
 Under snart ett decennium...
... har jag nu levt med den konstanta frågan. Jag har 
fått den av släktingar, grannar, ytligt bekanta och 
gamla vänner som jag inte sett på många år. Frågan 
lyder: ”är du inte klar snart?” Att det skulle ta sju år för 
mig att bli pastor, var inget jag hade räknat med från 
första början. Men så här i efterhand är jag och min fa-
milj väldigt glada att det fick ta tid och att inte livet sattes 
på paus för att forcera igenom en pastorsutbildning. 

Mitt namn är Oscar Marklund, jag är 30 år och bor 
i Fiske bäck tillsammans med min fru Lina och våra 
två barn Harry och Majken. Jag är på ett sätt som 
så många andra grabbar som föddes och växte upp under 80- och 90-talet med bland 
annat Bon Jovi, Joey Tempest och Guns N' Roses som förebilder…avdankad hårdrock-
are! För det var så jag tillbringade den största delen av min uppväxt, inte så mycket på 
fotbollsplanen utan mer med rockbandet i missionshuset som fungerade som replokal 
under veckorna. Jag tror det var här som pastorsutbildningen egentligen började på 
allvar för mig, inte bara att vi stod i kyrkan och övade riff bakom predikstolen, utan för 
oss var musiken ett sätt att uttrycka och dela med oss av vår tro på Jesus. Så småning-
om växte det fram en allt mer utpräglad kallelse till att bli pastor. 

Den mer formella vägen till pastor började för mig vid North Park University i Chicago, 
där jag och min fru bodde och studerade teologi under två år. Sommaren 2010 flyttade 
vi åter till Sverige och hamnade i Fiskebäck där Lina påbörjade sin tjänst som musikledare 
i Missionskyrkan. Under två år arbetade jag som vikarierande ungdomspastor på Donsö 
samtidigt som jag påbörjade en annan spretig epok av distansstudier, hel/halvtidsstudier, 
föräldraledighet och en massa tågresor upp till Stockholm och Teologiska högskolan för 
att komplettera den utbildning jag fått från North Park.

Men nu har de sju åren gått och jag är både glad och lycklig, inte bara för att jag (med 
Guds hjälp) fått göra bokslut över en ovanligt lång studietid, utan även för att i höst 
har jag fått förtroende att påbörja en alldeles ny resa tillsammans med er i Sävedalens 
 Missionsförsamling. Från och med augusti börjar jag som en av era pastorer och kom-
mer att vikariera för Noomie som då är föräldraledig. Det är med stor förväntan som jag 
blickar fram emot året som ligger framför oss! 

Med önskan om Guds välsignelse

Leva innan man dör – tre söndagar om Predikaren
SÖNDAGEN DEN 31/5, 7/6 och 14/6 kommer 
jag att för första gången någonsin predika ifrån 
den kontroversiella bibelboken Predikaren.

När man läser bibelboken Predikaren kan 
man undra: vem röstade in den här boken i 
Bibeln? Predikaren är en del av Bibelns vis-
domslitteratur, men ändå inte. Predikaren 
ger visdom bortom visdomen! Den traditio-
nella visdomen i Bibeln, t ex Ordspråksboken 
talar om människor i kategorier och säger 
”de visa gör si och de ovisa gör så och får 
resultat därefter”. Och budskapet är: ”gör 
det rätta så kommer det att går bra för dig 
och om du gör felaktiga val så kommer det 
att gå dåligt för dig”. ”Gör A så får du re-
sultatet B”. Predikaren är en person som har 
varit moralisk och ärlig och som har gjort sitt 
bästa och allt gick ändå åt skogen. Predika-
ren är en person som har försökt praktisera 

Ordspråksbokens budskap ”gör det rätta 
så kommer det att gå bra för dig” och så 
har det inte gått bra. Predikaren ifrågasätter 
de här förenklade kategorierna. Jag tror att 
många av oss kan känna igen oss i detta. Vi 
gjorde det som var rätt, ändå blev vi drab-
bade av olika svårigheter, allt föll samman. 
Eller vi gjorde det som var helt fel och blev 
djupt sårade av det, men i fallet upptäckte 
vi att Gud fångade upp oss och det förvand-
lade vårt liv till något nytt.

Behöver vi en lärare om hon bara bekräftar 
det vi redan vet och tror? En sann lärare får oss 
att hisna, ställa frågor, bli upprörda. Och så lär vi 
oss något. Så fungerar Predikaren. Så hoppas jag 
också att denna predikoserie under tre söndagar 
ska fungera. Välkommen med på en resa som 
ytterst sett handlar om att leva innan man dör. 
 – Robert Eriksson
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FÖRSAMLINGSNYTT JUN – AUG 
2015

Under sommarmånaderna juni, juli och 
augusti börjar gudstjänsten klockan 
10. Från den 28 juni till 9 augusti har 
vi gemensamma gudstjänster med Vall-
hamrakyrkan. Varannan  gudstjänst hålls 
i vår kyrka och varannan i Vallhamra-
kyrkan. Varmt välkomna! 

SÖNDAG 5 JULI
10.00 GUDSTJÄNST I 
 VALLHAMRAKYRKAN

SÖNDAG 12 JULI
10.00 GUDSTJÄNST
Lena Fagerfjäll, Olle Andersson
Sång & musik: Bengt Åkerberg
Insamling till församlingen

SÖNDAG 19 JULI
10.00 GUDSTJÄNST I 
 VALLHAMRAKYRKAN

SÖNDAG 26 JULI
10.00 GUDSTJÄNST
Maria Dahlquist, Margaretha Zettergren
Sång & musik: Kerstin Asteberg
Insamling till församlingen

SÖNDAG 2 AUGUSTI
10.00 GUDSTJÄNST I 
 VALLHAMRAKYRKAN

SÖNDAG 9 AUGUSTI
10.00 GUDSTJÄNST
Peter Ljungkvist, Margaretha Zettergren
Sång & musik: Maria Henkelmann
Insamling till församlingen

SÖNDAG 16 AUGUSTI
10.00 GUDSTJÄNST
Oscar Marklund, Jenny Axebrink
Sång & musik: Team Sebastian Birgersson
Insamling till församlingen

SÖNDAG 23 AUGUSTI
10.00 GUDSTJÄNST
John Eidering, Lisa Birgersson
Sång & musik: Team Emelie Junsten
Insamling till församlingen

SÖNDAG 30 AUGUSTI
11.00 GUDSTJÄNST (OBS TIDEN!)
Robert Eriksson, Ruth Woie Svensson
Sång & musik: Team Marcus Sigvardsson
Insamling till församlingen
Nattvard
Start för söndagsskolan!

SOMMARTIDER
GEMENSAMMA GUDSTJÄNSTER 
SOM BÖRJAR KLOCKAN 10

... och på tal om söndagsskolan:
FÖR ATT SÅ MÅNGA som möjligt ska kun-
na vara med på predikoserien förlänger vi 
 söndagsskolan, så att det blir en samling för 
 barnen även den 7 juni.

Oscar Marklund
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VECKA DATUM OMSORGSGRUPP

23 1/6 – 7/6 6 Solberget
24 8/6 – 14/6 7 Sävedalen
25 15/6 – 21/6 8 Oxled
26 22/6 – 28/6 9 Soldatheden
27-28 29/6 – 2/7 10 Freja
29-30 13/7 – 26/7 11 Björnekulla
31 27/7 – 2/8 12 Furulund
32 3/8 – 9/8 14 Skulltorp
33 10/8 – 16/8 1 Göteborg
34 17/8 – 23/8 2 Bethala
35 24/8 – 30/8 4 Storegården
36 31/8 – 6/9 6 Solberget

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

GKA-KONSULT AB

FRAMÖVER
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FÖRSAMLINGSDAG

PÅ SJÖVIK
Lördag 5 september
DU HAR VÄL BOKAT IN församlingsdagen? 
I år möts vi på Sjöviksgården, vackert belägen 
vid Mjörn. Det kommer bli roliga aktivite-
ter för både barn och vuxna, tid att umgås, 
sjunga och be tillsammans, samt intressanta 
bibelstudier. Programmet startar klockan 10 
och vi åker hemåt igen klockan 20. En heldag! 

Vi hoppas på en dag där du får slappna 
av, äta gott och umgås. Bjud gärna med 
vänner som ännu inte lärt känna försam-
lingsgemenskapen! Detta är en utmärkt 
dag att lära känna församlingen.  Anmäl 
dig till Sven Järgenstedt, e-mail: 
sven.jargenstedt@gmail.com. 

Mer informa tion och anmälnings-
blanketter i kyrkans foajé.

OM NÅGOT HÄNDER
UNDER SOMMARTID KAN det vara svårt 
att nå de anställda med viktiga meddelan-
den, till exempel dödsfall i församlin gen. 
Då kan du vända dig till ordförande Joa-
cim  Bergman, 0702-639098, till vice före-
ståndare  Margaretha Zettergren: 0730-
301783 alt Olle Andersson: 0768-056050. 
De kan då hjälpa dig att få kontakt med 
vår egen pastor eller någon annan pastor 
i regionen.

Skulle ingen av de nämna vara anträff-
bar, får du gå vidare till någon i styrelsen, 
där följande ingår: Anna Willford, Birgitta 
Sävinger, Maria Standar, Simon Hofver-
berg, Erik Råwall, Jacob Löwenbrand, 
Pontus Bill och Lisa Birgersson. 

HEJ! JAG HETER HAMPUS och jag är 21 år 
gammal. Jag kommer från  Sveriges hjärta, de 
småländska skogarna. Det bästa jag vet är att 
äta blåbärspaj på en solig trappa på Öland un-
der juli månad. Där har jag tillbringat många 
sommrar tillsammans med min gamle far och 
mor i en liten röd stuga. Yngst bland fyra sys-
kon, som alla älskar att sedan barnsben be-
rätta vad jag ska hitta på i mitt liv. Om jag får 
tid över simmar jag gärna i närmsta simhall.

Att få komma till er och jobba med alla 
ungdomar i Sävedalens Missionskyrka ska 
bli helt fantastiskt! Jag älskar att prata om 
Jesus, framförallt till ungdomar och barn. 
 Gärna med lekar och andra aktiviteter. En 
kopp skånerost kaffe är tröskeln till en härlig 
dag. Vi ses i höst! – Hampus Jönsson

Hampus 
Jönsson

FÖDELSEDAGAR
92 år Gunnar Lundqvist den 7 juni.
60 år Dan Roos den 8 juni.
60 år  Margaretha Häggström den 21 juni.
50 år Lena Andersson den 21 juni.
93 år Margit Qvist den 19 juli.
60 år Annica Åkerberg den 22 juli.
75 år Lars Gustafsson den 23 juli.
50 år Elisabet Carlsén Jones den 24 juli.

HEMGÅNGNA
Per Asking den 5 april.  
Begravnings gudstjänsten har ägt rum.

Lever vi, så lever vi för Herren.  
Dör vi, så dör vi för Herren.  

Vare sig vi lever eller dör  
hör vi alltså Herren till.

BARNVÄLSIGNELSE
Folke Markusson, son till Hannah och 
Thomas Markusson, bars fram i guds-
tjänsten den 24/5

UTTRÄDE
Emil Lindqvist
NYA MEDLEMMAR: 
Jenny och Henrik Fridén

NU ÄR DET  
SOMMARLOV!
BARN- OCH ungdomsverksamheten startar 
igång måndagen den 24/8. Babysången börjar 
för hösten onsdagen den 2/9. Välkommen!

JAG HETER Maria  Dahlquist, är 26 år och 
har precis avslutat mitt andra år på pastorsut-
bildningen i Stockholm, en riktning jag aldrig 
trodde jag skulle ta. Guds vägar är ibland 
oförutsägbara. Jag är uppvuxen i Fristad utan-
för Borås men har jobbat och bott 4 år ute på 
Hönö som ungdomsledare. I sommar har jag 
fått den stora glädjen att få komma till er och 
predika tre söndagar, vilket jag tycker ska bli 
väldigt roligt men också utmanande. Jag ser 
fram emot att träffa er!     Frid /Maria

MARIA 
DAHLQUIST

gästpredikar vid  
tre gudstjänster  

i sommar


