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Hälsning från  
KONFIRMATIONEN

ÅRETS KONFIRMANDER HAR NU avverkat mer än halva sträckan och konfirmationshögtiden 
hägrar vid mållinjen. Vi har hunnit med enormt många lekar, ett stort antal torsdagskvällar 
och två läger. Det första lägret handlade om identitet och självkänsla, det senare om Jesus. 
Läsningen har nu flyttat från Sävedalens missionskyrka till Jonsereds missionskyrka och båda 
grupperna har börjat göra sig hemmastadda i de nya lokalerna. Nu blickar vi framåt mot en 
härlig vår tillsammans och längtar kanske allra mest till Kristihimmelsfärdshelgens läger.

Noomie Hammar, ungdomspastor

 

FIRA PÅSKEN  
I KYRKAN
– hela programmet

PÅSKEN ÄR KYRKANS största högtid. 
Därför har vi samlingar under hela stilla 
veckan. 

Vi har ”inför påsken” måndag,  tisdag, 
onsdag 14-16/4 kl 19.00 med Egon 
 Ahlberg,  Robert Eriksson och Michael 
Johnson. Vi läser texterna om Jesu väg till 
korset och ber tillsammans. 

På  skärtorsdagen firar vi nattvard och 
på  långfredagens  förmiddag minns 
vi Jesu död. Fredagens predikant är 
Åsa Hofverberberg. 

Påskdagens gudstjänst är 
årets största fest då vi firar 
Jesu uppståndelse. Då med-
verkar församlingskören och 
Robert Eriksson. Välkommen 
till dessa gudstjänsttillfällen 
då vi följer Jesu väg till korset 
och firar en grav som är tom.

HÅLL KÄRLEKEN LEVANDE
- en frukost med fokus på äktenskapets 
friskvård. 

Att bli kär är ingen konst. Men att hålla 
kärleken levande när jobbet eller barnen 
tar all vår tid och kraft är inte alltid så 
lätt. Välkommen till en frukost med Alf B 
Svensson om konsten att hålla kärleken 
levande, lördag 5 april kl 9-11. 

Anmälan sker till: 
asa@savedalensmissionskyrka.se, 
 senast dagen innan samlingen.

FOKUS PÅ FILIPPINERNA
Den 5 april kl 18 i Vallhamrakyrkan är det 
en helkväll med fokus på Filippinerna. Tre 
tenorer ska sjunga och det blir servering. 
Östhjälpen är medarrangörer. Välkomna!

FRAMÖVER

FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE HÖLLS 
söndagen 2 mars, efter gudstjänst och 
 traditionell sopplunch.

Några siffror från årsmötet:

• 356 – antalet medlemmar i församlingen

• 900 000 – summa avsatt till byggfonden 
under 2013.

• 2 663 000 – totalt i byggfonden nu.

• 0 – antalet julmarknader som vi ordnar i 
församlingen i år.

• 1 – antalet julgåvor som vi uppmanas  
bidra med istället.

• 0% – så mycket kommer vår fantastiske 
Michael Johnson att jobba från och 
med sommaren, då han har sagt upp  sig. 

Styrelsen arbetar med frågan om vi ska 
söka en ny musikledare eller inte.

• 140 – så många behöver skänka 10 000 kr 
till byggfonden, och 75 – så många behö-
ver låna ut 20 000 kr till byggfonden, för 
att vi ska kunna finansiera bygget.

• 1 – antalet låsta brevlådor på kyrk-
torget där man kan lämna en löfteslapp.  
Sista dag 1/7.

Årsmötet beslutade också att sända en 
hälsning till frånvarande medlemmar, och 
då särskilt till de som på grund av sjukdom 
inte kunde vara med. 
Guds nåd och välsignelse till er alla!
 -Styrelsen

INFO FRÅN ÅRSMÖTET



ANNONSER

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

Allum Kyrktorget 19-21 

Allt inom konditori & bageri

072-7046965
Bengt Linbacker
www.jourel.com

Begravningar – Juridik – Gravstenar – Transporter

Personligt bemötande dygnet runt
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OMSORGSGRUPPERNA

REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Robert Eriksson robert@savedalensmissionskyrka.se Webb ansvariga 
Jonathan Danielsson och Gunilla Andersson uppdaterahemsidan@gmail.com NÄSTA MANUSSTOPP 20 mar  
ADRESS EXPEDITIONEN  Skolvägen 8, 433 61 Sävedalen Öppet: tisdag–onsdag 10–14 Telefon: 031-26 26 34

VECKA DATUM OMSORGSGRUPP

14 31/3 – 6/4 14 Skulltorp
15 7/4 – 13/4 1 Göteborg
16 14/4 – 20/4 2 Bethala
17 21/4 – 27/4 4 Storegården
18 28/4 – 4/5 6 Solberget
19 5/5 – 11/5 7 Sävedalen
20 12/5 – 18/5 8 Oxled
21 19/5 – 25/5 9 Soldatheden
22 26/5 – 1/6 10 Freja

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

FÖDELSEDAGAR
50 år Anette Nygren den 7 april.

50 år Anette Grant den 8 april.

93 år Lars Carlsson den 9 april.

70 år Kaety Plos den 14 april.

75 år Bengt Göransson den 1 maj.

70 år Kristina Lennerås den 13 maj.

50 år Christina Hallberg den 23 maj.

91 år Brita Andersson den 24 maj

Söndagen den 13 april predikar Equmenia-
kyrkans kyrkoledare Sofia   Camnerin 
i Sävedalens Missionskyrka. Missa inte! 

GÅRDSFEST
Söndagen den 25 maj är det gårdsfest 
med SMUs gemensamma sommaravslut-
ning. Vi möts efter gudstjänsten i kyrkans 
trädgård och på parkeringen. Vi fikar och 
firar att sommaren är här.  Välkommen!

Sångaren och låt-
skrivaren Peter 
Bergstrand gästa-
de Sävedalens mis-
sionskyrka i början 
av hösten och 
många uppskat-
tade hans sånger. 
Vi är glada att Pe-
ter kommer tillbaka 
för att leda oss i 
lovsång söndagen 
den 4 maj.

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.

TACK OCH HEJ TILL  
MICHAEL JOHNSON
Nu får vi säga ett stort tack till våra om-
tyckta musikledare sedan tretton år till-
baka, Michael Johnson. Vi firar av Michael 
i samband med kyrkfikat efter gudstjänsten 
söndagen den 8 juni. Skriv upp det i alma-
nackan redan nu!

NYFIKEN PÅ MEDLEMSKAP?
Vi välkomnar nya medlemmar i påskdagens 
gudstjänst den 20 april.  Är du nyfiken på 
medlemskap? Kontakta Robert Eriksson: 
robert@savedalensmissionskyrka.se!

FRAMÖVER

Robert Eriksson ger ut en ny bok om att upptäcka Gud och bli den jag är

NÄR JAG upptäckte kristen tro i tonåren trod-
de jag att jag i snabb takt skulle förvandlas till 
ett helgon. Tjugotre år  senare längs trons väg 
förundras jag över vad Gud har gjort i och 
med mitt liv. Men jag kan inte komma ifrån att 
jag samtidigt känner mig som ”samma gamla 
jag”. Något är det som får mig att ofta välja 
yta i stället för Gud. Något är det som redu-
cerar mitt liv till trygghet och kontroll. Jag är 
rädd för att Gud ska komma för nära. Ett visst 
förakt för mina egna handlingar finns hela ti-
den där, precis under ytan av mitt medvetan-
de. Jag anar att jag lever med en snedvriden 
bild av vem Gud är och vem jag själv är. Det 
får mig att gå i flera olika riktningar samtidigt.  

Men hur ser det liv ut där allt rör sig åt samma 
håll: I riktning mot Gud? Och kan man leva ett 
liv utan rädsla och förakt, som ”samma gamla 
nya jag?” Den här boken är till dig som längtar 
efter Gud och efter riktning i livet, men som 
känner att sträckan för att nå dit är för lång. 
Följ med mig en bit längs vägen. Jag tar min 
utgångspunkt i Bibelns berättelser, den musik 
som jag älskar samt episoder ur mitt eget liv.

TISDAGEN DEN 13 MAJ klockan 19 är det 
releasekonsert för Robert Eriksson nya bok 
”Samma gamla nya jag” (Libris förlag). Det 
blir en kväll där texter ur boken varvas med 
sånger av Robert, kören Caleido och bandet 
med Michael Johnson, Christian Mjörnell, 
Viktor Olofsson och Peter Pop.

SAMMA GAMLASAMMA GAMLA NYA JAG


