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JAG VAR 11 ÅR och skulle gå på min första 
rockkonsert med brorsan och hans kompis. 
Vi var taggade till tänderna, vi var på plats ti-
digt, angelägna om att få bra platser, men till 
vår stora besvikelse hade arrangörerna lagt in 
en gudstjänst före konserten. Typiskt! 

Hursomhelst råkade den gudstjänsten 
ledas av blivande pastorer i dåvarande Mis-
sionskyrkan. Jag minns inget av vad som sa-
des i predikan eller vittnesbörden, men jag 
minns att den helige Ande var där och jag 
fick uppleva mitt första Gudsmöte. Rockkon-
serten som följde blev en blek parentes i mitt 
liv, men kvällen bär jag för alltid med mig. Jag 
hade fått smak på något större. Från den da-
gen kunde jag aldrig skaka av mig tanken på 

att bli pastor…Guds vägar är outgrundliga.
Söndagen den 28 februari 2016 är också en 

dag som jag kommer minnas så länge jag lever 
- jag skulle ju egentligen bara vikariera här som 
ungdomspastor ett år - men när det stod klart 
att församlingens årsmöte beslutat att kalla 
mig till ny föreståndare kunde jag inte låta bli 
att tänka på den där kvällen då jag var 11 år 
och skulle på rockkonsert. Det är som att en 
cirkel nu sluts. Jag har visserligen hunnit skaffa 
mig några års erfarenhet av pastorsarbete på 
olika håll sedan tidigare, men det här blir min 
första riktiga tjänst som jag går in i som inte är 
ett vikariat eller liknande. Jag och min familj är 
mycket glada att få påbörja denna resa tillsam-
mans med er i Sävedalens Missionskyrka.

Det är med spänd förväntan som jag nu 
antar detta stora förtroende att vara er före-
ståndare och herde. Min dröm för försam-
lingen är att vi tillsammans med Gud och 
varandra skall kunna hitta vägar som kastar 
ljus och värme över den här platsen där vi le-
ver våra liv. Jesus säger: ”Ni är världens ljus, 
en stad uppe på berget går inte att dölja och 
tänder man en lampa sätter man den inte un-
der sädesmåttet, utan på hållaren så att den 
lyser för alla i huset.” (Matt 5:14-16)

I närheten till Kristus får uppståndelsens ljus 
lysa genom dig och mig så att den här värl-
dens död och mörker kan få förvandlas till liv 
och ljus. På ytan kan det upplevas som stora 
ord men låt oss inte underskatta Gud, som 
verkar i det fördolda. Mitt i allt engagemang 
och verksamhet pågår det ständiga möten 
som för oss närmre varandra och närmre Gud. 
Kristus har kallat Sävedalens Missionskyrka till 
att resa tecken för Guds rike. Det sker på be-
stämda tider i kyrkans lokaler men också på 
våra arbetsplatser, skolor, på Ica eller i fotbolls-
laget. Min uppgift som pastor och förestån-
dare är att ständigt påminna oss om denna 
vision och verklighet: Att det ljus som Jesus 
Kristus tänt inom oss skall få stå på lamphål-
laren och lysa för alla i huset. Vi är Kristi kropp 
i den här världen och för den här världen!

Lördagen den 7 maj ordineras jag till-
sammans med 11 andra pastorer i kyrko-
konferensen i Kista, Stockholm. Om du har 
möjlighet att komma är du varmt välkommen 
att dela denna viktiga stund med oss. Den 
22 Maj kommer även regional kyrkoledare, 
 Thomas Hammar att medverka i gudstjäns-
ten där jag installeras som er nya förestån-
dare. Det blir fest!  – Oscar Marklund

FRAMÖVER

HÄLSNING FRÅN VÅR NYA PASTOR

KYRKA PÅ TORGET  
 Om tro, kristenblivande och ett profetisk uppdrag i vår tid
LIVET ERBJUDER SÅ MÅNGA roller och 
identiteter. Först och främst är jag "Guds 
barn", som aposteln Johannes formulerar nu-
ets identitet för oss kristna. Och min djupaste 
längtan är att bli mer lik Jesus Kristus, vilket 
är hoppets identitet enligt Första Johannes-
brevet 3:2. För mig betyder det att jag ser livet 
som ett livslångt lärande, ett livslångt kristen-
blivande.

Min vardag är nu präglad av att jag är mor-
far till fyra barnbarn och jag försöker ge tid 
åt relationerna med min familj. Till syvende 
og sist är ju livet en massa pågående relatio-
ner. Som Paulus försöker jag formulera min 
kristna tro och identitet erfarenhetsbaserat 

utifrån de relationer jag står i. 
Jag gillar mitt arbete som lärare på 

 Teologiska högskolan Stockholm (THS). 
Det är en stor förmån att få vara indragen 
i utbildning av framtidens ledare i Equme-
niakyrkan, Svenska kyrkan - och från och 
med i höst även i östkyrkorna i Sverige. Jag 
undervisar i praktisk teologi och mitt mål är 
pastorer, präster och andra ledare ska vara 
"teologiskt reflekterande praktiker".

I min forskning har jag undersökt den lev-
da tron i församlingarna. Därför har jag skri-
vit mycket om predikantskap, körskap, guds-
tjänst, kyrkobildning/församlingsgrundande 
arbete och annan praxis. Jag hoppas att det 

ska bidra till viktiga samtal om en församlings 
teologiska identitet. Det viktigaste är inte hur 
en församling uppfattas av andra, utan dess 
egen självförståelse, förankrad i Guds uppen-
barelse av sig själv.

 – Sune Fahlgren

– Rune W Dahlén, undervisningssekreterare inom Equmeniakyrkan och  
kontaktlärare för kyrkans pastorskandidater, på bloggen  www.blipastor.nu. 

Den 13 mars gick startskottet för vårens bön- och offerdagar för pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan. Lärare, blivande pastorer och 
diakoner från Campus Bromma (Teologiska högskolan Stockholm och Bromma folkhögskola) brukar då vara ute i ett hundratal församlingar för att 
predika och vittna. Vår gäst är Sune Fahlgren, lektor i praktisk teologi vid Teologiska  högskolan Stockholm. Söndag 17 april predikar han i 
gudstjänsten, och efter kyrkkaffet håller han ett föredrag som berör kyrkans identitet i samhället. Här ger Sune en presentation av sig själv.

Vi lever på kontakterna med församlingarna!  
Utan den kontakten måste vi genast lägga ner utbildningen av pastorer och diakoner.
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REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Oscar Marklund oscar@savedalensmissionskyrka.se Original Mats Leidö 
Webb ansvarig  Simon Hofverberg hemsidan@savedalensmissionskyrka.se NÄSTA MANUSSTOPP 16 maj 
ADRESS EXPEDITIONEN Skolvägen 8, 433 61 Sävedalen Öppet: tisdag–onsdag 10–14 Telefon: 031-26 26 34

VECKA DATUM OMSORGSGRUPP

14 4–10/4 2 Bethala
15 11–17/4 4 Storegården
16 18–24/4 6 Solberget
17 25/5–1/5 7 Sävedalen
18 2–8/5 8 Oxled
19 9–15/5 9 Soldatheden
20 16–22/5 10 Freja
21 23–29/5 11 Björnekulla
22 30/5–5/6 12 Furulund
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NYA MEDLEMMAR
Anders Grahl
Stina Grahl
Karin Kylberg
Mikael Kylberg
Marita Sahlin

Kjell Sahlin 

NYFÖDDA
En son till Simon och Elin Roos.

DOP
Filip Martin Lundberg, son till Cecilia Hen-
ningsson och Christer Lundberg, döptes 
den 21 februari 2016 i St. Jakobs kyrka. Dop-
förrättare: Henrik Fransson

BARNVÄLSIGNELSE
I gudstjänsten den 21 februari bars Sigrid 
Moberg, dotter till Tomas och Sara Mo-
berg, fram till välsignelse. Akten leddes av 
Marcus Olsson.

FÖDELSEDAGAR
Urban Brandström fyller 70 år den 5 maj
Berit Strömberg fyller 80 år den 16 maj

UTTRÄDEN
Liselotte Johansson
Ann-Marie Nord 
Stefan Nord
Simon Sandström
Evelina Sandström

 
031-355 40 00  
gillisedman.se 

 

DEN 28 FEBRUARI hölls församlingens års-
högtid. Efter gudstjänst och sopplunch följde 
förhandlingar i kyrksalen. Förutom bokslut, 
revision, budget, verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan pratade vi om detta:

Årets höjdpunkt var beslut om kallelse av 
församlingsföreståndare. Tjänsten annonse-
rades och 6 personer sökte tjänsten. Inter-
vjuer hölls och Oscar Marklund valdes ut 
som förslag till tjänsten. Rekryteringsgrup-
pen redogjorde för sin bild av Oscar och var-
för vi vill föreslå honom som föreståndare. 
Oscar valdes enhälligt och kommer att till-
träda tjänsten 9 maj 2016.

Byggnation: Bygglovsansökan är inläm-
nad till kommunen och kommer att gå till 
byggnadsnämnden 14 mars. Om bygglovet 
beviljas är det giltigt i två år. I årets bokslut 
avsattes 300 000 kr till byggfonden, som nu 
innehåller 4 167 306 kr.

Social mission: Inom detta område händer 
mycket och det finns många tankar, t.ex. 
stickkafé för invandrarkvinnor. Kortedala-
församlingen; hur kan vi finnas med i deras 
sammanhang? Det finns t.ex. många en-
samma kvinnor med dålig ekonomi.

Verksamhetsplanen: Församlingen växer 
och det är därför viktigt att aktualisera visio-
nen så att nya medlemmar blir involverade. 
Under mars månad kommer styrelsen att 
börja jobba med hur vi skall gå tillväga.

ÅRSHÖGTID 2015

BOKBORDET
"De äldsta böcker är fortfarande helt 
nyutkomna för dem som inte läst dem". 
 – Samuel Butler

ALLA HAR VI bra böcker hemma, som vi 
kanske motvilligt har förpassat till bakre ra-
den i bokhyllan eller en låda i förrådet. Nu 
ger vi möjligheten att dela med oss av dessa 
böcker till andra!

Syftet med bokbordet är att få igång läsan-
det, och en bra ingång i detta är att någon 
ger en rekommendation!

Ta med din bok – som du gillar men vill 
skänka vidare – till kyrkan, ställ den i hyllan 
som benämns "Boktipset" och skriv några 
rader på en lapp om varför just den boken 
är så bra och vad den gav dej. Förströelse? 
Goda skratt? Ett nytt liv? Vad som helst, men 
lappen är obligatorisk.

Bland alla som lämnar in en bok, kommer 
ett generöst presentkort på Din Bok att lottas 
ut lagom till sommarens hängmatte-läsning!

 -Niclas Andersson

#instagram
Vad pågår i Sävedalens Missionsförsamling? 
Det finns lika många svar på den frågan 
som det finns människor som rör sig i och 
blir berörda av församlingens arbete. Just 
nu eftersöker vi en handfull personer som 
skulle vilja spegla församlingens rika liv och 
mångfald genom ett instagramkonto? Är 
du intresserad? Kontakta Anna Willford på  
e-mail: anna@willford.eu

Hur kan jag engagera mig  
för ett ensamkommande 

DET ÄR MÅNGA av de unga flyktingar som 
har kommit till Göteborg som behöver stöd 
och hjälp in i vårt samhälle. Det kan handla om 
att få hjälp med språk och kulturförståelse el-
ler att ha någon som står vid sidlinjen och hejar 
när man spelar en fotbollsmatch. Men det är 
också många som behöver en mer permanent 
familjegemenskap och ett tryggt boende.

Efter gudstjänsten den 24 april  kommer 
Räddningsmissionen och berättar om sitt 
 arbete med faddrar och familjehem för 
 ensam kommande flyktingbarn. 

men sedan verkstad!
Mycket

Hur blir man fadder för ett ensamkommande flyktingbarn? Vad kan vi göra 
för ensamkommande flyktingbarn som kommer till Göteborg? Välkommen till 
en kväll med information, berättelser, musik och möjlighet att engagera sig. 

Tomas Sjödin – kvällens värd
Robert Eriksson och Paul Biktor Börjesson – sång och musik 

Clara Rundblom – familjehemsförälder, Joakim Hagerius – föreståndare Saronkyrkan 
Emil Mattsson och Jenny Axebrink från Göteborgs Räddningsmission

Representanter från Göteborgs stads familjehemsverksamheter

23 november, 18:00 i Smyrnakyrkan   
Haga Kyrkogata 2, Hållplats: Hagakyrkan

MEDVERKANDE

flyktingbarn?


