
J A N U A R I

Söndag 29 
FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER
TRETTONDEDAGEN
"Jesus är vårt hopp"
11.00 Gudstjänst med nattvard,
Maria Fässberg Norrhall

F E B R U A R I

Torsdag 2
12.00 Orgelkonsert, Samuel
Lundback
12.45 Torsdagsträffen
Internationell mission – Kristina
Palmér

Söndag 5
 KYNDELSMÄSSODAGEN
"Uppenbarelsens ljus"
11.00 Gudstjänst, Henrik
Fransson

Torsdag 9
19.00 Torsdagskväll i S:t Jakob
Marie Demker – "Att vara kyrka
och sig själv i en populistisk
samtid".
"
Söndag 12
SEXAGESIMA
"Det levande ordet"
11.00 Gudstjänst
Maria Fässberg Norrhall,
Andreas Nordanstig

Februari
2023

Torsdag 16
12.00 Torsdagsträffen
Sång och musik – Leif Tullhage,
årsmöte.

Söndag 19
FASTLAGSSÖNDAGEN
"Kärlekens väg"
11.00  Gudstjänst med nattvard,
Maria Fässberg Norrhall

Onsdag 22
ASKONSDAGEN
"Bön och fasta"
19.00 Askonsdagsmässa, Maria
Fässberg Norrhall, Andreas
Nordanstig, S:t Jakobs kör..

Söndag 26
FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN
"Prövningens stund"
11.00 Gudstjänst 
Henrik Fransson, Andreas
Nordanstig

M A R S

Torsdag 2
12.00 Orgelkonsert
12.45 Vad vet vi om S:t Jakobs
församling? –  Lättsamt quiz
och muntert bordssamtal.
 Margareta och Olle Kjernald

Lördag 4
10-16 Stilla dag i fastan – en dag
för vila och stillhet mitt i bruset.
information och anmälan
maria@stjakob.se

Söndag 5
ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN
”Den kämpande tron”
11.00 Gudstjänst, Maria
Fässberg Norrhall, Andreas
Nordanstig



P Å  G Å N G

V A R J E
V E C K A

Onsdagar 
12.30 LUNCHMÄSSA 
startar igen 11/1
Kontakt: Maria Fässberg
Norrhall, maria@stjakob.se

Onsdagar
16.00 SOUL CHILDREN,
(planerad start under våren)
18.00 S:T JAKOBS KÖR 
Ledare och kontakt: 
Andreas Nordanstig,
andreas@stjakob.se

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

Varje onsdag har vi
lunchmässa i kapellet. En liten
stund då vi får lyssna till en
bibeltext, sjunga en psalm och
dela nattvard. Samlingen tar
ungefär 20 minuter. Vi brukar
inte vara så många, men det
spelar inte så stor roll. Det
viktigaste är möjligheten att
”stanna upp”. 
Jag vet inte om du är som jag,
men när jag är utomlands så
går jag gärna in i kyrkor, sätter
mig ner en stund. Det ger mig
en frid, och sedan ut i vimlet
igen.
Jag tror det är viktigt att stanna
upp. Vi behöver inte gå in i en
kyrka, men det kanske hjälper.
Vi kan ”stanna upp” där vi är,
kanske hemma. Ta fram en
bibel eller andaktsbok, tända
ett ljus, be en bön. Vi kan göra
det till en rutin varje dag, eller
bara ibland. Men oavsett hur
ofta eller sällan, när du gör det,
så känns det bättre efteråt
.
En liten stund med Jesus, och
hjärtats oro flyr, 
och blicken vändes åter från
jordens små bestyr, 
till livets verkligheter, de ting
som ej förgås 
när himlarna och jorden av sin
förvandling nås.
PoS 207:3
 
Henrik Fransson

Under våren kommer vi
återigen att bjuda in till några
Torsdagskväll i S:t Jakob. Kvällar
då vi bjuder in till kvällar med
fokus på fördjupning och
gemenskap..
Första samlingen blir 9 februari.  
Då medverkar Marie Demker
och talar under rubriken "Att
vara kyrka och sig själv i en
populistisk samtid"

Övriga samlingar  under våren:
30 mars Matlagningskväll i
fastan. Maria Fässberg Norrhall
13 april  Britta Hermansson,
författare  evangelist i
Equmeniakyrkan.

Musikkonferensen är en
innehållsrik helg med seminarier,
gudstjänster, konserter och
andra samlingar.
Equmeniakyrkan inbjuder alla
som på olika sätt är engagerade i
sång-och musikarbete i
församlingarna runt om i landet.
Konferensen blir en mötesplats
för alla oss som längtar efter mer
inspiration och att få utrustas för
sången och musiken i Guds
tjänst. Samlingar och konserter
hålls i Betlehemskyrkan,
Tabernaklet och hos oss i S:t
Jakob. 
Vi står värdar för flera seminarier
och kvällarna avslutas med
program på ”Klubb Jakob”. 
På fredagskvällen framförs
"Livboj – En krans av sånger"
med Eva Kunda Neidek och
Tobias Nilsson. 
På lördagskvällen blir det svängig
konsert med Edo Bumba band.
Söndagens  gudstjänst hålls
gemensamt i Betlehemskyrkan.
Mer om hela programmet hittar
du på www.equmeniakyrkan.se/
musikkonferensen

Under våren fortsätter vår
orgelserie med en första
konsert 2 februari klockan 12.00
.Då kommer Samuel Lundback
tillbaka. Den här gången med
rubriken "Franskromantik och
Folkmelodi" Varmt välkomna!

Kommande datum är
planerade till 2/3, 20/4 och 25/5
klockan 12.00.

Årsmöte 26/3 direkt efter
gudstjänsten.
Årsmöteshandlingar skickas ut
senast två veckor innan mötet.  

MARS


