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www.savedalensmissionskyrka.se

NU LIGGER HÖSTTERMINEN i startgroparna 
och inom kort är alla verksamheter igång 
igen. 

Nytt för det här läsåret är jag själv. Vilket 
känns, om jag får säga det själv, fruktansvärt 
roligt. Under hösten kommer mitt fokus ligga 
på att lära känna de olika grupperna, ledarna 
och församlingen. Jag hoppas kunna identi-
fiera de behov som finns i de olika verksam-
heterna under den här terminen för att längre 
fram kunna arbeta med att möta just dem. 

För mig drog arbetet i församlingen egentli-
gen igång redan i juni då jag fick förmånen 
att haka på Indienresan. En resa som innehöll 
så mycket att man hade behövt skriva en bok 
för att rymma allt. Ungdomarna kommer att 
bverätta mer om vad vi var med om på för-
samlingsdagen på Nimbus den 14/9. 

Personligen var nog mötet med hinduismen 
det som påverkade mig mest. Jag kom hem 
med en enorm tacksamhet över att få tillhöra 
och be till en Gud som faktiskt är levande. 
Som hör mig, älskar mig och har mitt liv och 
min framtid i sin hand. Det var också en stor 
förmån att få möta ungdomar, svenskar och 
indier, som så helhjärtat vill lära sig mer om 
lärjungaskap, Bibeln och livet som kristen. 

I början på Augusti tillbringade jag några 
fantastiska dagar på tonårslägret ”Beach 
 Nonstop” på gården Stora Strand utanför 
Åmål. Ni ska veta att Gud gör mycket i unga 
människors liv även i vår tid. Både i Indien och 
i Sverige. 

Jag ser fram emot att lära känna er alla. Ha 
lite överseende med att jag kanske kommer 
att fråga vad just du heter sisådär 5-6 gånger. 
Det är inte det minsta personligt, jag lovar. 

Vi ses!  Noomie

VI BEFINNER OSS i en spännande fas i för-
samlingens utveckling. Vi anar samtidigt att 
vi lever i en ny tid. Samhället förändras fort 
och vi som församling behöver vara förbe-
redda att möta människor med budskapet 
om Jesus. Därför behöver vi träning! Men, 
det handlar inte om att få mer kunskap i för-
sta hand. Det handlar inte om att starta ännu 
en verksamhet. Det handlar om att Gud ska 
göra något djupgående i våra liv! Därför vill vi 
starta en årligt återkommande lärjungakurs i 
församlingen. Tänk dig vad som kan hända 
inom fem år, om närmare hundra personer 
har gått en sådan kurs och öppnat sina liv för 
att fördjupa sin tro!

Vi kommer tala om hur man växer i relationen 
med Jesus, Andens gåvor och församlingen 
och hur vi kan närma oss bibeln. Vi vill förena 
teori med praktik och kommer därför att be 
med och för varandra under kursen för olika 
behov som kommer upp under kursens gång.

 Robert Eriksson kommer att un-
dervisa tillsammans med den erfarne 

 författaren och läkaren 
Sven  Reichmann. Det 
är en unik möjlighet att 
få möjlighet att få ta del 
av Svens kunskap och 
erfarenhet här i Säveda-
len i en mindre grupp.

Kursen börjar onsdagen den 16 oktober 
kl. 18.30-21 (inklusive fikarast) och fortsätter 
sedan varannan onsdagkväll fram till mars. 
Du kommer att få studieuppgifter att arbeta 
med hemma mellan samlingarna som kan 
kräva 1-2 timmars självstudier. Om du väljer 
att gå kursen, behöver du prioritera att kom-
ma varje tillfälle.

Det finns 12 platser, så det är först till 
kvarn som gäller. Tanken är att kursen 
ska återkomma varje höst, så passar det 
inte denna gång, kanske det kan vara 
din tur nästa år. Anmäl dig snarast till:  
robert@savedalensmissionskyrka.se

EN HÄLSNING  
FRÅN NOOMIE 
vår nya ungdomspastor

HÖSTENS TEMA: 
ÄLSKA GUD
DEN FÖRSTA SEPTEMBER börjar höstens 
stora predikotema ”Älska Gud”. Kristen 
tro är inget som man blir färdig med. Det 
är en ständigt pågående relation som 
stavas ”Älska Gud”. Att älska Gud är inte 
beroende av vad vi gör för Gud, eller hur 
vi känner för Gud. Att älska Gud är nå-
got så mycket större. Det handlar om att 
leva ansikte mot ansikte med Gud.

Kärnan i Jesu undervisning handlar om 
att älska Gud. En religiös expert ställer 
en mycket intressant fråga till Jesus vid 
ett tillfälle. Han undrar ”Vilket är det vik-
tigaste budet av alla” och han får ett svar 
om trons kärna som ingen annan beskri-
vit det tidigare. Ett svar som sedan dess 
revolutionerat hur människor levt sina liv. 
Missa inte dessa temasöndagar som är 
1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 6/10 och 13/10.

Sven Reichmann

LÄRJUNGAKURS I SÄVEDALENS MISSIONSKYRKA

FRAMÖVER



ANNONSER

DEN 28 OCH 29 SEPTEMBER är det höstmarknad i Sävedalen. Här är programmet:
• Lördag klockan 10-15 är det fiskdamm, lotterier och servering.
• Söndag klockan 10–15 är det lotteri och servering.
•  Söndag klockan 11.00 ordnar vi en HÖSTMARKNADSGUDSTJÄNST FÖR ALLA 

ÅLDRAR. Våra barnkörer Zingo och Let´s Sing kommer att sjunga. Vår nya barn och 
familjepedagog Åsa Hofverberg medverkar. Efteråt finns det möjlighet till fika.

HÖSTMARKNAD  
med gudstjänst för alla åldrar

NYA MEDLEMMAR
Evelina Sandström, Risåsgatan 5, 411 22 
Göteborg. Mobil: 070-6892556.
Simon Sandström, Risåsgatan 5, 411 22 
Göteborg. Mobil: 070-1766390.

BARNVÄLSIGNELSE
I gudstjänsten den 9 juni bars Love 
Sandström, son till Evelina och Simon 
Sandström,fram till välsignelse. Akten 
leddes av Robert Eriksson.

BARN 
En son till Johanna och Erik Wagnborg

VIGDA
Sandra Rydberg och David Bergman i 
Ödeshögs kyrka den 13 juli. 

FÖDELSEDAGAR
60 år Carina Larsson den 9 oktober.
60 år Thomas Andersson den 21 oktober.
50 år Lars-Göran Nordh den 29 oktober.

UTFLYTTADE
Erik Wanther till Kortedalakyrkan
Marita Johansson till Parousia Mission

V I  H A R  O C H  K A N  A L L T  
O M  B O W L I N G

0302–14 745  //  www.ahlsensfoto.se

Vallhamra torg 2 Göteborgsvägen 74 

Allt inom konditori & bageri

072-7046965
Bengt Linbacker
www.jourel.com
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UR FÖRSAMLINGSBOKEN

VECKA DATUM OMSORGSGRUPP

36 2/9 – 8/9 4 Storegården
37 9/9 – 15/9 6 Solberget
38 16/9 – 22/9 7 Sävedalen
39 23/9 – 29/9 8 Oxled
40 30/9 – 6/10 9 Soldatheden
41 7/10 – 13/10 10 Freja
42 14/10 – 20/10 11 Björnekulla
43 21/10 – 27/10 12 Furulund
44 28/10 – 3/11 14 Skulltorp

OMSORGSGRUPPERNA

FRAMÖVER

REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Robert Eriksson robert@savedalensmissionskyrka.se Webb ansvariga 
Jonathan Danielsson och Gunilla Andersson uppdaterahemsidan@gmail.com NÄSTA MANUSSTOPP XX okt  
ADRESS EXPEDITIONEN  Skolvägen 8, 433 61 Sävedalen Öppet: tisdag–onsdag 10–14 Telefon: 031-26 26 34

MOD ATT LEDA
FREDAGEN DEN 8 NOVEMBER i Saronkyr-
kan är det dags för årets ”Mod att leda-
konferens”. I år talar bland annat tv-produ-
centen Mark Burnett, ledarskapskonsulter 
som Liz Wiseman och Patrick Lencioni. För 
att inte tala om pastorer som Andy Stanley 
och Bill Hybels. En bättre ledarutveckling 
är svår att tänka sig! Vi har även i år 30 
platser som är alldeles gratis. Detta för att 
vi får bidrag från kommunen. Anmäl dig nu 
till: robert@savedalensmissionskyrka.se

DU KOMMER VÄL IHÅG 
FÖRSAMLINGSDAGEN 
på Nimbus lördag 14 september?

Du kan anmäla dig till Charlotta Roos, 
mejl: eoc.roos@gmail.com. Mer information 
och anmälningsblankett er finner du i kyr-
kans foajé. 
P.S: Har du mycket frukt över i trädgården? 
Du får gärna bidra till vår skördebuffé!

INSPIRATIONS DAGAR  
I HÖST!
Vid två tillfällen bjuder 
vi in till inspirationsdag 
om lovsång & tillbedjan. 
Vi behöver ständigt för-
djupas, förundras och 
förnyas genom sången 
till Guds ära.

LÖRDAGEN DEN 12 OKTOBER får vi besök 
av Alfred Nygren, pastor & lovsångsledare 
i Salemkyrkan, Vargön. Han undervisar 
och inspirerar oss under eftermiddagen 
och kvällen i en gudstjänst. Vi kommer att 
sjunga mycket till sammans!

LÖRDAGEN DEN 16 NOVEMBER kommer 
Dan-Inge Olsson hit. Han har lång erfa-
renhet av den gemensamma sången i kyr-
kan och ett stort hjärta för tillbedjan. Även 
denna dag kommer vi att sjunga och spela 
mycket tillsammans!
Boka in dessa två lördagar i almanackan så 
du kan vara med om detta!
Michael Johnson

BÖN I SÄVEDALENS 
MISSIONSKYRKA
Välkomna till bön i Guds närvaro och god 
gemenskap. Vi ber tillsammans eller enskilt 
och lyssnar in vad Herren vill säga oss.
Vi kommer särskilt att be om beskydd och 
vägledning för vår församlings framtid.
Start 5 oktober- 21 december, varannan 
lördag kl 9-10. Varmt välkomna!

BABYCAFÉET STARTAR DEN 5 SEPTEMBER
TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER är det start för babycafé i Sävedalens Missions kyrka 
för barn upp till 15 månader. Vår nya barn och familjepedagog, Åsa  Hofverberg, 
b juder in till en träff varje torsdag kl 10-12.


