Vad har ”exilen i ensamhet”
uppmärksammat oss på?
Vi hoppas att tillgången till vaccinet kommer innebära att samhället under året kan återgå
till någon form av ny normalitet. Alla ser vi fram emot möjligheten att återigen få mötas,
dela gemenskap, fira gudstjänst och ta nya tag.
Men innan vi sträcker oss framåt behöver vi be och reflektera över det som varit för att inte
missa det vi kanske lärt oss och vad Gud kan vilja visa oss. Kriser som uppkommer ur någon
form av ”exiltider” eller ”ökenvandringar” är mitt i sina svårigheter också viktiga faser att ta
vara på. Så har det alltid varit för Guds folk.
Därför vill vi ta vara på våren och fastetiden i synnerhet att lyssna in och sammanställa
lärdomar och insikter vi fått under året som gått. Det blir sedan ett underlag för oss i
ledarskapet när vi jobbar vidare med framtidsfrågor i församlingen.

Lev med frågor under fastan
Till hjälp för denna bön och reflektion vill vi leva med tre frågor. Frågorna är ställda utifrån
ett personligt respektive ett gemensamt församlingsperspektiv. Ta därför gärna upp dem
både enskilt och tillsammans med andra som familjen, husgruppen, bönesamlingen eller
någon du har förtroende för. Tänk inte bara i aktiviteter och engagemang utan försök också
se ur andra aspekter som ex: identitet & självbild, relationer & gudsgemenskap, teologi &
församlingskultur, pengar & prylar, arbete & vila…

Personliga frågor
1a) Vad i livet har blivit mer viktigt för dig?
2 a) Vad i livet har blivit mindre viktigt för dig?
3 a) Vad tror du Gud söker uppmärksamma dig på?
Dessa frågor är bara till för din egen skull. Det kan vara till stor hjälp att bolla fråga 3a)
med någon annan. Några av församlingens vägledare1 finns därför tillgängliga för samtal
och går gärna en promenad med dig för att samtala om detta.
Församlings frågor:
1b) Vad längtar du efter skall växa fram i församlingen?
2 b) Vad ser du att vi behöver släppa taget om i församlingen?
3 b) Vad tror du Gud söker uppmärksamma oss på som församling?
Maila in dina reflektioner till daniel.dalemo@saron.se före 11:e mars. Du kan också ringa
eller ta en promenad med någon pastor eller församlingsledare2 som gärna lyssnar in dina
tankar.

Livsmönster & vanor
Fastan är ett bra tillfälle att se över sina livsmönster och vanor i syfte att öppna sitt liv mer
för Gud. Nedan följer förslag på och möjligheter till goda praktiker (handlingar) under denna
tid.

Personliga praktiker:
•
•
•
•

Avstå ett visst mått av skärmtittande varje dag.
Ta en stund till bön & bibelläsning varje dag utifrån ex. Saronappen.
Läs ”Tillbakablick” på dagen varje kväll
30 min bibelmeditation varje vecka, se häftet här.
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Skander Kurtin; skander89@hotmail.com Anette Johansson; granette.johansson@gmail.com
Ingrid Fränne; ingrid.franne@saron.se Sandra Åkersten; sandra.åkersten@saron.se
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Kontaktuppgifter se www.saron.se

Gemensamma praktiker:
Enkla nattvardssamlingar i Saronkyrkan
Under fastan kommer vi ha nattvardsstunder i
Saronkyrkan på onsdagar. Till dessa måste alla som
vill vara med anmäla sig eftersom vi endast kan
släppa in 8 personer åt gången.
Vi bjuder in till två tillfällen varje onsdag.
Tider:
17 februari: 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
24 februari: 12.00-12.30 13.00-13.30
3 mars: 17.00-17.30 18.00-18.30
10 Mars: 12.00-12.30 13.00-13.30
17 mars: 17.00-17.30 18.00-18.30
24 mars: 12.00-12.30 13.00-13.30
Du anmäler dig till vilken tid du vill komma, när platserna är fyllda går det tyvärr inte att
anmäla sig. Om du skulle få förhinder ber vi dig gå in i din anmälan (du får ett mail med länk)
och tar bort dig. Då får någon annan chansen att komma.

Anmälan till nattvardsstund
Hemma hos - bön & lovsång - Torsdagar kl. 21.00 på Instagram
Öppet hem på Zoom - Torsdag 4/3 18.30
Tema: Fastan, en tid att reflektera

Tiden fram till påsk är i kyrkan en tid för reflektion. Vad är viktigt och vad är mindre viktigt? Vad
längtar vi efter? Är det något Gud vill göra oss uppmärksamma på? Är det något jag vill ändra på?
Vi samtalar tillsammans över fastans grundläggande frågor. Länk på www.saron.se

Pilgrimsvandringar lördag 27/2 och 27/3
En särskild pilgrimsvandring för hela
familjen Palmsöndagen 28/3.
Anmälan till Pilgrimsvandring

Bön för församlingen, Göteborg och världen
Tisdagar kl. 12.00-12.20. Tidebön på facebook/instagram. Leds av personalen.
Onsdagar kl. 18.00 På Zoom, länk finns på hemsidan. Leds av förbönsteamen.
Fredagar kl. 16.00-17.00 Be hemifrån tillsammans
med ett bönenätverk i församlingen.
Söndagar kl. 11.00 Tillsammans med
webbgudstjänstens deltagare.
För mer info och tillgång till mailutskick med
förbönsområden kontakta
Karin Svedmyr 0705-33 54 05,
karinsvedmyr@hotmail.com

Saronpodden:
Ladda ner vår app ”saronappen” och följ bibelläsningsplanen och lyssna på vår pod.
Inslagen finns även i vårt mediaarkiv på hemsidan.
Följande finns att lyssna på under fastan
o Kvartsamtal: Daniel & Caroline samtalar kring aktuella ämnen, varannan
vecka.
o Det goda livet: Johannes Lorin undervisar om saligprisningarna (Matt 5) i tio
avsnitt.

Bokcirkel på Zoom – tisdagar 2, 9, 16 och 23 mars.
”Leva eller överleva – om konsten att släppa taget”
Vi lever i en tid av oro och rädsla, och vi är många som upplever
att sorgen – som alltid finns där djupt inom oss – nu kommer upp
till ytan.
Vår tids prestations- och konsumtionskultur får oss att tro att vi
måste ta kommando över livet. Ändå är bokens envisa ärende att
den djupa glädjen i livet kommer när vi vågar släppa taget om allt
det som vi ändå inte kan kontrollera och överlämnar livet till Gud.
Det behöver vi inte vänta med. Det kan vi göra redan nu. Om vi lär
oss konsten att släppa taget, går vi från att överleva till att leva
livet fullt ut. I boken utgår Robert från fastan och påskens
berättelser om att gå från död till liv.
Anmälan skrev via Bilda. Länk till detta kommer inom kort.

