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Här är programmet:
I KYRKANS FOAJÉ hittar du ett tryckt 
program för kommande gudstjänster och 
samlingar. I Församlingsnytt lyfter vi fram 
höjdpunkterna.  
www.savedalensmissionskyrka.se

Tänk om livet inte är ett pussel där 
sista biten kan passas in. Tänk om 
livet inte är en balansgång. Tänk 
om Gud väntar på oss här och nu 
och tar emot oss som vi är.

Om en månad ger jag ut min första 
bok: I stället för balans – sök Gud (Libris 
förlag). Idén kom då en person frågade 
mig om inte jag borde skriva en bok. Den 
frågan startade en kreativ process och 
jag skrev huvuddelen av boken under 
semestern. Skrivandet fortsatte sedan 
på lediga stunder under hösten. Jag ville 
skriva om hur vi kan finna Gud överallt 
i vardagen, efter söndagens gudstjänst, 
och då blev det många personliga berät-
telser och kopplingar till musik och filmer 
som betyder något för mig. Om jag ska 
nämna några av mina följeslagare i arbetet 
med boken blir det en blandning: Henri 
Nouwen, Kanye West, min mormor Rut, 
Ignatius av Loyola och Bruce Springsteen. 
Mycket av det som utgör boken har kom-
mit till i mötet med människor och under-
visning här i församlingen.

Jag är nog bara en av många som har 
störts av några flitigt använda metaforer 
för en ansvarstagande vuxens liv. Livspuss-
let är ett begrepp som snabbt har etablerat 
sig som en sanning – men vad är det som 
säger att det vi gör och är går att dela upp 
i avgränsade bitar och att allt blir perfekt 
när vi passar in den sista biten? Och jakten 
på balans – vad betyder det att balansera 
eller att leva ett balanserat liv? Är det verk-
ligen något att sträva efter?

Sökandet efter balans är något som 
många talar om. Men det är som om ba-
lansen gäckar oss – så fort vi tror att vi har 
uppnått den försvinner den igen. Och det 
är klart att vi behöver något slags jämvikt i 
tillvaron, men det är lätt att tro att det är vi 
som ska ha kontrollen också.

 Vad skulle hända om vi vågade släppa 
just kontrollen? Vad skulle hända om vi 
bestämde oss för att söka Gud istället för 
att söka balans? Det är utgångspunkten för 
I stället för balans – sök Gud. Livet är här 
och nu. Gud är här och nu. Vi är här och 
nu. Det är en skatt att upptäcka.

 Så här säger Niklas Piensoho (pastor & 
författare) om boken: 

Det sägs att den som ger de bästa berät-
telserna formar samhället och framtiden.  
Så avslutar Robert Eriksson sin debut-
bok. Med sin bok ger Robert sitt bidrag 
för att vara med att forma framtiden 
för både individer och samhälle. Han 
flätar på ett fascinerande sätt samman 
Bibelns berättelse med våra vardagsliv. 
Med hjälp av musik, konst, kultur och 
egna iakttagelser lyfter Robert fram olika 
områden i vårt liv som vi behöver komma 
till rätta med för att vår berättelse ska 
bli hel. Boken är med sitt språk en lika 
självklar present på studentfesten som på 
75-årskalaset.

Onsdagen den 14 mars kl 19 är det 
releasefest för I stället för balans – sök 
Gud i Sävedalens Missionskyrka. Då blir 
det en konsert med många av de sånger 
som finns omnämnda i boken, varvat med 
tankar om & kring boken. Hoppas du kan 
komma.

Robert Eriksson

OMSORGSGRUPPERNA

VECKA     DATUM  OMSORGSGRUPP

10         5/3 – 11/3           8  Oxled
11        12/3 – 18/3           9  Soldatheden
12         19/3 – 25/3          10  Freja
13         26/3 – 1/4        11  Björnekulla                         
14        2/4 – 8/4            12  Furulund
15          9/4 – 15/4          13  Lexby
16          16/4 – 22/4          14  Skulltorp
17         23/4 – 29/4          1  Göteborg
18         30/4 – 6/5           2  Bethala

BÖNDAG
SMU STYRELSEN INBJUDER församlingen 
till en böndag för dess barn- och ungdoms-
arbete. Den 10 mars kl 10 - 14 träffas vi på 
översta våningen i kyrkan. Dagen är indelad 
i 20 minuters pass där vi fokuserar på en 
grupp i taget. På plats kommer det att finnas 
en representant från den grupp vi ber för 
och det kommer att finnas aktuella böneäm-
nen till hands.

Du är välkommen att dyka in precis så kort 
eller lång tid du har lust och möjlighet till. 

FÖRDJUPNINGSKVÄLL
TISDAG DEN 24 APRIL KL 19.00 är det åter 
dags för fördjupningskväll. Temat är ”story 
telling” eller kraften i livsberättelsen. Våra liv 
ingår i ett större sammanhang och att dela 
livet, vår berättelse och att få ta del av andras 
berättelser och spegla oss själva i Bibelns 
olika livsberättelse gör att livet och våra 
relationer djupnar. 

Du kommer att möta livsöden från Bibeln 
och få möjlighet att dela med dig av din 
egen berättelse. 

VÄLKOMNA TILL EN SPÄNNANDE kväll 
med fördjupning i relationen till dig själv, till 
de människor som är på plats och inte minst 
till skaparen själv, livets främste författare.

Boka in julmarknaden 
2-3 december nu!
PÅ FREDAGEN DEN 2 december, med 
start klockan 18.00, är du välkommen på 
förkväll med förberedelser och julgröt.
På lördagen den 3 december, klockan 11 
till 15 är det julmarknad med lotterier, 
försäljning och servering. Välkommen!

Robert Eriksson  
ger ut en bok

20+
TILL DIG SOM ÄR 20 ÅR och uppåt! 
Under våren kommer det vid tre tillfällen 
i samband med söndagens gudstjänst bli 
tillfälle till att träffas, äta middag ihop och 
dela tankar och funderingar om det som 
händer i livet och hur tron kan fungera i 
vardagen.  Notera dessa datum och har du 
frågor kontakta Karin Åkesson eller Hanna 
Henström. 1 april, 13 maj och 10 juni.
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SMU

NYA MEDLEMMAR
Annie Bill, Råstensgatan 15 B,  
416 53 Göteborg.  Tel. 0730- 471035.
Mimmi Bjöersdorff, Södra Allégatan 2 B,  
413 01  Göteborg.  Tel. 0702-735320.
Henry Ebosie, Nedre Furuskogsvägen 2,  
433 35 Partille.  Tel. 0736-962144.
Josephine Ebosie, Nedre Furuskogsvägen 2,  
433 35 Partille.  Tel. 0720-468681.
Anton Israelsson, Brattåskärrsvägen 79, 
433 64 Sävedalen.  Tel. 031-26 55 86,  
0704-565159.
Erik Johansson, Kyrkåsgatan 5,  
416 56 Göteborg.  Tel. 0708-471586.
Daniel Jonsson, Kyrkåsgatan 5,  
416 56 Göteborg.  Tel. 0761-055099.
Ulla-Brita Jonsson, Långåkern 45,  
433 65 Sävedalen.  Tel. 031-26 42 13.
Hanna Järgenstedt, Lilla Skogsvägen 16,  
433 70 Sävedalen.  Tel. 031-26 28 85,  
0735-428420.
Klara Lindqvist, Ungbrodersgatan 21,  
415 06 Göteborg.  Tel. 031-26 89 32,  
0766-530671.
Charlotta Roos, Herman Jonssonsgatan 6 
A, 415 07 Göteborg.  Tel. 031-81 12 29, 
0702-327556.
Erik Roos, Herman Jonssonsgatan 6 A,   
415 07 Göteborg.  Tel. 031-81 12 29,  
0761-870990.
Adam Svensson, Sergelsgatan 2 E,  
416 57 Göteborg.  Tel. 0706-285603.

FÖDD
En son till AnChie och Kurt Bergström.
En son till Linnéa och Carl-Johan Yttraeus.

DOP 
Den 24 september döptes i Olsbo missions-
hus Olle Klerebo, son till Sara och Nils
Klerebo.  Dopförrättare var Pär Sandstedt.

UTFLYTTADE 
Johanna Wagnborg till Redbergskyrkan.

BEGÄRT UTTRÄDE
Miriam Hagberg.

FÖDELSEDAGAR
60 år  Eva Wanther den 10 mars.
91 år  Lars Carlsson den 9 april.
75 år  Maj Österman den 16 april.
70 år  Lars-Erik Andersson den 22 april.

ADRESS EXPEDITIONEN  Skolvägen 8, 433 61 Sävedalen Öppet: tisdag–onsdag 10–14 Telefon: 031-26 26 34

REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Mattias Åkerberg mattias@akerberg.com Webbansvariga Jonathan 
Danielsson och Gunilla Andersson uppdaterahemsidan@gmail.com NÄSTA MANUSSTOPP 13 april

Fira påsken i kyrkan –
hela programmet
I ÅR UPPMÄRKSAMMAR VI PÅSKEN ge-
nom att bjuda in till en ommöblerad kyrksal. 
Alla samlingar är i kyrksalen och ger spän-
nande möjligheter till förbön och gemenskap 
på ett nytt sätt. Estraden har flyttat ner till 
mitten av rummet och nattvardsbordet är i 
fokus.

Vi har ”inför påsken” måndag, tisdag, 
onsdag kl 19.00 med Egon Ahlberg, Robert 
Eriksson och Albin Sandell. Det är andakter 
där vi läser texterna om Jesu väg till korset 
och ber tillsammans. På skärtorsdagen firar 
vi nattvard och på långfredagens förmid-
dag minns vi Jesu död. Fredagens predikant 
är Michael Johnson. Påskdagens guds-
tjänst är årets största fest då vi firar Jesu upp-
ståndelse. Då medverkar församlingskören 
och Karin Åkesson predikar. 

Välkommen till dessa gudstjänsttillfällen då 
vi följer Jesu väg till korset och firar en grav 
som är tom.

KORTEDALA
UNDER FÖRSOMMAREN 2011 påbörja-
des ett samarbete med Kortedalakyrkan, 
som består i att några från församlingens 
styrelse stöttar upp i deras styrelsearbete. 
Vidare är bl a Karin Åkesson med i en 
visionsgrupp och under våren 2012 jobbar 
Olle Andersson och Karin med att göra 
en förstudie om möjligheterna att göra en 
”omstart” i Kortedala och en bidragsansö-
kan till Svenska Missionskyrkan.

Kortedalakyrkan har under våren ett 
Våga tro team på plats och vi som för-
samling har möjlighet att stötta arbetet 
i Kortedala. Under några söndagskvällar 
blir det gemenskapskvällar med kvällsmat, 
samtal och bön. Läxläsning och alphakurs 
är andra saker som det finns möjlighet att 
deltaga eller engagera sig i. Har du frågor 
kontakta Karin Åkesson. 

Söndagskvällar i Kortedala kyrkan med 
soppa, bön och gemenskap äger rum kl 
18 följande datum: 
  
25 mars  22 april   
6 maj  13 maj   
27 maj

Kreativ verkstad för 
ungdomar
UNDER SEX ONSDAGAR MELLAN sport- 
och påsklov kommer kyrkan sjuda av krea-
tivitet. Ett tiotal tonåringar kommer skriva 
musik och jobba med texter. Bland annat 
kommer det erbjudas handledning i att skriva 
låtar och resultatet kan mycket väl komma 
att upplevas i någon gudstjänst eller annan 
samling framöver. Satsningen är ett led i 
ett försök att lyfta kreativitet och skapande 
i kyrkan, inte minst bland unga. Ledare är 
Michael Johnson och Albin Sandell.

Gemenskapsdag på 
badhuset Kaskad!
SMU ERBJUDER EN GEMENSKAPSDAG 
för alla åldrar på badhuset Kaskad i Skene 
lördagen den 31 mars mellan kl 16-19. Badet 
är hyrt enbart för Sävedalens missionskyrka. 
Kostnad: 200 kr/familj eller 70 kr/person. Man 
åker dit på egen hand och betalar kontant på 
plats. Ett café finns i badhuset för den som är 
fikasugen. Bjud med dina vänner och kom!

Vid frågor, kontakta Jeanette Bergman: 
nettanberg@hotmail.com.

Gammalt och nytt på 
bokbordet
NÄR DETTA LÄSES HAR ÅRETS STORA BO-
KREA inletts och det kommer självfallet att 
märkas på kyrkans bokbord. Bl a slumpas 
flera böcker av äldre datum bort till synnerli-
gen låga priser. Missa inte detta!

Av nyheter räcker det att nämna storsäl-
jaren ”Himlen finns på riktigt” som ligger 
etta på Din Boks Tio i topp-lista. Det är en 
helt fantastisk bok, där en fyraåring över-
raskar sina föräldrar med att ge trovärdiga 
glimtar från ett besök i himlen i samband 
med en operation. Köp den, läs den och ge 
bort den!  

Och så den stora händelsen på bokfron-
ten: I mars utkommer Robert Erikssons 
debutbok ”Istället för balans – sök Gud”.  
Det blir spännande!

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

Gillis Edman Begravningsbyrå
Skånegatan 17
411 40 Göteborg
Tel. 031-15 35 35 
 
Lisbeth och Gillis Edman
Tel. bostad 031-28 00 88

Vallhamra torg 2                                Göteborgsvägen 74  

Allt inom konditori & bageri 

Sveriges ledande fönsterbytare , 020 - 43 00 00  0302–14 745   //   www.ahlsensfoto.se


