
Grön 1/ C: 45 M: 0 Y:100 K:0
Grön 2/ C:45 M:0 Y: 100 K:50

FÖRSAMLINGSNYTT NoveMbeR 2012- 
jANuARI 2013 

www.savedalensmissionskyrka.se

Skidläger för  
alla tonåringar!
Med SToRMSTeG NäRMAR sig 
jullovet – och tonårslägret! Vi 
åker tillsammans med Jonsereds 
och Fiskebäcks missionskyrkor till 
Bjorli, Norge, för att pumpa puder, 
fira nyår, möta Jesus och ha riktigt roligt. 
Tidigt den 29 december är det avfärd och 
vi kommer hem igen den 3 januari. All 
information finns i foldern i kyrkans foajé. 

OMSORGSGRUPPERNA

FRAMÖVER

veckA     dATuM  oMSoRGSGRupp

45 5/11 - 11/11 8 Oxled
46 2/11 - 18/11 9 Soldatheden
47 19/11 - 25/11 10 Freja 
48 26/11 - 2/12 11 Björnekulla
49 3/12 - 9/12 12 Furulund
50 10/12 - 16/12 14 Skulltorp
51 17/12 - 23/12 1 Göteborg
52 24/12 - 30/12 2 Bethala 

boka in julmarknaden!
pÅ FRedAGeN deN 7 deceMbeR med 
start klockan 18 är du välkommen på för-
kväll med förberedelser och julgröt.

På lördagen den 8 december, klockan 
11 till 15, är det julmarknad med lotterier, 
försäljning och servering. Välkommen!

barnens julfest
LÖRdAGeN deN 15 deceMbeR kl 17.00 
hälsar vi alla välkomna till barnens julfest! 
Boka in datumet redan nu. Alla åldrar är 
välkomna! Hälsningar från ledarna för 
söndagsskolan 7up

Installationsguds-
tjänst i kortedala för 
karin Åkesson
SÖNdAGeN deN 20 jANuARI klockan 18 
är det installationsgudstjänst i Kortedala-
kyrkan för Karin Åkesson. Då tas hon 
emot som församlingens nya pastor. Läs en 
intervju med Karin på baksidan av det här 
numret av Församlingsnytt.

Möte för nya kyrkan
LÖRdAGeN deN 19 jANuARI är det bil-
darmöte för den nya kyrkan, Gemensam 
Framtid, i Betlehemskyrkan, Göteborg. 
Kom på gudstjänsten klockan 17, där 
bland annat Michael Johnson medverkar. 
Se hela programmet här: www.gemensam-
framtid.se/regioner/bildarmoten

Musikalisk folkfest!
väLkoMMeN TILL eN sann musikfest med 
församlingskören, Mikael Henkelman och 
flera andra sångare och musiker. Vi delar 
sånger med varandra och berättar om Gud 
och livet. Kvällen som gäller är söndagen 
den 18 november klockan 18.

vi sjunger in julen!
deN 16 deceMbeR kL 17.00 fyller vi 
kyrkan med nya och gamla klassiker i en 
julsångsgudstjänst. Denna kväll sjunger 
kyrkans körer och församlingen tillsam-
mans in julen. Vill du vara med och sjunga 
i församlingskören? Välkommen att öva 
onsdagarna 21/11, 28/11, 5/12 och 12/12.

kulturum-gudstjänst 
för partille-kyrkorna
vARje ÅR SAMLAS ALLA kyrkor i Partille 
kommun för en helg av gemensam bön 
och gudstjänst. Du är välkommen till två 
gemensamma samlingar:
Den första gudstjänsten är i Vallhamra-
kyrkan fredagen den 18 januari kl 19. 
Talare är författaren och föreläsaren Jonas 
Helgesson (bilden). 

Söndagen den 20 januari klockan 11 är 
det dags för en festgudstjänst för stora och 
små i Partille Kulturum. Då firar de vuxna 
gudstjänst i aulan. Anders-Petter Sjödin 
predikar och det blir sång och musik av 
kören Caleido under ledning av Pernilla 
Sandahl. En kör med sångare från våra 
olika kyrkor medverkar också.

Alla barnen får samtidigt vara med om 
en spännande förmiddag på Lilla Scenen. 
Det blir ”ett toksvängigt barnmöte” med 
Peter Pop – ett söndagsäventyr där vi 
kommer att göra samma grejer som de 
vuxna – fast roligare! 

Bjud med dina små och stora vänner 
till Kulturum! Cafét i Kulturum är öp-

pet under hela förmiddagen.

Nu STARTAR ÅReTS konfirmationsläsning. 
Även i år är det cirka 80 konfirmander. Ett 
20-tal konfirmationsledare samlades på 
Hönö i oktober för att ladda upp inför årets 
konfirmationsstart. Helgens gäst var Mag-
nus Sternegård, barn- och ungdomskoor-

dinator på ungdomsförbundet Equmenia. 
Magnus introducerade sitt nya konfirma-
tionsmaterial Vägens Folk. Han gav även 
mycket ny inspiration till den viktiga uppgift 
som våra konfirmationsledare har.

inspiration 
till årets konfirmationsledare



UR FÖRSAMLINGSBOKEN

NYA MedLeMMAR
Sara Fornstedt, Kamgatan 19 B, 415 06 
Göteborg. 070-681 59 33.
Johan Fornstedt, Kamgatan 19 B, 415 06 
Göteborg. 0708-84 33 18.
Heléne Leidö, Lilla Skogsvägen 21, 433 70 
Sävedalen. 26 84 42 / 0762-32 14 86.
Mats Leidö, Lilla Skogsvägen 21, 433 70 
Sävedalen. 26 84 42. / 0736-87 15 04.
Katarina Neuman, Schmidtsgatan 3, 415 
06 Göteborg. 0739- 43 46 43.
Angela Öhrman, Bäcksorlet 3 A, 433 75 
Jonsered. 070-632 66 29.
Sven Öhrman, Bäcksorlet 3 A, 433 75 
Jonsered. 073-843 94 14. 

FÖdd
En son till Annie och Taylor Donovan.

bARNväLSIGNeLSe
I gudstjänsten den 26 augusti bars Elise  
Aldero, dotter till Lovisa och Christer  
Aldero, fram till välsignelse. Akten leddes 
av Robert Eriksson.
I gudstjänsten den 14 oktober bars Bruno 
Johnson, son till Katarina och Michael 
Johnson samt Oscar Roos, son till Char-
lotta och Erik Roos, fram till välsignelse. 
Akten leddes av Karin Åkesson.

uTFLYTTAde
Marcus Svensson till Kortedalakyrkan

FÖdeLSedAGAR
80 år Gunda Pettersson den 17/11.
94 år Marianne Strömberg den 21/11.

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 januari

Föräldraledighet
RobeRT eRIkSSoN, församlingens pastor 
och föreståndare, kommer att vara föräld-
raledig 5 december–14 januari. Eftersom 
vår pastor med ungdomsinriktning, Karin 
Åkesson, börjar sin tjänst i Kortedalakyrkan 
den 7 januari, kommer vår vice föreståndare 
Margaretha Zettergren att finnas tillhands 
på expeditionen tisdag och onsdag klockan 
10-14 under vecka 2, då ingen pastor är i 
tjänst. Du når Margaretha på 0730-301783.

Nya anställda i 
församlingen
Nu ANNoNSeRAR vI eFTeR två nya tjänster 
i församlingen: ungdomsledare/ungdoms-
pastor och barn- och familjepastor/pedagog. 
SMU-styrelsen och ideella ledare anser att 
det är viktigt med en tjänst inriktad på barn 
och familjer, eftersom vårt barnarbete har 
vuxit kraftigt och vi finns på en plats med 
många familjer.

Begravningar – Juridik – Gravstenar – Transporter

Personligt bemötande dygnet runt

Skånegatan 17 i Göteborg
Båtsmanstorpet i Askim

Kusttorget i Majorna
Stålhandskegatan 12 på Hisingen

Saltarsviksvägen 3 på Öckerö
Torslanda torg – Nytt kontor

Gillis Edman Juridiska – Bouppteckningar,
arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,

samboavtal och gåvobrev

Nytt telefonnummer till alla våra kontor
031-355 40 00

www.gillisedman.se

Hej! I januari börjar du som före-
ståndare i Kortedala. Varför?

– Jag har länge funderat på detta med 
att starta om eller starta nya församlingar. 
Att starta om en gammal församling kan 
vara en större utmaning än att starta nytt. 
Jag har våndats, bett, prövat, tvekat, blivit 
taggad, inspirerad, utmanad, sagt ”nej det 
går inte”. Men så har bitar fallit på plats 
och förutsättningarna förändrats. Gud har 
gjort ett verk i mig och Sven. Gud har lagt 
ner en kärlek till Kortedala som stadsdel, till 
församlingen och till människorna där. När 
vi fick omstartsbidraget från vårt samfund 
kändes det som naturligt att ta klivet.

karin
mot  
nya 
äventyr

och FÖRSAMLINGSdAGeN? På vår hemsida kan du läsa Egon Ahlbergs text om försam-
lingsdagen i september. www.savedalensmissionskyrka.se

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

Bilda
Göteborgsvägen 10

441 43 Alingsås
Telefon 0322-79580
Telefax 0322-639555

Sotenäsvägen 51, 433 64 Sävedalen 
Tel: 340 92 90      Fax: 26 72 10 

E-post: info@ulfnyberg.se

Vallhamra torg 2                                Göteborgsvägen 74  

Allt inom konditori & bageri 
Kunskap på djupet 

 

Äsperedsgatan 9  
424 57 Gunnilse  

031-943610

Sveriges ledande fönsterbytare , 020 - 43 00 00  

FÖRSAMLINGeNS ÅRSMÖTe är söndagen 
den 3 mars. Boka in datumet redan nu.

Men du kommer ändå att vara kvar i 
Sävedalen. Berätta!

– Tanken är att vi som församlingar 
framöver ska berika varandra. Under våren 
predikar jag vid några tillfällen i Sävedalen, 
och församlingarna kommer att fira guds-
tjänst ihop vid flera tillfällen. Under våren är 
jag kvar i Sävedalen på 25 % och arbetar 
då med vårt konfirmationsarbete. Tänk om 
det om något år finns en konfagrupp från 
Kortedala som berikar Sävedalens/Jonsereds 
konfirmation… De uppskattade ”Tillsam-
mans inför Gud”-kvällarna kommer också 
att fortsätta, fast i Kortedalakyrkan.

Vad vill du hälsa till församlingen?
– Vi är i ett unikt läge! Vi har ju redan 

sagt ja till att vara moderförsamling till 
Kortedala och vi står i båda församlingarna 
inför en oerhört spännande framtid, där vi 
kan få berika, utmana, sporra och stötta 
varandra. Förbönen för mig och Sven och 
församlingen i Kortedala är kanske det 
absolut viktigaste. 
Läs hela intervjun: www.savedalensmissionskyrka.se


