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Har styrelsen blivit galen?

FEM ANLEDNINGAR TILL ATT BYGGA NU:

• Vi upplever att en stor majoritet av församlingen vill gå vidare med byggnationen.

• Erfarenheter från liknande projekt i andra församlingar visar att insamlingen ökar 
när alla känner att det är ”skarpt läge”.

• Vi har just nu väldigt bra kontakter och möjligheter att genomföra bygget på ett bra 
sätt. Det är inte alls lika troligt att detta är fallet om några år.

• Inflationen äter också upp pengarna om vi väntar – om tio år är grundplåten kanske 
inte längre fyra miljoner utan åtta.

• De ca femton miljoner som behövs till bygget låter väldigt mycket när vi tänker på 
det var och en för sig, men för oss alla tillsammans är det inte så oerhört mycket 
pengar det handlar om. Med en grundplåt på 4,8 miljoner (vi hade 800 000 kr i 
byggfonden innan insamlingsperioden startade), rör det sig om en kostnadsökning 
på ca 100 000 kr i månaden under tjugo års tid. Utslaget på 200 personer rör det sig 
om en ökning på ca 500 kronor per person och månad. Det är långtifrån lätt för alla 
(och för en del av oss omöjligt) att öka sitt givande med 500 kronor i månaden, men 
det är inte heller något oöverstigligt mål om alla bidrar med det de kan.

På årsmötet den 2 mars kommer vi att  
samtala om kyrkbygget och framtiden.

I DAGARNA TAR VÅR 24-månaders 
insamlings period slut. Målet var att samla 
in 4 miljoner kronor till byggnationen (vars 
totalkostnad beräknas till ca 15 miljoner). Vi 
har inte nått det målet ännu. Information om 
ekonomin kring bygget kommer att ges på 
årsmötet den 2 mars. 

     Med tanke på hur det ekonomiska läget 
ser ut är det lätt att fråga sig: 

 BYGGNATIONEN ÄR UPPE på styrelsens 
bord varje möte. Det handlar både om kon-
kreta byggfrågor och hur vi som styrelse kan 
vara tydliga i ett ledarskap, utan att för den 
skull ”springa före” i för hög fart. Vi arbetar 
på församlingens uppdrag utifrån de beslut 
som fattas på församlingsmöten, samtidigt 
som det ligger i vår uppgift att våga gå före 
och ta ut en riktning. 

DÄRFÖR SÄGER VI IGEN: Vi tror att det 
är rätt tid för ett kyrkbygge nu! Vi upplever 
Guds ledning i att bygga en kyrka med plats 
för många fler människor än vi har i dag. Och 
det är nu vi som församling måste visa vår vilja.

OM VI ALLA ser över vår månatliga gåva till 
församlingen inför de sista månaderna på in-
samlingsperioden så kanske vi inte når 4 mil-
joner, men ju fler vi är som bidrar desto större 
kommer resultatet att bli! Utmana dig själv 
eller någon i din närhet. Tänk dig ett bygge, 
inte främst för att vi ska få fina lokaler utan 
för plats för möten, gemenskap och växt, för 
behoven idag och för möjligheter i framtiden.

BÖCKER, BEHÖVS DOM?
VI ÄR FLERA I FÖRSAMLINGEN som är 
övertygade om att ”ja” är det självklara 
svaret på rubrikens fråga. En av dem är un-
dertecknad, som i minst 40 år sett till att 
god kristen litteratur funnits tillgänglig i 
kyrkan. Hög tid alltså att jag drar mig till-
baka och låter någon yngre kraft ta över. 
Jag kan väl tillägga att jag mest sett uppgif-
ten som ett nöje, förhoppningsvis förenat 
med ett visst mått av nytta. Nu sökes en 
efterträdare med intresse för böcker och 
förhoppningen är att sökandet skall krönas 
med framgång under vårterminen. Skulle 
så inte bli fallet återstår bara att avveckla 
denna service. Osålda böcker kommer då 
att vid sommarens slut gå till återvinning el-
ler till Östhjälpen och när det är dags för jul-
marknad finns inte en enda bok att erbjuda 
köplystna besökare. Så vill vi väl inte ha det? 
I stället finns det anledning att önska God 
fortsättning!

Egon Ahlberg, f.d. skriftställare  
(den som ställt upp olika skrifter i hyllorna).
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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

6 3/2 – 9/2 4 Storegården
7 10/2 – 16/2 6 Solberget
8 17/2 – 23/2 7 Sävedalen
9 24/2 – 2/3 8 Oxled
10 3/3 – 9/3 9 Soldatheden
11 10/3 – 16/3 10 Freja
12 17/3 – 23/3 11 Björnekulla
13 24/3 – 30/3 12 Furulund

UR FÖRSAMLINGSBOKENCARL-JOHAN OCH TINA PÅ 
MISSIONSUPPDRAG

UNDER VÅREN reser Tina och Carl- 
Johan Sävinger med barn till Indien för 
att arbeta för Equmeniakyrkan. Carl-Johan 
är koordinator för lärjungaskolan ”Apg29” 
som för fjärde året arrangeras i curryns 
och religionernas förlovade land i samar-
bete med den indiska kyrkan Hindustani 
Covenant Church. Carl-Johan säger: 
– Vi kommer att vara 30 personer från fem 
olika länder som kommer att öva i att höra 
och göra evangeliet. Att få leva tätt tillsam-
mans med människor som i sin vardag ut-
sätts för förföljelse och svår fattigdom gör 
något med en som människa och lärjunge. 
Evangelierna är skrivna med en liknande 
bakgrundsmiljö. Andliga konfrontationer, 
kastlösa, religiösa spänningar, fattigdom – 
allt är vardag i Indien liksom i bibelns värld. 

Kursen är på totalt fyra månader mellan 
januari och april. 

Apg29-skolor har hållits i 11 länder över hela världen de senaste tio åren. För 
familjen Sävinger är detta den fjärde skolan de medverkar på. Be gärna Guds be-
skydd och ledning för hela familjen. Du kan läsa mer om Apg29 här: se.acts29.se

FÖRDJUPNINGS KVÄLL  
MED MICHAEL JOHNSON
Onsdagen den 19/3 kl 19 blir det 
fördjupningskväll med vår musikledare 
Michael  Johnson. Temat blir: ”Sången och 
musikens plats i gudstjänsten”. Välkommen!

ÅRSHÖGTID  
DEN 2 MARS
SÖNDAGEN DEN 2 MARS är det guds tjänst 
med det spännande temat ”Wow”, som 
är det tredje ordet av tolv i vår predikoserie 
”12 ord att leva på”.

Efter gudstjänsten blir det sopp-
lunch med årsmötesförhandlingar.  
Välkommen!

FRAMÖVER FÖRSAMLINGSFORUM
Det är Församlingsforum efter gudstjänsten, 
i samband med fikat, den 2 februari. Då 
kommer det ges en kort info om vad som är 
på gång i det nya samfund som vi är en del av, 
Equmeniakyrkan.

NATTVARD VARJE SÖNDAG
SOM MÅNGA gudstjänstbesökare redan har 
upptäckt, kommer vi att prova att fira natt-
vard varje söndag under våren. Vi behöver 
ständigt nattvardens viktiga budskap att kris-
ten tro inte är något som är ”långt borta” som 
vi måste locka fram genom våra ansträng-
ningar. Jesus Kristus är mitt ibland oss. Han är 
konkret och nära! Ingenting visar oss det så 
tydligt som nattvarden. Vi har nu en kortare 
nattvardsordning, där alla blir delaktiga ge-
nom en gemensam växelbön. Vi tror att detta 
kommer att fördjupa vår gudstjänst.

NYA MEDLEMMAR
Eva-Marie De Young, Brunnsgatan 20, 
517 33 Bollebygd. Mobil: 0733-960812.
Robert De Young, Brunnsgatan 20, 517 33 
 Bollebygd. Mobil: 0709-864482.
Linda och Kristofer Bengtsson,  
Mor Annas väg 11, 443 51 Lerum.
Tel. 0302-809091. Mobil: 0768-979561.
Julia Gabrielsson, Gustavsplatsen 1K, 
416 69 Göteborg. Mobil: 0702-109799.
Joakim Gabrielsson, Gustavsplatsen 1K, 
416 69 Göteborg. Mobil: 0727-337081.
Evelina Boberg, c/o Jonas Arvidsson, 
 Knapegatan 4 A, 417 18 Göteborg. 
Mobil: 0768-688635.
Fredrik Johansson, Odinslundsgatan 3, 
412 66 Göteborg. Mobil: 0705-517754.

UTFLYTTADE:
David Wristel till Kortedalakyrkan 

FÖDELSEDAGAR
91 år Gösta Brandström den 7 februari.
91 år Astrid Brandström den 26 februari.
50 år Lars Kjellgren den 9 mars.
50 år Per-Göran Pettersson den 16 mars.

VILL DU HJÄLPA TILL i Östhjälpens second 
hand-butik? Sävedalens Missionskyrka är en 
av driv krafterna bakom Östhjälpen. 
Vår  second-hand butik i Jonsered får fler 
och fler kunder. Det innebär behov av fler 
med arbetare. Är du intresserad att hjälpa 
till idéellt? Kontakta Margaretha Zettergren:  
mt.zettergren@telia.com.


