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DEN 1:A MARS hölls församlingens årsmöte, 
efter gudstjänst och sopplunch. Förutom 
bokslut, revision, budget, verksamhetsberät-
telse och verksamhetsplan pratade vi om de 
här sakerna:

• En eventuell ungdomsledartjänst. Många 
var väldigt positiva till detta. Ett extra för-
samlingsmöte hålls efter gudstjänsten 22/3 
för att fatta beslut i frågan.

• Noomie Hammar kommer att vara mam-
maledig under läsåret 2015/2016. Vi har 
fått in flera bra ansökningar till vikariatet.

• Byggnationen. Byggruppen har tagit fram 
en skiss på ett nytt förslag där vi behåller 
båda våra fastigheter (Ugglumsgården och 
huset på Blankavägen), vilket gör att eko-
nomin i byggnationen ser ljusare ut. För-
handlingar pågår med kommunen.

• Under 2015 kunde vi avsätta 730 000 kr 
till byggfonden, som nu innehåller 3 867 
306 kr. Mycket positivt! Vi behöver ändå 
öka givandet en del tills att byggnationen 
kommer igång.

• Årsmötet skickade också en hälsning till alla 
medlemmar som inte kunde närvara, speciellt 
då de som inte kunde vara med på grund av 
sjukdom. Guds nåd och välsignelse till er alla!

HJÄLP, JAG ÄR STYRELSELEDAMOT!

BOKBORDET FÅR NYTT LIV
En hälsning från Niclas Andersson
MED GLÄDJE TAR jag mig an det vi kän-
ner som bokbordet, och funderar just nu 
på hur en fortsättning på detta kan se ut. 

Jag omfamnar de digitala formaten till 
fullo, men jag vill med detta lyfta den fy-
siska bokens roll! Att ha ett stycke arbete i  
händerna, bilder som valts, ord och stycken 
som omsorgsfullt portionerats ut med tan-
ke på att nå mej som läsare.. wow!

Men viktigt är ju så klart att veta lite om 
er och ert läsande: Hur läser du böcker? 
Läser du böcker? Kontakta mej via mail: 
niclasmedc@hotmail.com,  eller prat, eller 
skriv i gruppen ”Boken” på Facebook!

PÅSKEN ÄR KYRKANS STÖRSTA HÖGTID. 
Därför har vi samlingar under hela stilla 
veckan. Vi har ”inför påsken” måndag, tis-
dag, onsdag kl 19.00 med Åsa Hofverberg, 
Robert  Eriksson och Noomie Hammar. Vi 
läser texterna om Jesu väg till korset och ber 
tillsammans. 

På skärtorsdagens nattvardsgudstjänst kl 
19 gästas vi av Maria och Mikael Gustin 
Bergström. Maria är låtskrivare och sånger-
ska och kommer att tillsammans med Mikael 
sjunga både egna sånger och leda oss i lov-
sång. Hon har gett ut flera omtyckta skivor 
och har fått både Utbult-stipendiet och An-
ders Frostensson-stipendiet för sitt skapande. 

 På långfredagen får vi lyssna till predikan 
av Noomie  Hammar. 

Påskdagens gudstjänst är årets största fest 
då vi firar Jesu uppståndelse. Då medverkar 
Maria Gustin Bergström och Robert 
 Eriksson. Musiker: Mikael Bergström  piano, 
 Johan Karp fiol, Viktor Olofsson gitarr. 

Välkommen till dessa gudstjänsttillfällen 
då vi följer Jesu väg till korset och firar den  
tomma graven.

VAD FINNS DET för förväntningar på mig 
som styrelseledamot? Och vad har jag för 
förväntningar på mig själv? Det reflekterade 
styrelsen över när vi träffades en lördag i fe-
bruari. 

Vad kom vi då fram till? Likväl som försam-
lingen så blir vi i styrelsen starkare tillsam-
mans, när alla bidrar med sina olikheter, gå-
vor och erfarenheter. Vi talade också om att 
vi behöver balansera, dels mjuka, relationella, 
andliga frågor med mer hårda, praktiska frå-
gor. Och att vi kan bli bättre på att berätta 
för församlingen vad vi gör och vilka förvänt-
ningar du kan ha på oss…

Vad kan du då förvänta dig av styrelsen, 
vad är styrelsens roll? Det finns en otrolig 
spännvidd i de frågor som landar på vårt 

bord; alltifrån vilken kopiator vi ska köpa in 
till kyrkbyggnadskalkyler på fler miljoner. Eller 
från beslut om vi ska ha en julkonsert till vilka 
fokusområden de anställda ska ha nästa år. 
Vi ska även se till att församlingen fungerar 
rent föreningstekniskt, vi ska agerar arbets-
givare för våra anställda, vi ska med vishet 
och i tro ta beslut om vår kyrkas framtid. Och 
i allt detta är vi också människor med våra till-
korta kommanden.  

Men vi är, som som tur är, inte ensamma… 
Du är med oss! Tillsammans kan vi hjälpas åt, 
tillsammans kan vi ta oss ett steg närmare vår 
vision: Att älska Gud, älska människor och 
 betjäna världen.

Anna Willford – styrelsen

ÅRSMÖTET I NÅGRA MENINGAR

VANDRINGSUTSTÄLLNING  
I KYRKSALEN
I PÅSK OCH FEM veckor framåt kommer vand-
ringsutställningen ”Vila vid Guds hjärta” att 
hänga i kyrkan.  Ann-Christine  Bergström 
har under flera år vävt och knutit in en del av 
sina livserfarenheter i större och mindre konst-
verk avsedda för kyrkorum.  Hennes önskan är 
att bilderna skall locka oss in i Jesu närhet.

I samband med utställningen kan böcker kö-
pas och en mindre variant på ett av verken 
beställas.

Maria Gustin Bergström
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VECKA DATUM OMSORGSGRUPP

15 6/4 – 12/4 9 Soldatheden
16 13/4 – 19/4 10 Freja
17 20/4 – 26/4 11 Björnekulla
18 27/4 – 3/5 12 Furulund
19 4/5 – 10/5 14 Skulltorp
20 11/5 – 17/5 1 Göteborg
21 18/5 – 24/5 2 Bethala
22 25/5 – 31/5 4 Storegården

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

GKA-KONSULT AB

NATTVARD VARJE SÖNDAG
JESUS KRISTUS ÄR MITT IBLAND OSS. 
Han är konkret och nära! Ingenting 
visar oss det så tydligt som nattvar-
den. Vi har nu en kortare natt-
vardsordning, där alla blir delaktiga 
genom en gemensam växelbön.  
Vi tror att detta fördjupar  
vår gudstjänst.

FRAMÖVER

FÖDELSEDAGAR
50 år Marianne Häntak den 12 april.
70 år Birgitta Lundell den 10 maj.
70 år Dick Sjölander den 13 maj.
60 år Jane Klintbäck Gabrielsson den 15 maj.
70 år Olle Andersson den 18 maj 

HEMGÅNGNA
Anita Ahlberg den 23 januari. Begrav-
ningsgudstjänsten har ägt rum.
Brita Andersson den 28 februari. Begrav-
ningsgudstjänsten har ägt rum.
Vivi Ernald den 2 mars.  Begravnings-
gudstjänsten äger rum torsdag 9 april 
kl. 13.30 i Sävedalens Missionskyrka.

”Jag dör inte, jag träder in i livet.”  
Wilfrid Stinissen. 
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VAR VÄNDER JAG MIG 
NÄR DET ÄR KRIS?
Alla medlemmar har del i omsorgen om var-
andra. Det är viktigt att varje medlem inser 
sin betydelse i omsorgsarbetet. Märker man 
att det finns någon som behöver särskilt stöd 
kontaktar man diakonirådet eller pastorerna.

Diakonirådet träffas regelbundet för att se 
vilka församlingsmedlemmar som är i behov 
av särskilt stöd. De går regelbundet igenom 
matrikeln och försöker ta kontakt med med-
lemmar som saknats under en tid. Om du har 
behov av samtal/själavård eller funderar över 
något gällande omsorgen i församlingen, 
kontakta gärna Margaretha Zettergren: 
mt.zettergren@telia.com

SJUNG MED I VÅRKÖREN!
Det var roligt att sjunga ihop i Adventskö-
ren eller hur? Och nu är det dags igen! Nu 
kallar vi oss för Vårkören och vi möts för tre 
övningar inför en gudstjänst den 19 april.  
Välkommen att vara med och öva dessa tider: 
Sön 29 mars kl 13.00-14.30 (efter kyrkkaffet)
Sön 12 april kl 13.00-14.30 (efter kyrkkaffet)
Tis 14 april kl 19.00-20.30

Körledare Helena Fornegård

Kyrkokonferens  
i Göteborg
Kyrkokonferensen är det årsmöte som utgör 
högsta beslutande organ i Equmeniakyrkan. 
Till kyrkokonferensen får varje församling 
sända ombud efter medlemstal. Det gör 
kyrko konferensen till Sveriges största om-
budsförsamling. 

Konferensen fattar beslut om gemensamma 
projekt, till exempel beträffande samar-
bete med kyrkor både i Sverige och i andra 
länder,och verksamhetsplan och budget. 
Den väljer också personer till olika styrelser 
och befattningar i Equmeniakyrkans ledning. 
I år hålls Equmeniakyrkans kyrkokonferens i 
Svenska Mässan i Göteborg, torsdag till lör-
dag 14-16 maj.

På kvällarna anordnas olika evenemang av 
våra församlingar i Göteborg. De bjuder 
också in till gudstjänst söndagen 17 maj i 
respektive kyrka. Vår kyrkoledare Lasse 
Svensson predikar i Sävedalens missions-
kyrka. Ordinationsgudstjänsten för nya pas-
torer är på lördag kväll i Svenska Mässan.

GÅRDSFEST  &   
till Partille

Häng med ut och sprid glädje, kärlek och 
pannkakor tillsammans med en massa 
folk från kyrkorna i Partille och Floda. 
Det är den 25 april kl 9-15. Vi samlas i 
 Partille församlingshem. Vill du vara med?  
Du kan kontakta Henrik Rosseland på  
0762-468001.

SÖNDAGEN DEN 31 MAJ har vi gårdsfest 
med SMU:s gemensamma sommaravslut-
ning. Vi möts efter gudstjänsten i kyrkans 
trädgård och på parkeringen. Vi fikar och 
firar att sommaren är här.  Välkommen!


