
N O V E M B E R

Lördag 5
ALLA HELGONS DAG
"Helgonen"
11.00 Gudstjänst med
ljuständning, Maria Fässberg
Norrhall, Andreas Nordanstig,
S:t Jakobs kör.

Söndag 6
SÖNDAGEN EFTER ALLA
HELGONS DAG
"Vårt evighetshopp"
 18.30 Musikgudstjänst i
allhelgonatid, Andreas
Nordanstig och Manilla
Okomdal Nordanstig.

Torsdag 10
12 Torsdagsträffen – Att ta hand
om livet som det blev, Vanja
Agnesand

Söndag 13
SÖNDAGEN FÖRE
DOMSÖNDAGEN
"Vaksamhet och väntan"
11.00 Gudstjänst, Henrik
Fransson, Maria Raffai.

D E C E M B E R

Fredag 4
19.00 Klubb Jakob
BK Jakobs julkonsert.

Söndag 6
ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT
"Guds rike är nära"
11.00 Gudstjänst 

November
2022

Torsdag 17
12.00 Orgelkonsert, Bo Urban
Nordgren

Söndagen 20
DOMSÖNDAGEN
"Kristi återkomst"
11.00 Gudstjänst med nattvard, 
Maria Fässberg Norrhall,
Andreas Nordanstig.

Torsdag 24
Torsdagsträffen – Evert Taube,
David Anthin

Söndagen 27
FÖRSTA ADVENT
"Ett nådens år"
Gudstjänst, Maria Fässberg
Norrhall, Henrik Fransson,
Andreas Nordanstig, S:t Jakobs
kör.



P Å  G Å N G

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

Den senaste tiden har vi som
jobbar i församlingen fått
möjlighet att fördjupa oss i den
senaste översättningen av
Markusevangeliet. Det är
intressant att sitta i grupp och
reflektera över olika ord och
dess betydelse.

Det som slår mig är hur
levande bibelordet känns. Jag
har läst bibeln i hela mitt liv,
och ändå upptäcker jag nya
saker varje gång jag läser en
text. 

Det är också det som gör det
roligt att predika. Att läsa en
bibeltext som man läst flera
gånger förut och plötsligt
stanna till inför ett ord som
tidigare aldrig berört mig. 

En lördag i oktober inbjöd
församlingen till en ”Stilla dag”
då fick vi bland annat några
bibelverser att sitta och
meditera över. Det är ett bra
sätt att få bibelordet levande
på nytt.

För mig innebär det en
påminnelse om att Bibeln är
levande. En bok som håller att
läsa genom hela livet, i livets
alla skiften. Välkommen till
kyrkan och våra gudstjänster
och samlingar, där bibelordet
läses och förhoppningsvis
inspirerar oss att fortsätta vår
vandring med en levande Gud
och ett levande Guds ord.

Henrik Fransson

V A R J E
V E C K A

Onsdagar
12.30 LUNCHMÄSSA 
Kontakt: Maria Fässberg
Norrhall, maria@stjakob.se

Onsdagar
18.00 S:T JAKOBS KÖR
Ledare och kontakt: 
Andreas Nordanstig,
andreas@stjakob.se

Höstens orgelserie fortsätter
Kommande lunchkonserter är:
17 november Bo Urban
Nordgren
8 december Leif Tullhage
Konserterna är ca 40 min och
börjar kl. 12

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 klockan 18.00 är
det dags för församlingen
julkonsert. Medverkar gör
församlingens musiker och
körer.

27 november klockan 11.00 firar
vi gudstjänst på första advent.
Medverkar gör församlingens
pastorer, musiker och S:t
Jakobs kör. 

Det går fortfarande bra att
anmäla sig till två av de
bokcirklar vi planerade den här
hösten. Anmäl dig till Henrik
och du vill läsa "En enda kropp"
och till Maria om du vill läsa
"Därför sörjer jorden".
Kontaktuppgifter hittar du på
bladets framsida.
Cirklarna startar när vi har
tillräckligt många anmälda.
Varmt välkommen med din
anmälan!


