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MISSA INTE 
FÖRSAMLINGSMÖTE
Söndagen den 28 april, efter gudstjänsten 
och fikat, är det församlingsmöte. Då får 
vi bland annat besök av ordföranden från 
Nimbus-Öckerö missionsförsamling, Dick 
Simonsson. Han kommer att berätta om 
det kritiska skedet i deras kyrkbygge och 
ge oss mycket spännande tankar. Du får 
också tillfälle att lämna sina synpunkter 
kring Gemensam Framtids årskonferens 
som är den 9-12 maj. Inte minst gäl-
lande förslag på nytt namn för vår kyrka: 
 Gemensam Kyrka. 

BEACH NON STOP
I SOMMAR ÅKER VI på tonårslägret Beach 
Non Stop tillsammans med bland annat 
Fiskebäcks och Jonsereds missionskyrkor. 
På den vackra lägergården Stora strand i 
Dalsland går lägret av stapeln den 30 juli 
till 4 augusti för tonåringar från åk 7 och 
uppåt. Foldern finns i kyrkans foajé för mer 
info och anmälan. 

ATT VISA BARN VÄGEN 
TILL EN TRO SOM BÄR
En frukost med fokus på hur man 
talar om tro med sina barn 
Är du föräldrer eller mor/farföräldrer? Lördag 
27 april kl 9-11 är du välkommen till en 
frukost med trebarnspappan, psykologen och 
författaren Alf B Svensson om att hjälpa våra 
barn att hitta fram till en egen tro! Vår nya 
barn & familjepedagog Åsa Hofverberg 
kommer även att berätta lite om vad som 
är på gång till hösten för barn och vuxna 
i församlingen! Den fantastiske frukost-
fixaren Jakob Löwenbrand har med sig ett 
stabilt gäng och kommer att ställa till med 
en robust frukost. Kom hungrig! Anmälan 
till: asa.hofverberg@gmail.com  senast 
den 24 april.

TACK OCH HEJ  
TILL KARIN & ALBIN
Nu får vi säga ett stort tack till våra om-
tyckta medarbetare Karin Åkesson (pastor 
med ungdomsinriktning) och Albin Sandell 
(ungdomsledare). Vi firar av de två med 
en fest lördagen den 25 maj klockan 17 i 
Sävedalens Missionskyrka. Missa inte det.

GÅRDSFEST
DEN 2 JUNI är det fest efter gudstjänsten i 
kyrkans trädgård och på parkeringen. Där 
intar vi kyrkfikat och firar att sommaren 
är här. Det är hela SMUs gemensamma 
 sommaravslutning. Välkommen! 

 
– ungdomspastor

Ålder: 26 år

Bor: I Örgryte, nära Skatås

Familj: Uppvuxen i en kristen 
 familj och är näst äldst av sju 
 syskon. I september blir det gifter-

mål med fästmannen Eric Hammar.

Utbildning: Pastorsutbildningen på 
Örebro missionsskola (kandidatexa-

men i teologi)

Tidigare arbete: Ungdomspastor i 
Gråbo Missionskyrka

Brinner för: Det är framförallt i arbetet 
med ungdomar som mitt hjärta ligger. Jag 
tror att perioden i en människas liv mellan 
de tidiga tonåren till de första åren som 
ung vuxen har en enormt stor inverkan 
på hur man väljer att leva sitt liv. Får man 
i dessa år möjlighet att möta Gud, höra 
talas om honom och framför allt utrymme 
för att ställa sina frågor tror jag att man 
får en stadigt grundad tro som har alla 
förutsättningar att hålla livet ut.

Kuriosa: Målar, skriver och  
fotograferar gärna.

 
 
 
 
 
– barn &  
familjepedagog

Ålder: 41 år

Bor: I paradiset, Partille 

Familj: Uppvuxen i en präst-
familj. Gift med Simon och har 
tre pojkar.   

Utbildning: Svenska kyrkans 
grundkurs (för församlingspeda-
gog), är utbildad fritidsledare samt 
har läst 3 år teologi vid universitetet

Tidigare arbete: Församlings-
pedagog i Farsta församling, Fässbergs 
församling Björkekärrs församling och 
Sävedalens församling. 

Brinner för: Vill att vi satsar mer på att 
vara kyrka för barnen även på söndag för-
middag. Barnen ska känna en längtan efter 
att gå på söndagsskola och gudstjänst. 

Kuriosa: Åsa är även författare och har 
skrivit sammanlagt tio böcker, främst 
kapitelböcker för barn, sedan 2004. Först 
på Libris förlag, sedan på det egna Rosa 
Huset förlag. Under åren har Åsa hållit 
skrivarkurser för både barn och vuxna.  
Har förövrigt ett nästintill nördigt intresse 
för tennis och fotboll.

Till hösten börjar Noomie Höglund som ungdomspastor och Åsa 
Hofverberg som barn & familjepedagog. Redan under våren har 
församlingen fått lära känna dem vid olika tillfällen.  
Här får du ännu mer koll på läget.  

NYA MEDARBETARE
 i Sävedalens Missionskyrka

Åsa  
Hofverberg 

Noomie Höglund

NYFIKEN  
PÅ MEDLEMSKAP?
Söndagen den 21 april hälsar vi nya 
medlemmar välkomna i vår gudstjänst.  
Är du nyfiken på medlemskap?  
Kontakta Robert Eriksson:  
robert@savedalensmissionskyrka.se!

FRAMÖVER
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Allt inom konditori & bageri 

En vår församlings medlemmar heter 
 Linnea Dyne. Hon läser på teologiska hög-
skolan i Stockholm och är pastorskandidat i 
Gemensam Framtid. Tidigare har Linnea läst 
teologi på Göteborgs Universitet och därför 
är hon färdig som pastor redan om två år. 
Under denna tid kan vi som församling 
stötta henne genom att be för hennes väg 
till tjänst. Om några veckor ger sig Linnea 
ut på praktik och kommer att vara väldigt 
långt norrut. Norsjö närmare bestämt. Var 
gärna med och bär Linnea i förbön!

FÖRSAMLINGENS ÅRSHÖGTID ägde 
rum den 3 mars, samma dag som Johan 
Olsson vann 5-milen i skid-VM. Efter 
gudstjänst och sopplunch vidtog årsmötes-
förhandlingar. 
Maria Standar, kassör i församlingen, 
berättade att 2012 års insamlingar hade 
ökat med 34 % jämfört med året innan. 
Byggnadsfondens värde uppgick vid års-
skiftet till 1.630.000 kronor. Åtskilligt åter-
står alltså, innan det är läge att dra igång 
etapp 2 av det planerade kyrkbygget.
Styrelsen blev uppmuntrad av  Lars-Erik 
Andersson som, innan han läste 

r evisorernas berättelse, uttryckte sin stora 
uppskattning av den kompetens och om-
sorg som präglar styrelsens arbete. 
Årsmötets viktigaste beslut var att enligt 
styrelsens förslag kalla två nya medarbetare, 
nämligen Noomie Höglund som ungdoms-
pastor och Åsa Hofverberg som barn-och 
familjepedagog. 
Ett annat beslut var att via FörsamlingsNytt 
sända en hälsning till frånvarande medlem-
mar. Och då tänker vi särskilt på dem som 
på grund av sjukdom inte kan vara med i 
gemenskapen. Guds nåd och välsignelse åt 
er alla!  Egon Ahlberg • •

HÄLSNING  
FRÅN ÅRSMÖTET

ÖGONBLICK SOM 
FÖRÄNDRAR LIVET 
Tisdagen den 9 april kl 18.30 talar 
 Annika Östberg i Vallhamrakyrkan över 
temat ”Ögonblick som förändrar livet” 
vilket även är namnet på hennes senaste 
bok. Annika berättar med egna ord om 
sitt liv och de vägval som hon har gjort 
samt om sin tro och om förlåtelse.

LINNEA ÄR 
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UR FÖRSAMLINGSBOKEN
NYA MEDLEMMAR
Hanna Forsman, Tulteredsvägen 43, 433 
76 Jonsered. Tel. 19 43 98. Mobil: 0736-
28 48 98.
Ola Forsman, adress och telefon som 
ovan. Mobil: 0705-62 72 65.

BARNVÄLSIGNELSE
I gudstjänsten den 10 mars bars Liv 
Eriksson, dotter till Lottie och Robert 
Eriksson,fram till välsignelse. Akten leddes 
av Urban Erestam.

HEMGÅNGNA
Barbro Falk den 16 februari. Begravnings-
gudstjänst hölls den 8 mars med Urban 
Erestam som officiant.
Marianne Strömberg den 7 mars. 
Begravningsgudstjänst hölls den 26 mars 
med Robert Eriksson som officiant.

VIGDA
Simon Wesley och Sophia Stina Wesley i 
Ansgarskyrkan den 29 januari

BEGÄRT UTTRÄDE
Eva Book
Barbro & Peter Geresand

FÖDELSEDAGAR
60 år Dan Wiberg den 1 april
92 år Lars Carlsson den 9 april
85 år Ulla-Brita Jonsson den 27 april
60 år Barbro Roos den 28 april
60 år Margareta Hermansson den 10 maj
60 år Marita Johansson den 18 maj
90 år Brita Andersson den 24 maj
92 år Nils Brandström den 29 maj.

VECKA DATUM OMSORGSGRUPP

14 1/4 – 7/4 7 Sävedalen
15 8/4 – 14/4 8 Oxled

16 15/4 – 21/4 9 Soldatheden
17 22/4 – 28/4 10 Freja 
18 29/4 – 5/5 11 Björnekulla
19 6/5 – 12/5 12 Furulund
20 13/5 – 19/5 14 Skulltorp
21 20/5 – 26/5 1 Göteborg
22 27/5 – 2/6 2 Bethala

OMSORGSGRUPPERNA
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