. En rädd människa
kan bli en farlig människa.
Därför är det så viktigt att vi gestaltar det kristna
hoppet, både som enskilda i våra vardagliga möten
och som församling i vårt dagliga arbete och i våra
förböner för varandra och världen. En trygg människa, förankrad i vissheten om att det är i Gud vi lever, rör oss och är till har resurser att skapa det goda
livet omkring sig. »…den som kan vara tacksam för
det lilla, har mycket att vara tacksam för!« Välkommen till kyrkan för förnyad tro & hopp.
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OKTOBER
Lördag 20
10-14 Städdag i kyrkan.
Torsdag 25
12.00 Torsdagsträffen.
»Känt och okänt i bibeln« med Henrik och
Ragne Fransson.
Söndag 21 – 21 e Tref.
11.00 Gudstjänst med
nattvard. Henrik Fransson, Kristina Palmér
Musik Andreas Nordanstig
Kyrkvärdsgrupp 3
Söndag 28 – 22 e Tref.
11.00 Gudstjänst
Henrik Fransson,
Torbjörn Fransson
Kyrkvärdsgrupp 4

NOVEMBER
Lördag 3 – Alla helgons
dag
11.00 Allhelgonagudstjänst
Henrik Fransson, Olle
Kjernald, Musik Andreas Nordanstig
Kyrkvärdsgrupp 5
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Söndag 4 – Sönd e. Alla

Söndag 25 –

helgons dag

Domssöndagen

18.00 Musik i allhelgo-

11.00 Gudstjänst

natid. Henrik Fransson,

Henrik Fransson, Mar-

Musik Andreas Nordanstig

gareta Kjernald
Musik Andreas Nordan-

Kyrkvärdsgrupp 6

stig. Kyrkvärdsgrupp 2

Torsdag 8

DECEMBER

12.00 Torsdagsträffen
»En resa i Uzbekistan«

Söndag 2 – 1:a advent

Ia Nyström och Bosse
Petersson
Söndag 11 – 24 e Tref.
11.00 Gudstjänst
Ingvar Palmér,
Katarina Harström
Kyrkvärdsgrupp 7
Söndag 18 – Sönd. f.
Domssöndagen
11.00 Gudstjänst med
nattvard, Henrik Fransson, Folke Palmér
Kyrkvärdsgrupp 1

11.00 Adventsgudstjänst. Maria Fässberg
Norrhall, Henrik Fransson, Cicci Heningsson.
S:t Jakobs kör.
Kyrkvärdsgrupp 3
Torsdag 6
12.00 Torsdagsträffens
Julsamkväm.
Söndag 9 – 2:a advent
11.00 Gudstjänst med
nattvard, Ragne Fransson, Marie Demker
Kyrkvärdsgrupp 4

Torsdag 22
12.00 Torsdagsträffen, »Vilken
service ger apoteken?« Anna
Strigård från
Apoteket Kronan
informerar
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Söndag 16 – 3:e advent
18 .00 JULKONSERT
S:t Jakobs kör m.fl
Kyrkvärdsgrupp 5

JANUARI 2019

Söndag 23 – 4:e advent
Ingen gudstjänst.

Domkyrkan

Måndag 24 – Julafton
11.00 Samling
vid krubban
Tisdag 25 – Juldagen
11.00 Juldagsgudstjänst,
julkaffe
Söndag 30 – Sönd. e jul
11.00 Gudstjänst
Maria Fässberg Norrhall,
Musik Andreas
Nordanstig

Tisdag 1 – Nyårsd.
17.00 Ekumenisk nyårsdagsgudstjänst i

Varje vecka
Handarbetscafé tisdagar 11.00-13.00
Öppen kyrka onsdagar

Söndag 6 – Trettond.
11.00 Gudstjänst i
Missionens tecken
Maria Fässberg Norrhall, Henrik Fransson,
Olle Kjernald, Kristina
Palmér

15.00-18.00
Körövning onsdagar
18.00-20.00
Soul children torsdagar
16.30-18.00
Våffelkväll i S:t Matteus
torsdagar 18.30-20.00

Söndag 13 – 1 e. Tret-

(ojämna veckor)

tondagen
11.00 Installationsgudstjänst för Maria
Fässberg Norrhall.
Regionledare Tomas

Till minne

hammar, Henrik

Per-Uno Qvist

Fransson, Elisabeth
Tullhage, Kören m fl

6 feb1944 –
9 augusti 2018.

Vi gratulerar

Helene Ovarsson 40 år, 3 dec

Birgitta Åström 70 år. 3 nov

Britt-Marie Eliasson 85 år, 13 dec

Marie Hamnegård 65 år, 22 nov

Percy Ståhl 75 år, 18 dec

Ingela Wahlström 75 år, 24 nov

Marie Anjou 60 år, 23 dec

Gunilla Lindberg 70 år, 1 dec

Kristina Palmér 80 år, 31 dec
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Maria Fässberg Norrhall — S:t Jakobs nye
pastor och församlingsföreståndare
Hej Maria, skulle du kunna berätta lite kort om vem du är?
– Jag fyller 50 om några veckor och
bor sedan snart 30 år tillbaka i Lindome. Jag är gift med Peter och vi har fyra
barn som är mellan 17 och 26 år gamla.
De två yngsta bor kvar hemma, men
våra två äldsta döttrar har båda flyttat
hemifrån.
Själv är jag inte uppväxt i frikyrkan,
utan kom till tro i samband med min

fått möta här har också blivit en viktig
pusselbit på min väg och allra viktigast
har kanske mötet med retreaterna och
den andliga vägledningen varit.
Annat som kan vara bra att veta om
mig är att jag är en passionerad stickerska, att jag gärna syr mina kläder
och att jag fascineras över att pilla ner
frön i trädgården för att se hur det
växer. Den här hösten har jag dessutom blivit inspirerad till att försöka

konfirmationstid i Svenska kyrkan där
jag sen var aktiv under min uppväxt.
När jag och Peter i 20-årsåldern gifte
oss och flyttade till Lindome kom vi i
kontakt med Johanneskyrkan. Efter ett

odla även på vintern, Så nu har jag
fortsatt att så frön även när det blivit
kallare ute.

tag blev vi så medlemmar i församlingen och där är vi fortfarande kvar. Jag har
under många år funnits i olika församlingsledande uppdrag, de senaste tio
åren som vice församlingsföreståndare.

tjänst som läkare har jag haft på vårdcentraler. Jag har verkligen trivts med
att jobba i ett sammanhang där jag
kunde ha en större helhetssyn på människors hälsa än vad man ofta har möj-

Johanneskyrkan som under många år
varit en viktig del av mitt liv känns det
nu lite vemodigt att lämna. Samtidigt
upplever jag det väldigt spännande att
gå in i ett nytt sammanhang.

lighet till på sjukhusen.

Förutom församlingen så är jag också
engagerad i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka Säby. Här möts personer
från alla möjliga kyrkor kring en enkel
regel av daglig bön, regelbundet natt-

mitt yrkesliv och ur det började en
tanke om att läsa teologi växa fram. Så
småningom så började jag studera på
Teologiska högskolan i Stockholm och
efter några år av intensivt tågpendlan-

vardsfirande och årlig retreat. Det jag

de så blev jag färdig med min examen i

4

1997 så tog jag läkarexamen här i
Göteborg och större delen av min

För drygt 10 år sedan så drabbades
jag av en skada i ryggen som ledde till
flera ryggoperationer och jag fick anledning att fundera över och utvärdera
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teologi och ordinerades som pastor i

utveckla?« är exempel på frågor att arbe-

Equmeniakyrkan.

ta vidare med.

Sedan jag blev pastor så har jag haft
en nationell tjänst där jag arbetat med
frågor som framför allt rört själavård
och andlig vägledning samt psykisk och

Jag ser gudstjänsten som församlingens naturliga utgångspunkt, dit vi får
komma med allt det som är våra liv och
därifrån vi sänds ut. Därför tänker jag

existentiell hälsa. Bland annat så har jag
jobbat med utbildning i dessa frågor för
kyrkans medarbetare. Ibland har jag
själv föreläst i olika sammanhang och
tillsammans med en kollega erbju-

också att gudstjänstutveckling är en viktig del i ett arbete framåt, men jag ser
också själavården och den andliga vägledningen som spännande områden att
utveckla för att möta männi-

dit samtal för själavård
eller andlig vägledning
på Överås här i Göteborg.

skors behov idag.
Jag tror att mycket börjar i
vår längtan, att det ofta är
där Gud visar oss vägen
vidare. Därför kommer

Jag har trivts bra med
dessa uppgifter, men jag
har också känt en allt större
längtan att få predika, att
arbeta med gudstjänster och
att få vara i alla de relationer

en fråga jag kommer ställa till er i olika sammanhang framöver vara:
»Vad längtar du efter?«
Fundera gärna på det och så

som ett församlingsarbete in- nebär.
Därför är jag både glad och tacksam
över att ha fått det här förtroendet.

hoppas jag få höra om just dina förhoppningar och din längtan när vi möts
framöver.

Jag hoppas att jag skall få möjlighet
att tillsammans med er alla i S:t Jakob få

Jag önskar dig en fin höst. Gå i Guds
frid och vila i Guds nåd!

fundera över hur församlingen både
skall kunna ta vara på all den rika historia och erfarenhet som finns och samtidigt vara en församling som möter dagens behov. »Vad har vi idag som är bra
och som kan utvecklas vidare och vad
ser vi för nya möjligheter?« och »Vilka
kontaktytor har vi och vilka nya vill vi

//Maria
Maria Fässberg Norrhall
inträdespredikar i gudstjänsten
den 2 december, på första advent.
Den formella installationen med
regionledare Tomas Hammar sker i
gudstjänsten den 13 januari.
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En ny verksamhet för
»tweens« i S:t Jakob
Vad är Soul Children?

Soul Children of Chicago« startade
Ragnhild Hiis Ånestad »Oslo Soul
Children« 2001. Oslo Soul Children har
sedan dess kommit att bli pilotkör för
Soul Children som idag är en stor kör-

I Soul Children involverar vi hela oss
själva när vi samlas. En övning inne-

rörelse med över 200 anslutna körer i
Norge och över 100 i andra länder.

håller förstås att vi sjunger tillsammans, men även rörelse är en del av
vårt kreativa uttryck. Vi vill också
vara en trygg och god gemenskap där
alla blir sedda. Därför ägnar vi ofta tid

2014 etablerades Soul Children i Sverige genom Salt – Barn och unga i EFS
som huvudman och idag finns det drygt

till att göra någon kul aktivitet, lek
eller att skapa något tillsammans. Varje övning har vi också något viktigt
tema som vi pratar om i en andakt.

Soul Childrens historia

40 körer i Sverige. Rörelsen är ekumenisk och finns representerad i flera samfund. Från och med 2017 är Equmenia
med som samarbetspartner för Soul
Children vilket betyder att det är lättare för Equmeniaföreningar att starta en
kör och bli en del av »Soul Childrenfamiljen.«

Soul Children är en växande internationell körrörelse för tweens som
sjunger gospel, rock, pop,
soul, R’n B och liknande
musik. Tweens är åldersgruppen »in between« barn
och tonår som idag talas om
som den nya tonårsåldern.
Soul Children-rörelsen finns
för att möta 10-16 åringar genom musik som de känner
igen sig i. Med inspiration från
körledaren Walt Whitmans
mångåriga arbete med »The
6
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På hemsidorna www.soulchildren.se

man är en del av ett stort nätverk av

och www.soulchildren.no kan du läsa
mycket mer om Soul Childrens historia, metod, vision och värdegrund.

Gothia Soul Children – en famn för unga
mitt i stan

syskonkörer. När Soul Children nu startar i S:t Jakob, mitt i Göteborg har kören fått det unika tilläggsnamnet »Gothia«. Detta har vi önskat för att signalera att vi vill erbjuda en stor samlande
famn för tweens i city, såväl som från
runt om i Göteborgsområdet.

Vår musikpedagog
Andreas kommer att vara

Inom Soul Children finns
möjlighet att etablera utökade grupper för barn i

huvudansvarig körledare.
Andreas har arbetat med
Soul Children i flera år och
varit engagerad både som
körledare i Torslanda Soul
Children och som pionjär
för konceptet i Sverige.
Andreas var kapellmästare under Göteborg Soul Children festival som arrangerades första gången 2017 i Göteborg med över 350 medverkande.
Varje Soul Children-kör har sitt
ortsnamn i tillägg för att markera att

yngre åldrar («Soul Kids«)
och äldre ungdomar («Soul
Teens«). Initialt kommer vi
i S:t Jakob att att fokusera
på tweensåldern i denna fas
av arbetet, med sikte på att
kunna bredda arbetet i framtiden.
Om du är nyfiken på Soul Children, tveka inte att kontakta vår körledare Andreas på andreas@stjakob.se eller
0735-168646

Dop i S:t Jakob

Den 19 augusti
döpte kyrkoherde Håkan
Englund sitt
Den 26 augusti döpte pastor Leif

barnbarn Nils,

Tullhage Keine Olivia, dotter till

son till Erik och

Ibu och Kennedy Nwup.
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Posttidning B
Parkgatan 4, 411 38 Göteborg

Församling för framtiden
Den senaste tiden har flera medlemmar
rensat och slängt mycket av det som
fanns bevarat på kyrkans vind. En del
var personligt eftersom jag själv växte
upp i detta hus och bodde där i 19 år. Vi
har hittat en del saker som berättar om
S:t Jakobs 129-åriga historia. Arkiv på
namn som på olika sätt varit engagerade
i vår verksamhet. Något får arkiveras,
men det mesta slängas. Även idag har vi
en medlemsmatrikel, ett programblad
och diverse kontaktlistor på folk som
har anknytning till vår församling. De
flesta av våra medlemmar ser vi nästan
aldrig i kyrkan, men deras namn finns
med. I bibeln talar Jesus om att ha sitt
namn skrivet i Himlen (Luk 10:20).

Ibland kan det vara skönt att få lite
perspektiv på vår tid här på jorden. Här
finns mycket att göra, vårt engagemang
i kyrkan kan se olika ut under vår livsresa. För mig är det viktigt att församlingen finns, just nu. För jag vet aldrig vem
som behöver dess gemenskap just idag!
Så oavsett om ditt namn finns nedtecknat i något av vår församlings arkiv,
eller inte, så finns det en möjlighet att få
sitt namn skrivet i livets bok. Gud ser
varje människas innersta längtan att få
visa kärlek och göra rätt. S:t Jakobs församling får vara ett redskap som kanske
du kan använda på din livsresa. Välkommen att vara med och skapa, för
framtiden och inte för gamla dammiga
arkiv.
Henrik Fransson, Pastor

Kultur- och studieverksamhet sker i
samarbete med Studieförbundet Bilda.

S:T JAKOBS
FÖRSAMLING
Parkgatan 4
411 38 Göteborg
Exp. 031-711 37 00
E-post: info@stjakob.se
www.stjakob.se
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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@stjakob.se
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