
N O V E M B E R

Lördag 27
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
"Ett nådens år"
11.00 Festgudstjänst, Henrik
Fransson, Maria Fässberg
Norrhall, Andreas Nordanstig,
S:t Jakobs kör och övriga
musiker. Bärtil

D E C E M B E R

Fredag 2
19.00 Klubb Jakob
BK Jakobs julkonsert.

Söndag 4
ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT
"Guds rike är nära"
11.00 Gudstjänst Maria Fässberg
Norrhall, Andreas Nordanstig

Torsdag 8
12.00 Orgelkonsert, Leif
Tullhage
13.00 Torsdagsträffen – Julbord,
Quiz mm

Söndag 11
TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT
"Bana väg för Herren"
18.00 Julkonsert, S:t Jakobs kör,
instrumentalister och solister.

J A N U A R I

Söndag 1
NYÅRSDAGEN
"I Jesu namn"
17.00 Ekumenisk gudstjänst i
domkyrkan, Göteborgs kristna
råd. 

Fredag 6
TRETTONDEDAG JUL
"Guds härlighet i Kristus"
17.00 Musikandakt i
trettondedagstid

Söndag 8 
FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER
TRETTONDEDAGEN
"Jesu dop"
11.00 Förnyelsegudstjänst med
nattvard, Henrik Fransson

December
2022

Söndag 17
FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT
"Herrens moder"
11.00 GUDSTJÄNST MED
NATTVARD
Cissi Glittvik, Maria Fässberg
Norrhall, Gustav Frankal

Lördag 24 
JULAFTON
11.00 Samling vid krubban,
Henrik Fransson, Maria
Fässberg Norrhall, Andreas
Nordanstig

Söndag 25
JULDAGEN
"Jesu födelse"
11.00 Juldagsgudstjänst, Maria
Fässberg Norrhall, Henrik
Fransson, Andreas Nordanstig,
Leif Tullhage. Julkaffe.



P Å  G Å N G

V A R J E
V E C K A

Onsdagar 
12.30 LUNCHMÄSSA 
tom 14/12, startar sen igen 11/1)
Kontakt: Maria Fässberg
Norrhall, maria@stjakob.se

Onsdagar
16.00 SOUL CHILDREN (tom
7/12
18.00 S:T JAKOBS KÖR 
(tom 7/12)
Ledare och kontakt: 
Andreas Nordanstig,
andreas@stjakob.se

P A S T O R N
H A R  O R D E T

Så är det återigen dags att få
fira första advent och gå in i ett
nytt kyrkoår. Det är alltid något
speciellt med de där sakerna
som vi gör varje år och som är
ganska lika år från år. Även om
det gått ett helt år sen sist så,
känner i alla fall jag, att det ofta
är som om det var alldeles nyss.
Det är något fint med att följa
kyrkans år, genom teman och
texter så får våra liv för varje år
djupna och mogna något. Det
är lite som en spiral som
hjälper oss allt närmare själva
centrum som handlar om att
Gud blev människa, delade vår
verklighet i sitt liv här på jorden
för att till slut i kärlek dö på
korset och så besegra själva
döden.

Vi går nu in i advent, en tid som
ibland kallas för ”lilla fastan”.
Den saknar något av
påskfastans kärvhet, men är en
tid som vill bjuda in till stillhet
och reflektion inför detta stora
att "han som skapar
universum som satt lagarna
för allt, delar med en åsna
husrum, tar ett hjälplöst barns
gestalt" som det står i en av
julens psalmer. 

Kanske kan du under advent
hitta någon liten rutin som
hjälper dig att stanna upp?
Kanske kan det vara att tända
ett ljus eller något annat och
fundera över vad det betyder
för ditt liv att Jesus en gång
föddes Betlehem.

En fin adventstid och en God
Jul när den väl kommer önskar
jag dig! 

//Maria

8 december avslutas höstens
orgelserie med en konsert med
Leif Tullhage som han valt att
kalla Från Dubois till
sockerbagare. Konserten börjar
klockan 12 och håller på ca 40
minuter.

2 december öppnar klubben
igen och då får vi möjlighet att
njuta av BK Jakobs julkonsert.
Vårt fotbolllslag består inte
bara av duktiga spelare, utan
också av duktiga musiker och
deras årliga julkonsert brukar
vara något alldeles extra. 
Som vanligt kan du samtidigt
njuta av en kopp riktigt gott
kaffe eller en alkoholfri öl.
VÄLKOMMEN!

11 december är det dags för
församlingens julkonsert.
Medverkar gör S:t Jakobs kör,
solister och instrumentalister.
Fri entré, så ta med dig en vän
och kom! Efter konserten
serveras glögg och
pepparkakor vid elden utanför. 
VÄLKOMNA!

I samband med första advent
startar Equmeniakyrkans
missionsinsamling och den
pågår till 31 januari.
I vår församling öronmärker vi
gåvorna till projektet "Hope for
deaf" i Liberia. Under
insamlingsperioden kommer vi
under gudstjänsterna att
återkomma till detta och under
januari ha en 
 missionsgudstjänst med
missioninsamling.
Vill du redan nu skänka din
gåva så kan du använda
församlingens Swish heller
bankgiro. Märk i så fall din gåva
med "Liberia".
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