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I SKRIVANDE STUND har vi kommit unge
fär halvvägs in i terminen. Upplägget med att 
barnen firar en del av sin gudstjänst på annat 
håll, för att sedan ansluta till kyrksalen igen, 
har fungerat bra. Vi tror att det är välsignat 
att vi firar alla åldrar tillsammans. Och det blir 
en bättre samling tillsammans med barnen 
när vi har en sluttid.

Inför våren ser jag fram emot en del föränd
ringar. Jag kommer att engagera föräldrar i 
större utsträckning. Vi är många som delar så 
det blir inte betungande. Den 26 januari blir 
det en kick off för söndagsskolan där jag tar 
in någon/några utifrån för att göra det lite ex
tra festligt. Och från och med den 2 februari 
kommer vi att ha följande upplägg:

MINIKONFA för barn födda 2001, 2002 och 
2003. I Danmark har de något som heter mi
nikonfa för barn strax under konfirmationsål
dern. Detta vill jag införa under våren. Det blir 
under gudstjänsttid 12 ggr på våren och 12 
ggr följande höst. Man anmäler sig till mini
konfa och det blir en liten cermoni när vi är 
klara. Innehållet blir tro, Bibel, värderingsöv
ningar, lekar och utflykter som stärker grupp
känslan. Kanske gör vi ett läger med en eller 
ett par övernattningar tillsammans med någ
ra föräldrar. Tänker också att vi har ”prao” 
några av gångerna då barnen är ledare för 
de yngre barnen och hjälper till på olika sätt i 
gudstjänsten.

SÖNDAGSSKOLAN: Söndagsskolan är för 
barn födda 2004, 2005, 2006 och 2007. Det 
blir först en storsamling för alla barnen och 

sedan delar vi in oss i två grupper. Ålders
indelat: 20042005 för sig och 20062007 
för sig, eller intresseindelat: lego lek spel
rummet alternativt pyssel skapande drama
rummet. Här kommer det att finnas med en 
person som varit ledare tidigare och två för
äldrar varje gång. 

HIMLAKUL: för barn födda 2008, 2009 och 
2010. Barn födda 2011 kan vara med om de 
har med sig en vuxen. I den här gruppen blir 
det lite mer musik, men annars som vanligt.

BE GÄRNA för våra barn. Att de ska känna 
sig trygga, att de ska trivas och att de ska ha 
kompisar. Men främst att de ska få möta Gud 
och att de ska få uppleva hur det mötet ger 
hopp och framtidstro och hur det förvandlar 
livet. Åsa Hofverberg

JULAVSLUTNING
Söndagen den 8/12 blir det julavslutning för 
alla barn. Vi börjar kl 11.00 i kyrkan som van
ligt och fortsätter sedan en trappa ner där 
vi adventsfikar, julpysslar och träffar tomten. 
Kanske blir det en liten svängom runt granen 
till och med. Festen avslutas uppe i kyrkan 
med julevangelium.

FRISKVÅRD FÖR 
FÖRÄLDRA SKAP 
OCH ÄKTENSKAP
Vid två tillfällen under våren får vi äta frukost 
med psykologen Alf B Svensson. Vid det 
första tillfället den 18/1 kommer vi att få 
stöd i vårt föräldraskap. Och vid andra till-
fället den 5/4 får vi stöttning i äktenskapet. 
Mer detaljerat program kommer, men skriv 
upp datumen. Från 9-11.30.

VÅRENS NYHETER FÖR BARNEN
En hälsning från församlingspedagog Åsa Hofverberg

FRAMÖVER

2014 ÅRS TEMA  
FÖR GUDSTJÄNSTEN: 

12 ORD ATT LEVA PÅ
UNDER 2014 KOMMER det övergripande 
temat i gudstjänsten att vara ”12 ord att leva 
på”. Under året kommer vi att fördjupa oss i 
12 ord som ger inriktning och stadga i relatio
nen med Gud. 

Den människa som vill växa i tro, behöver 
bli sårbar och ärlig. Och man behöver insik
ten om att trons växt aldrig handlar om att 
klättra på en andlig stege på väg till en andlig 
toppnivå. Trons växt innebär snarare att se att 
man som kristen går in i olika årstider. Den 
som i nuläget upplever en stabilitet i sin tro, 
att allt hänger ihop, kommer att få uppleva 
en period av rastlöshet och instabilitet efter 
det. För att sedan landa i en ny sorts stabili
tet. Kan det vara så att de gudagivna årstids
växlingarna i skapelsen också motsvaras i en 
människas liv och tro?

När vi förstår att vi ofta befinner oss i vitt skil
da ”trons årstider”, kan vi hjälpa och inspi
reras av varandra i stället för att jämföra oss 
och mäta oss med varandra. Under årets oli
ka årstider ska vi därför utforska 12 ord, som 
beskriver trons växt likt de årstider vi upplever 
utanför fönstret. Barnen har sin gudstjänst i 
söndagsskolan, men kommer att utgå från 
samma ord som oss vuxna. Välkommen med 
på resan! 

 Robert Eriksson

BOKA IN 
JULMARKNADEN  
6-7 DECEMBER 

NU!
PÅ FREDAGEN DEN 6 DECEMBER, med 
start klockan 18.00, är du välkommen på 
förkväll med förberedelser och julgröt.

PÅ LÖRDAGEN DEN 7 DECEMBER, klockan 
10 till 14 är det julmarknad med lotterier, för
säljning och servering. 

NYÅRSLÄGER
29/12-3/1 åker vi till Bjorli i Norge för att 
åka skidor, umgås och ha det fint. 

Lägret är från årskurs 7 och uppåt och 
anordnas tillsammans med Fiskebäcks 
 Missionskyrka.

Pris för resa, logi, mat och liftkort är 
3700kr. (Kostnad för eventuell skidhyra till
kommer och avgörs av vilken utrustning du 
väljer att hyra.) 

För mer information håll ögonen öppna ef
ter vår fräscha folder eller maila Noomie på 
noomie@savedalensmissionskyrka.se

NY DAG FÖR 
BABYSÅNG
Från och med våren blir babysången på ons
dagar istället för på torsdagar. Vi drar igång 
den 22/1 kl 10.0012.00

– välkommen till julmarknad!



ANNONSER

NYA MEDLEMMAR
Emelie Junsten, Korgmakaregatan 5, 
415 06 Göteborg. Tel. 48 84 40. Mobil: 
0702744331.
Tobias Junsten, Korgmakaregatan 5, 
415 06 Göteborg. Tel.48 84 40. Mobil: 
0706018984.
Noomie Hammar, Birkagatan 51 B, 
416 56 Göteborg. Mobil: 0739164578.
Eric Hammar, Birkagatan 51 B, 416 56 
Göteborg. Mobil: 0707972741.
Frida Markusson, Barefjällsgatan 14, 
415 06 Göteborg. Mobil: 0703900496.
John Markusson, Barefjällsgatan 14, 
415 06 Göteborg. Mobil: 0704757114.

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

Vallhamra torg 2 Göteborgsvägen 74 

Allt inom konditori & bageri

072-7046965
Bengt Linbacker
www.jourel.com
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UR FÖRSAMLINGSBOKEN OMSORGSGRUPPERNA

REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Robert Eriksson robert@savedalensmissionskyrka.se Webb ansvariga 
Jonathan Danielsson och Gunilla Andersson uppdaterahemsidan@gmail.com NÄSTA MANUSSTOPP 20 jan  
ADRESS EXPEDITIONEN  Skolvägen 8, 433 61 Sävedalen Öppet: tisdag–onsdag 10–14 Telefon: 03126 26 34

VECKA DATUM OMSORGSGRUPP

45 4/11 – 10/11 1 Göteborg
46 11/11 – 17/11 2 Bethala
47 18/11 – 24/11 4 Storegården
48 25/11 – 1/12 6 Solberget
49 2/12 – 8/12 7 Sävedalen
50 9/12 – 15/12 8 Oxled
51 16/12 – 22/12 9 Soldatheden
52 23/12 – 29/12 10 Freja 
1 30/12 – 5/1 11 Björnekulla
2 6/1 – 12/1 12 Furulund
3 13/1 – 19/1 14 Skulltorp
4 20/1 – 26/1 1 Göteborg
5 26/1 – 2/2 2 Bethala

NATTVARD VARJE SÖNDAG
UNDER VÅREN KOMMER VI att prova 
att fira nattvard varje söndag. Denna he
liga måltid är något som vi behöver fira 
oftare. Vi behöver ständigt nattvardens 
viktiga budskap att kristen tro inte är nå
got som är ”långt borta” som vi måste 
locka fram genom våra ansträngningar.  
Jesus Kristus är mitt ibland oss. Han är kon
kret och nära! Ingenting visar oss det så 
tydligt som nattvarden. Vi kommer att ha 
en kortare nattvardsordning, där alla blir 
delaktiga genom en gemensam växelbön. 
Vi tror att detta kommer att fördjupa vår 
gudstjänst. Startdatumet blir 26 januari.

BARNVÄLSIGNELSE
I gudstjänsten den 1 september bars två 
barn fram till välsignelse, nämligen Joline 
Markusson, dotter till Frida och John 
Markusson, samt Sigvard Junsten, son till 
Emelie och Tobias Junsten.Akten leddes 
av Robert Eriksson. 
Den 6 oktober bars också två barn fram till 
välsignelse. Det var Axel Roos, son till Elin 
och Simon Roos, och August Bill, son till 
Annie och Pontus Bill. Akten leddes av 
Robert Eriksson.

VIGDA
Evelina Olofsson och Mattias Åkerberg 
vigdes den 21 september i Kafferosteriet, 
 Österlen. Vigselförrättare var Robert Eriksson.
Samma dag vigdes Noomie Höglund och 
Eric Hammar på Åh Stiftsgård. Vigsel
förrättare var Magnus Bramer.
Den 14 september vigdes Caroline 
 Claesson och Adam Svensson i Mosjö 
kyrka, Vigselförrättare var Karin Åkesson.
Den 21 september vigdes Karin 
 Andersson och Gustav Thelander i Fågelö 
kapell. Vigselförrättare var Karin Åkesson.

UTTRÄDEN
Camilla Munther
Simon Wesley
Sophia-Stina Wesley

DEN VÄLKÄNDE SÅNGAREN och musikern 
Bengt Johansson ger nu ut en julskiva med 
mycket nyskriven julmusik. Han gör sin jultur
né på fyra platser i Sverige. En av platserna blir 
Sävedalens Missionskyrka, söndagen den 
15/12 kl 18.00. 

Den Oslobaserade gospelkören Mosaic, en 
av de främsta körerna i Norge, är också med.  
Det finns anledning att se fram emot en fan
tastisk konsertkväll med underbar stämning. 
Det kommer att bli en musikupplevelse som 
leder djupare in i det fantastiska glädjebud 
som är Julens kärna och centrum. Med äng
elns ord: ”Jag bär bud till er om en stor 
glädje: Idag har en frälsare fötts  åt er i 
Davids stad. Han är Messias, Herren”.

BJUD MED EN VÄN! Biljetter kostar 195 kr 
plus serviceavgift och köps via Ticnet, på 
lokalt ATGombud eller via hemsidan: 
www.ticnet.se

UNIK JULKONSERT MED BENGT JOHANSSON OCH  
KÖREN MOSAIC I SÄVEDALENS MISSIONSKYRKA 15/12

FRAMÖVER

BENGT JOHANSSON BAND:
Paul Biktor Börjesson  
 bas, mandolin och sång

Ted Hector  
keyboards 

Pelle  Claesson  
trummor och percussion

Johanna Strömblad Jonasson  
sång

Erik  Mjörnell  
gitarr och pedal steel

UR FÖRSAMLINGSBOKEN, forts


