
 
 

Några nyckelord i 
Lördagsgruppen 

• Gemenskap och familjekänsla 
• För de med mer tvivel än tro 
• Öppenhet och tillit 
• Utan villkor, men nykter 
• Bön 
• Delningsrunda 
• Fika med rökpaus 
• Nåd 

 
 

Immanuelskyrkan 
Ekersgatan 15 

703 42 ÖREBRO 
 

www.immanuelskyrkan.net 
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Lördagsgruppen  

 
  



Vad är 
Lördagsgruppen? 
 
Lördagsgruppen är en 
självhjälpsgrupp som möts i 
Immanuelskyrkan alla 
lördagar året runt 
kl 15.00 – 17.00.  
 

Någon gång per år ordnas 
trevliga fester, till exempel 
vid nyår.  
 
Vem är 
Lördagsgruppen till 
för? 
 
Lördagsgruppen är för dig 
som har mer tvivel än tro. 
Du vänder dig till en högre 
makt för att komma tillrätta 
med ditt liv och funderar på 
om den Gud som visade sig 
genom Jesus är den makten. 
Du vill ärligt dela ditt liv 
med andra för att du tror att 
det blir till hjälp att komma 
vidare i livet.  
 

  
 
Hur går 
Lördagsgruppens 
samlingar till? 
 

Träffarna inleds med ett 
kort hälsningsord och en 
bön. Deltagarna sitter i en 
ring och delar det man vill 
om sig själv utan 
kommentarer eller råd från 
de övriga. Önskar man det 
inbjuder man själv till det 
senare i mötet.  Efter cirka 
en timme fikar alla 
tillsammans och samlingen 
avslutas med en bön.  
Du som är intresserad av att 
komma för att se hur 
Lördagsgruppen går till 
kontaktar Anna Norberg.  
 
Lördagsgruppen och 
Immanuelskyrkan 
Lördagsgruppen är knuten 
till Immanuelskyrkan. 

Ledarna har erfarenhet av 
livets skuggsidor genom sitt 
eget liv/yrkesliv och är alla 
med i kyrkan. 
 
Lördagsgruppen är en 
självhjälpsgrupp, men 
jag vill veta mer om 
kristen tro? 
 
Vill du fördjupa dig mer i 
den kristna tron är du varmt 
välkommen till församling-
ens gudstjänster söndag 
förmiddag, enskilda samtal, 
sommarläger, kurs i kristen 
tro (Alpha) och församling-
ens bibelskola. I veckorna 
är det vi kallar Vardags-
rummet öppet och 
onsdagar kl 12-16 har vi 
Öppen kyrka för sinnesro 
och bön. 
Det finns också möjlighet 
att gå in i någon av 
församlingens övriga 
smågrupper.  
 
Några röster om  
Lördagsgruppen 
 
Utan LP och Lördagsgruppen, 
LG, hade jag inte nått dit jag står 

idag. Första tiden lyssnade jag 
mest på andras delningar, men 
jag blev snart allt säkrare i 
gruppen. Det var nyttigt att 
berätta inför andra och jag växte 
inombords.  
Åren har gått och jag känner mig 
starkare och trygg i mig själv. 
Numera ser jag mest framåt! 
Idag är jag med i en församling, 
där jag har olika uppgifter.  
För mig var Lördagsgruppen en 
viktig etapp.              - Kjell 
 
Genom att dela blir vi hela.  

- Patrik 
 

Man blir mer empatisk när man 
får inblick i andras liv. 
Självfokuset släpper och man lär 
sig bry sig om och se andra. 
Fördomar om kristna släpper. 
Kan han – så kan jag! 

- Lasse 
 

Det jag trott på i hela mitt liv har 
jag i Lördagsgruppen upptäckt 
att det är sant. Jag har sett 
människor förvandlas. 

- Anna 
 

Jag har sett värdet av att 
Lördagsgruppen finns mitt i en 
lokal församling. 

- Najmi 


