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FÖRSAMLINGSNYTT SEPTEMBER + 
OKTOBER 2011 

www.savedalensmissionskyrka.se

Vi tror att alla människor i Sävedalen behöver ta del av det kristna 
budskapet. I september kommer du ha flera möjligheter att bjuda 
med en vän till Sävedalens missionskyrka. 

Bjud med en vän i september!

Församlingsdagar på Sjövik  
10-11 september
DEN 10-11 SEPTEMBER har vi försam-
lingsdagar på Sjöviksgården. Programmet 
startar klockan 10.00 på lördagen, och 
vi avslutar med gudstjänst kl 11.00 på 
söndagen. 

Vi hoppas på en helg där du får slappna 
av, äta gott och lära känna nya försam-

lingsmedlemmar. Och bjud gärna med en 
vän! Sista anmälningsdag har gått ut, men 
det finns några platser kvar. Anmäl dig 
snarast till Niclas Andersson på  
niclasmedc@hotmail.com.

VI HAR DENNA HELG en rad aktiviteter för 
alla åldrar:

•	 Lördag 10-15 Barnloppis, fiskdamm, 
lotteri och servering. 

•	 Söndag 10-15 Lotteri och servering.   
11.00 ”Möjliga svar på omöjliga 
frågor” – en intervjugudstjänst om 
Sävedalsbornas frågor till Gud med 
Robert Eriksson och Torsten Åhman

VI REKOMMENDERAR att du bjuder med 
någon till gudstjänsten söndag 25/9 kl 11. 
Det blir en intervjugudstjänst med Robert 
Eriksson och pastorn och Torsten Åhman 
där vi undrar: Finns det en god grund för 

en reflekterande, nutida människa att 
kunna kalla sig kristen? 

Torsten har många års erfarenhet av 
samtal som berör filosofi, vetenskap och 
tro. Så, tänk efter ”Vem ska jag bjuda med 
till denna gudstjänst?” och ”Vilka är mina 
mest brännande frågor och tvivel gällande 
kristen tro?”.

SKRIV NER FRÅGORNA redan idag och 
mejla till robert@savedalensmissionskyrka.
se eller skicka dem till: Sävedalens missions-
kyrka, Skolvägen 8, 43362 Sävedalen.

Det här är ett fint tillfälle att bjuda en 
”icke-kyrkvan” vän till gudstjänst i Säve-
dalens missionskyrka!

HÖSTMARKNAD i Sävedalen 24-25 september
Gudstjänst som bygger på dina frågor!

10–11/9
24–25/9

11/9

Hungrigt hjärta –  
Springsteenmässa för en 
bättre värld 
11 september 18.00

Den 11 september är det tio år sedan 
tvillingtornen på Manhattan rasade. 
Världen förändrades för alltid. För 
Bruce Springsteen innebar händel-
sen ett nytt uppdrag: att genom sin 
musik ge hopp till en misströstande 
värld. Hans sånger är grunden i mäss-
san Hungrigt hjärta, som Sävedalens 
missionskyrka anordnar tillsammans 
med Bergsjöns kyrka och Göteborgs 
räddningsmission. 

De år som följt efter 11-september-attack-
en har blivit Bruce Springsteens mest 
kreativa period i karriären. I sin musik har 
han skildrat och tolkat komplexa världs-
händelser. Han har gett ut fem hyllade stu-
dioplattor, två liveskivor och har samtidigt 
turnerat oavbrutet. Många av hans texter 
har handlat om vikten av fred och förso-
ning mellan länder och religioner. 

Också kyrkan har fått en förnyad kal-
lelse: att i Jesu anda aktivt verka för fred 
och försoning mellan religioner på ett nytt 
sätt. Den 11 september vill vi därför mar-
kera kyrkans uppdrag genom en hoppfull 
gudstjänst med nattvard, som fokuserar på 
Bruce Springsteens musik. 

Robert Eriksson, musiker och pastor i 
Sävedalens missionskyrka – och även Bruce 
Springsteen för en kväll: 

– Göteborg är en segregerad stad. Det 
vill vi ändra på. Och kyrkan kan gå först i 
det arbetet. Därför samlar vi in pengar till 
det integrationsarbete som sker tillsam-
mans med Bergsjöns kyrka och Göteborgs 
Räddningsmission. Och därför tar vi emot 
brödet och vinet i nattvarden. Vi tror att 
man med Guds inspiration och kraft kan 
bygga en bättre värld. 

Vilka andra ska med på försam-
lingsdagarna? Kolla eventet 
Församlingshelg på Facebook.

OMSORGSGRUPPERNA

VECKA     DATUM  OMSORGSGRUPP

36           5/9 – 11/9        6  Solberget
37         12/9 – 18/9        7  Brattåskärr
38         19/9 – 25/9        8  Oxled
39         26/9 – 2/10        9  Soldatheden
40         3/10 – 9/10      10  Freja 
41       10/10 – 16/10    11  Björnekulla
42       17/10 – 23/10    12  Furulund
43       24/10 – 30/10    13  Lexby    
     

Sjung med i kören!
FÖRSAMLINGSKÖREN ÄR EN viktig del av 
kyrkans musikliv. Alla som vill är välkomna 
att vara med och sjunga. Nytt för denna 
termin är att vi övar på onsdagar mellan 
kl 19.30-20.30, dessutom varje vecka under 
terminen.

Vi startar upp för hösten den 21/9 och 
då finns också ett detaljerat program för 
hösten klart. Förutom att öva inför upp-
sjugningar kommer vi bland annat ägna 
oss åt röstvård och gemenskap!



ANNONSER

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

NYA MEDLEMMAR
Carl Asteberg, Johannes Asteberg, 
Rebecca Jarl, Anna Lundberg, Isak 
Munther,Noa Munther, Jonatan Nordh, 
Philip Nordh,Charlotte Råwall, Erik Rå-
wall, Marcus Svensson, Anne Sy.

DOP
I Pingstdagens gudstjänst döptes följande 
ungdomar: Carl Asteberg, Gustav Aste-
berg, Johannes Asteberg, Albin Lars-
son, Anna Lundberg, Isak Munther, Noa 
Munther, Jonatan Nordh, Philip Nordh, 
Jakob Olausson och Anne Sy. Dessutom 
bekräftade Rebecca Jarl sitt dop som barn.

VIGDA
Karl Lindqvist och  Louise Perwallius 
vigdes den 16 juli  i Lindesbergs kyrka. 
Vigselförrättare var Kent Pekár.
Pontus Bill och Annie Henriksson vigdes 
den 30 juli i Klädesholmens kyrka. Vigsel-
förrättare var Karin Åkesson.

UTFLYTTAD
Miriam Lundgren till Jonsereds Missions-
församling.

FÖDELSEDAGAR
80 år  Vivi Ernald den 9 september.
50 år  Ellinor Dyne den 11 oktober.
60 år  Christer Hermansson den  
          31 oktober.         

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 oktober

ETT ÅR MED JESUS! 

Bibelläsningsplanen hittar 
du i kvartalsprogrammet i 
kyrkans foajé.

En ny kyrka är här
I BÖRJAN AV JUNI HÖLLS bildarmötet för 
en ny kyrka i Sverige med ombud för de 
tre ”gamla” samfunden Svenska Mis-
sionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och 
Metodistkyrkan i Sverige, som alla sagt ja till 
att bilda en ny kyrka. 

Vi som representerade Sävedalen (To-
mas Anderson, Lars & Ellinor Dyne, Gunilla 
Andersson och Karin Celander) fick uppleva 

dessa historiska ögonblick. Den nya kyrkan 
fick arbetsnamnet ”Gemensam Framtid”, 
och en ny styrelse där Gunilla Andersson från 
vår församling valdes in som ledamot. Den 
nya styrelsen kommer bland annat att arbeta 
med stadgar, namn och teologisk grund. 

Engagemanget är stort bland Sveriges 
kristna idag; det blev tydligt i de många 
diskussioner. Vi går en spännande gemen-
sam framtid tillmötes. 
/ Ellinor Dyne, församlingens ordförande

Vi vill bygga! 
Vi vill att alla åldra ska få lära känna Gud ge-
nom vår församling. Därför behöver vi kunna 
erbjuda en plats för gemenskap och växt.

•	 Vi behöver större lokaler för barn 
och ungdomsverksamheten. Barn 
och ungdomar behöver utrymme för en 
verksamhet på deras villkor.

•	 Vi behöver församlingssal och kök 
i samma plan, så att vi har gott om 
plats att umgås och fika i anslutning till 
gudstjänst och samlingar. 

•	 Vi behöver rum för de minsta barnen 
i direkt anslutning till gudstjänstloka-
len, så att alla barnfamiljer kan delta i 
gudstjänstlivet.

•	 Vi behöver ändamålsenliga expe-
ditioner för personalen i samma 
byggnad som kyrkan. 

Vi vill sätta igång Etapp 2 för att vi anar att 
det är Guds väg för vår församling. Vi finns 
på en expansiv plats med mängder av män-
niskor i rörelse. Gemenskapen i Sävedalens 
missionskyrka har gett människor en djupare 
mening med sina liv i över 100 år. Vi vill 
att många fler ska få rum att upptäcka det 
också i framtiden. Och redan nu är vi alldeles 
för trångbodda. Vi behöver bygga både för 
nutid och framtid!

Det stora arbetet för oss i höst blir bönen. 

Det är avgörande att vi enskilt och på böne-
samlingar stillar oss och lyssnar in Gud, så att 
vi kan höra hur vi bygger för både nutida och 
framtida generationer på ett både vist och 
modigt sätt.

Det är mer än 40 år sedan den nuvarande 
kyrkan byggdes. Då var man 212 medlem-
mar. Idag är vi 340 medlemmar. Tänk om vi 
om några år kan få säga: Jag var med och 
gav pengar till kyrkbygget och därför kan vi 
nu utveckla de här verksamheterna för unga 
och äldre. Tack vare min tid, min talang och 
mina tillgångar kunde vi göra det här bygget 
som är till välsignelse för så många män-
niskor.

Någon har sagt att en vision alltid kostar. 
Om du vill vara del av den spännande visio-
nen att bygga en ny kyrka innebär det att ge 
mycket pengar. Det kommer vi prata om i 
och efter gudstjänsten söndagen 4 septem-
ber klockan 11. Det är församlingsforum 
efter gudstjänsten med möjlighet att ställa de 
frågor du bär på. 

På församlingsdagarna, lördag-söndag 
10-11 september kommer vi under lördag 
förmiddag prata om kyrkbygget som helhet 
– alltifrån vision till ritningar och tidsplaner. 
Då har du möjlighet att ställa dina frågor till 
styrelse och ansvariga i byggruppen.

/ Styrelsen & byggruppen 
genom Robert Eriksson

vy från väster

Sävedalens Missionskyrka etapp2, skiss 11-06-30, AIM - Architecture Is Made,

V I  H A R  O C H  K A N  A L L T  O M  B O W L I N G
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Gillis Edman Begravningsbyrå
Skånegatan 17
411 40 Göteborg
Tel. 031-15 35 35 
 
Lisbeth och Gillis Edman
Tel. bostad 031-28 00 88

Kunskap på djupet 
 

Äsperedsgatan 9  
424 57 Gunnilse  

031-943610

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 


