En hälsning från Sankt Pauli församling

Våra löften och Guds
När jag skriver dessa rader är det snart nyår. En tradition vi har är att avge nyårslöften. Själv
tycker jag det är väldigt fint med löften eftersom det bakom löften ligger en längtan att hålla
sig till något gott, och för många av oss så hjälper det att ha tydliga och uttalade mål.
Jag gick in och läste en lista på nätet med ”proffsens bästa nyårslöften” där kända svenskar
ger sina bästa tips. De vanligaste förslagen på löften som gavs handlade om träning, om att
äta rätt och om att leva i nuet. Någon svarade: ”det bästa du kan göra är att lova dig själv
något och hålla det”. Samtidigt vet vi att det inte dröjer så länge innan medierna gör stora
reportage om hur dåliga vi är på att hålla våra nyårslöften. Och vi blir påminda om att det
inte alltid är så lätt att vara så duktig och god som vi skulle vilja vara.
Ett bibelord som jag i detta sammanhang skulle vilja påminna om är från Psaltaren 145 och
handlar om Guds löften. ”Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.”
Det här bibelordet betyder mycket för mig då det påminner mig om att när saker runt omkring skakar, det kan handla om min familj, mitt jobb, mina relationer med vänner, samhället jag lever i m.m., så är det en stor trygghet att veta att Gud inte sviker. Han är trofast, Han
är den klippa som jag får stå på, och Han är kärleksfull i allt han gör. Detta är inte bara ett
nyårslöfte, utan ett löfte han förnyar dag för dag. Sankt Pauli vill vara en församling som
förmedlar just tryggheten hos Gud och kärleken som finns hos honom.
Jag vill önska dig en god vår och hälsa dig välkommen i gemenskapen i Sankt Pauli kyrka
och församlingshem!

Daniel Bennsten

kyrkoherde

daniel.bennsten@svenskakyrkan.se
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En hel del
När vi firar mässan tar prästen brödet, bryter det och säger: ”Brödet som vi bryter är den
delaktighet av Kristi kropp.” och församlingen instämmer: ”Så är vi, fastän många, en enda
kropp ty alla får vi del av ett och samma bröd.” Då förklarar och bekänner vi vad ett liv med
Gud handlar om. Gemenskapen med Gud och människor är hel igen, men hur ska den
levas ut?
I vårt samhälle är oberoendet ett värde som hålls
väldigt högt. Många har drivit ståndpunkten att
en människa måste vara fri för att på ett meningsfullt sätt gå in i relationer med andra. För att vara
fri måste man vara oberoende och kunna klara sig
själv. Sättet att tänka har sina poänger. Det målar ett
ideal av helt fria, starka, oberoende människor som
utan tvång väljer att dela livet med andra. Synsättet
har fått politiska konsekvenser så att vi byggt upp
system som gör att ingen ska vara beroende av andra
och därför kunna slippa förtryck.

lationer till andra. Beroendet av andra människor
kan inte byggas bort. Vi vet alla att en biprodukt av
tanken om den oberoende människan har blivit en
väldigt stor individualism och en mycket stor, icke
självvald, ensamhet i vårt land.
Guds plan för oss är en annan. Den börjar i dopet.
De flesta vet väl idag att dopet inte är en namnceremoni utan att det har med Gud att göra. Men att
livet med Gud, som börjar i dopets heliga handling,
också innebär att vi blir en del av en gemenskap
kanske vi inte alltid tänker på. Att vara kristen är att
leva i gemenskap med Gud, men också med de andra som också tillhör Gud. Kyrkan är alltså inte en
klubb för dem som råkar tycka samma sak (även om
tron förstås formar våra tankar), utan en gemenskap
med Gud och med människor. Jesus är den som lagar det trasiga. Vad har blivit trasigt? Relationen
med Gud och med andra människor.

Men någonstans har det blivit fel. Utan att vara
någon stor filosof, tänker jag att det finns ett stort
fel i resonemanget och det felet är att man inte har
räknat med vår svaghet och att vi är grundläggande
beroende av varandra. Den där helt fria människan
existerar bara som en idealbild. Vi andra har ett stort
behov av gemenskap som vi inte kan välja bort. Vi
kan inte förverkliga oss själva om vi inte står i re-3-

Jag lärde mig häromda’n något om Tabernaklet i
Bibeln. Tabernaklet var ett bärbart tempel som Israels folk bar med sig när de vandrade i öknen. Det
var som ett tält med olika avdelningar. Det allra heligaste fanns det något som hette. Det borde beteckna
själva innersidan av allt, tänker jag. Vad fanns där
inne? Jo där fanns en låda som bland annat innehöll
tavlorna med Orden, Guds bud i en låda, som kallades ark. Den är symbolen för Guds närvaro. Ovanpå
finns bilder av keruber, änglar. De ska ha sina ansikten vända mot Guds närvaro. Det innebär att deras
ansikten också är vända mot varandra. Detta är en
bild också för oss idag. Att möta Gud innebär att
våra ansikten möts. Närheten till Gud blir gemenskap. Man kan också säga att när ansikten vänds mot
varandra blir Guds närvaro tydlig.

Vi har problem med spontan gemenskap i vår kultur. Därför behöver vi också använda vår hjärna
för att tänka ut hur den gudomliga gemenskapen
ska gestaltas. Det kan göras genom små eller stora
medel. Vi har i Sankt Pauli blivit välsignade med en
ganska stor skara som möts för att fira Högmässa.
Där firas innersidan och vid altaret sker allt detta
som Gud gör. Gemenskapen utgår därifrån. Ansikten vänds mot Gud och varandra. Men kaffet efteråt
är också viktigt. Där har vi en sak i vår kultur som
stämmer med det Gud vill. Det finns ju inget som
är så svenskt som att ”fika”! I vår kultur finns alltså
både sådant som stämmer med Guds plan och sådant som inte gör det. Låt oss ta vara på våra goda
sidor!
Utöver söndagens gemenskap är det också viktigt med mindre samlingar. Att samlas i hemmen, i
mindre grupper för att ”fika” (svenska för att umgås)
dela livet, be för varandra. Där finns enligt all missiologisk (läran om hur kristendomen sprids) forskning en av nycklarna till en levande församling. Vi
ska inte göra det för att få en viss effekt, för att bli
framgångsrika, utan för att det är naturligt för oss,
precis som keruberna hade sina ansikten vända mot
varandra.

Visst är detta vackert! Men det är också svårt. Också vi är barn av vår tid och vårt land, privata och
oberoende. Det kan ta tid att få ett annat förhållningssätt. Men Guds plan är tydlig. Vår tro gör att
vi drivs samman. Församlingen blir som en släkt eller en familj där nya syskon kan komma till. Precis
som i en vanlig familj blir det stor glädje när det föds
ett nytt barn. De nyfödda vet inte hur man ska föra
sig riktigt. Det är mycket de behöver lära, men de är
oftast mer älskade än de vuxna. Alla skiner upp när
man ser de små. Så är det också i himmelen, änglarna gläds när en enda syndare omvänder sig, står det.

I den lilla gruppen där man kan vara mer personlig
och visa mer personlig omsorg, där föds idéer som
kommer från Gud själv som är viktiga för våra liv
och för gemenskapen i församlingen. Vill vi prova
detta? Jag tror att många kommer att bli gladare om
vi gör det. Även vi själva.

Så gemenskapen med Gud och människor är vad
det handlar om. I den gemenskapen har vi också ett
uppdrag. Det uppdraget har vi tillsammans. Uppdraget är detsamma som vi har därför att vi är människor. Vi är skapade till Guds avbild, för att spegla
vem Gud är. Guds avbild är Jesus. Vi tar emot Honom och blir sammanfogade med Honom. Vi sitter
ihop med Honom och därför också med varandra.
Därför finns det en särskild samhörighet mellan
dem som tillhör Jesus. Kärlek dem emellan kommer sig av att de hör ihop på ett djupt plan. Ett plan
som är djupare än kultur. Det är därför vi kan känna
en omedelbar närhet till kristna som kommer från
länder långt ifrån vårt land. Det är också därför vi
ibland känner ett främlingskap i vårt eget land, när
det fjärmar sig från Gud. Kärleken till ”bröderna”
dvs trossyskonen är ett kännetecken på att man är
kristen, säger aposteln Johannes. (1 Joh. 2:9) Finns
den inte, är det något grundläggande som är fel.

Björn Larsson

präst

bjorn.larsson@svenskakyrkan.se
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Barn och familj

Barn och musik
Rytmik. Ålder 0-3 år tillsammans med en vuxen.
Sång, rytm och rörelse. Begränsat antal platser.
Anmälan via vår hemsida. Start vecka 3.
Kör-Lek. Ålder 4-6 år. Kör-Lek övar

onsdagar kl 16.15-16.55 i Sankt Pauligården.
Vi sjunger, dansar och leker med musik. Ca tre gånger per
termin sjunger och spelar vi i familjegudstjänsterna i kyrkan.

Gudstjänst för SMÅ&stora
sång, bibeldrama, fika mm.

sön 26/2, 9/4 kl 16.30
sön 14/5 kl 11.00
barnkörerna sjunger i högmässan

Miniorkör. Ålder ca 7-10 år. Övar onsdagar kl 17.15-17.55
i Sankt Pauligården. En kör för dig som gillar att sjunga och
röra dig till musik. Du får träffa andra sångsugna barn och
lära dig nya sånger. Vi sjunger i gudstjänsten ca tre gånger
per termin.
Juniorkör. Ålder ca 11 och uppåt. Onsdagar kl 17.45-18.55
i Sankt Pauligården. Vi sjunger och rör oss till musik, lär
oss nya sånger och sjunger sånger som vi redan kan. Efter
övningen blir det fika och blandade aktiviteter. Kören sjunger
i gudstjänsten cirka fyra gånger per termin.
Ledare: Monica Norén. Start vecka 3.

Barn och familj
Öppen förskola

Ålder 0-6 år tillsammans med en vuxen. Sångstund och
fika. Det är bara att komma, ingen anmälan behövs!
Fredagar kl 10-12 i Tillflykten. Ledare: Kristina (Kicki)
Bengtsson. Start 20/1.

Minikyrka i Pauligården

ljud- och ljusupplevelser, bön, sång
och rytmik för barn i förskoleåldern.
tre fredagar kl 10.10
10 februari, 24 mars, 21 april

Fredax För dig i skolår 3-7.
En plats för att lära känna Jesus mer och en grupp för att
lära känna kompisar och hitta på kul saker ihop. Vi gör allt
möjligt från spel, lek, tävlingar, skapande, bakning och
mycket annat.
Fredag kl 16-18.30 jämna veckor, 27/1 - 16/6.
Ledare: Bodil Skoog och Anna-Karin Niklasson.
Söndagsskola

Varje söndag under terminen är det söndagskola för barn
i åldrarna 3-12 år. Gudstjänsten börjar kl 11.00 och under
predikan samlas barnen till söndagsskola.

Sankt Pauli förskola

Ålder 1-6 år. På församlingens hemsida finns en utförlig
presentation av förskolans verksamhet.
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Mötesplatser och gemenskap

Gemenskapsträff & Mötesplats i Sankt Pauligården!

Tisdagar kl 11.00
Varannan tisdag är det Gemenskapsträff i Sankt Pauligården - en öppen samlingspunkt för seniorer
med andakt följt av kaffeservering och olika program. Varannan gång är det enklare Mötesplats,
caféträff med andakt, kaffe och gemenskap kring borden. Samlingen slutar ca 12.30.
Ta gärna med någon du känner, en vän, en granne. Här kan du lära känna nya och gamla vänner!
Alla är varmt välkomna! Ingen anmälan, det är bara att komma!
I foldern ”Senior i Pauli” och på hemsidan finns ett mer detaljerat program för träffarna. (start 17/1)

Hemgruppen

- den lilla gemenskapen i församlingen
Det är många som hittar till Sankt Pauli kyrka på
söndagarna och där är en stor härlig gemenskap.
Men den lilla gruppens gemenskap är också viktig.
I församlingen finns olika hemgrupper som träffas vid
olika tider och olika ofta. Här finns gott om utrymme
för gemenskap, för att dela vardagslivet och för att be
tillsammans. Jesu löfte ger en speciell dimension till
den lilla gemenskapen.
Jesus säger: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn är
jag mitt ibland dem”.
Vill du komma med i en grupp? Kontakta Daniel Bennsten.

Soppgemenskap
i Pauligården

onsdagar 12.15

efter middagsbönen i kyrkan kl 12
(start 18 jan)

Tillfällen till bön

Någon att tala med?
Välkommen att höra av dig om du vill tala med,
eller få besök av präst eller diakon. Ring någon av
prästerna eller diakonerna (s.2) så ordnar vi en tid
som passar. Vi har tystnadsplikt.

Sorgegrupp

Vi ordnar regelbundet sorgegrupp/ leva-vidaregrupp, till stöd för dig som mist någon som stått dig
nära. Kontakta diakon Annette Andreasson för mer
information om detta och när nästa grupp börjar.

Kontakt

Middagsbön i kyrkan
må-fr kl 12-12.15
Bönesamling i kyrkan
onsdagar kl 17.30
Lovsång och bön
en söndagkväll i månaden. (se sista sidan)
Personlig förbön
erbjuds i högmässan varje söndag.
Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna.
Bulta, och dörren ska öppnas för er. /Jesus

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår församling och verksamhet.
Telefon till expeditionen (vardagar 9-12) är 031-731 58 40. Se sidan 2 för övriga nummer.
Mailadresser till ledarna finns på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/sanktpauli
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Studier, samtal, reflexion och fördjupning

Studiekvällar i Pauligården

Kyrksöndagar -

Onsdagskvällar i Pauligårdens bjuder på olika
studiecirklar, föredragskvällar till fördjupning
och reflexion. Nedan ges ett axplock från vårens
studiekvällar. Se hemsidan för mer info om olika
studiegrupper. Ingen föranmälan behövs.

22/1 Forum Sankt Pauli. Daniel Bennsten
5/3 Så fungerar en hemgrupp
Håkan Sunnliden
19/3 Så använder jag min Bibel
Björn Larsson, Kristina Rådberg mfl.
23/4 Det allmänna och det särskilda prästadömet
- en lekmans perspektiv. Rune Mårtensson

onsdagar 19.30

högmässa kl 11.00, kyrklunch, föredrag kl 13.00

Föredragskvällar
18/1 Martin Luther - om kamp och frihet.
Carl Magnus Adrian

Påtåren

22/2 Bön och fasta
Eskil Hofverberg

- föredrag i anslutning till söndagens kyrkkaffe.
Tema: Templets

29/3 Bikten - botens sakrament
Fredrik Brosché

5/2
12/3
9/4
14/5

19/4 Dopet - om barndop, vuxendop och
troendedop. Björn Larsson
17/5 Att be för sjuka
Anna Aronsson, läkare

och kyrkans högtider

Sabbatsdag och sabbatsår
Påsken
Veckofesten - pingsten
Lövhyddohögtiden

Johannes Hellberg
- lärare på Församlingsfakulteten i Göteborg

Musik och körer

Örgryte Pastorat 2018

Gillar du att sjunga i kör?

Sedan beslutet om att dela upp Göteborgs kyrkliga
samfällighet i nio nya enheter togs, har indelningsdelegerade och dess arbetsutskott arbetat med den
nya organisationsstrukturen.

I församlingen finns ett stort utbud av körer för olika
åldrar och olika nivåer:
Barnkörer, Kyrkokör, VOiCES, Seniorkör,
Vokalensemble. Se hemsidan för mer information
och kontakta någon av körledarna om du har några
frågor.

Ny organist!
Mikael Holmlund börjar i
januari sin tjänst som
församlingens organist.

I oktober förra året beslutades att anställa Martin
Lindh som förändringsledare inför det nya
Örgryte pastorat. Martin börjar sin tjänst i februari
och kommer i januari 2018 ta över som kyrkoherde
i det nya pastoratet som då kommer att bestå av
Björkekärr, Härlanda, Sankt Pauli och Örgryte
församlingar.
Vid kyrkovalet i år den
17 september utses fullmäktige
för det nya Örgryte pastorat.

Sön 15 jan 18.00 ger Mikael

INTRO

Vi får besök av Martin den
12 februari då han predikar
i högmässan i Sankt Pauli.

- piano och orgelafton
musik av Bach, Franck,
Grieg och Liszt.
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Avsändare: Sankt Pauli församling
Box 6034, 400 60 Göteborg
Sankt Paulibladet vårnummer går ut till
församlingens alla medlemmar.

Välkommen i gemenskapen
i Sankt Pauli kyrka och
församlingshem!
Högmässa söndagar kl 11.00

Gudstjänst för hela familjen, med nattvard,
söndagsskola för barnen, bön, undervisning,
körsång, psalmsång, kyrkkaffe.

Middagsbön i kyrkan må-fr kl 12.00
Veckomässa onsdagar kl 18.30
”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor,
jag skall skänka er vila”. /Jesus
Inskriptionen på altaret i Sankt Pauli kyrka.

Stilla Dag
i Sankt Pauli kyrka
vila, fördjupning
och uppbyggelse

En enkel retreat med mässa, vila,
fördjupning och uppbyggelse. Två
lördagar, 25 februari och 10 juni

Inför söndagen
- bibelsamtal i kyrkan

Att läsa Bibeln är spännande
och att få göra det tillsammans
med andra, få lyssna, reflektera
och dela sina tankar kan berika
och fördjupa. Vi läser och
samtalar om söndagens bibeltexter. Både vana och ovana
bibelläsare är välkomna!

Onsdagar 11.00 i kyrkan

www.svenskakyrkan.se/sanktpauli
tel vard 9-12, 031-731 58 40

Lovad vare Herren!
Dag efter dag bär han oss,
Gud är vår frälsning!

Lovsång
och bön
Söndagskvällar med lovsång, bön
och personlig förbön.

22 jan, 19 feb, 19 mars,
23 april, 28 maj
18.00

