
GUDSTJÄNSTER & SAMLINGAR

TORSDAG 1 APRIL SKÄRTORSDAGEN
19.00 GETSEMANESTUND MED NATT-
VARD
”Det nya förbundet” 
Robert Eriksson, Karin Åkesson

FREDAG 2 APRIL LÅNGFREDAGEN
11.00 GUDSTJÄNST
”Korset”
Anders Westman, Michael Johnson
Sång & musik: Gunnel & Lars-Göran 
Nordh 
Insamling till församlingen 

SÖNDAG 4 APRIL PÅSKDAGEN
11.00 GUDSTJÄNST
”Kristus är uppstånden”
Robert Eriksson, Evelina Samuelsson 
Sång & musik: Församlingens kör m fl 
Insamling till församlingen 

TISDAG 6 APRIL
11.00 EKUMENISK GEMENSKAPSTRÄFF 
I SÄVEDALENS MISSIONSKYRKA
”Elvis i våra hjärtan”
Robert Eriksson & Martin Börjesson

ONSDAG 7 APRIL
19.00 FÖRSAMLINGSMÖTE

SÖNDAG 11 APRIL
11.00 GUDSTJÄNST
”Påskens vittnen”
Carl-Johan Sävinger, Olle Andersson
Sång & musik: Martin Mähl
Insamling till församlingen 
Missionskaffe 
 
SÖNDAG 18 APRIL
11.00 GUDSTJÄNST
”Den gode herden”
Robert Eriksson, Margareta Zettergren
Sång & musik: Caleido
Insamling till församlingen 

TISDAG 20 APRIL
11.00 EKUMENISK GEMENSKAPSTRÄFF 
I VALLHAMRAKYRKAN
Carina & Urban Ringbäck

TISDAG 20 APRIL
19.00 FÖRDJUPNINGSKVÄLL
”Den stora skillnaden”
Runar Eldebo

SÖNDAG 25 APRIL
11.00 GUDSTJÄNST
”Vägen till livet”
Michael Johnson, Christer Aldero  
Sång & musik: Ellen Jorméus, Sofia 
Löwenbrand
Insamling till församlingen

I KORTA DRAG

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

FÖRSAMLINGSNYTT APRIL 2010

www.savedalensmissionskyrka.se

RUNAR ELDEBO: 
Därför tycker 
jag om ordet 
skillnad.

Varför ska jag tro? What`s in it for me – 
vad vinner jag på det? Vad är skillnaden 
mellan att tro och att inte tro? Kristen tro 
gör anspråk på just det – att göra skillnad 
för den som tror. En avgörande skillnad.

”Jag tycker om det ordet”, skriver Runar 
Eldebo, ”skillnad”. Alla dagar är inte 
likadana. Det är skillnad på dem. Vissa 
bara passerar som dagarna i november. 
Andra lyser för alltid i minnet och i kon-
struerandet av mitt liv. Alla människor är 
inte likadana – det finns skillnader. Några 

människor har stigit fram i mitt liv. Jag har 
mött dem. De har rört vid mig. Jag är an-
norlunda.”

Välkommen till en fördjupningskväll som 
handlar om skillnaden, om tre skillnader: 
om hur tron förändrar mitt förhållande till 
Gud, om hur den förändrar mitt förhållan-
de till mig själv och om hur den förändrar 
mitt förhållande till andra människor.

Den stora skillnaden 
Fördjupningskväll tisdagen den 20/4 kl 19

Runar Eldebo är teolog, författare och 
pastor i Svenska missionskyrkan. Han är 
aktuell med boken ”Den stora skillna-
den”. Den 20 april gästar han oss.

Nu tar vi viktiga beslut  
– vill du vara med?
VEM FÅR BLI MEDLEM i den nya kyrkan 
som bildas vid samgåendet? Ska vi släppa 
Råhultsstugan? Ska vi ha ungdomsledare i 
kyrkan till hösten?

Välkommen till ett viktigt församlingsmöte 
onsdagen den 7 april klockan 19.00. Vi 
kommer att diskutera många viktiga frågor 
för framtiden. Det är viktigt att du är med.

VECKA     DATUM  OMSORGSGRUPP

14 5/4 – 11/4 8 Oxled
15 12/4 – 18/4 9 Soldatheden
16 19/4 – 25/4 10 Freja
17 26/4 – 2/5 11 Björnekulla  

OMSORGSGRUPPERNA

Fira påsken i kyrkan – 
här är hela programmet

UNDER PÅSKVECKAN HAR VI ”Inför påsk-
en” måndag, tisdag och onsdag kl 19.00 
med Egon Ahlberg, Robert Eriksson och 
Fredrika Anderson. Det är en andakt där vi 
läser texterna om Jesu väg till korset och 
ber tillsammans. På skärtorsdagen firar vi 
nattvard tillsammans och på långfredagens 
förmiddag minns vi Jesu död. Fredagens 
predikant är Anders Westman.

Påskdagens gudstjänst är årets största 
fest då vi firar Jesu uppståndelse. Då 
medverkar barnkören Let´s sing. Robert 
Eriksson predikar.

Välkommen till åtta dagars gudstjänst-
firande, då vi följer Jesu väg till korset och 
firar en grav som är tom.



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

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

13 april
NÄSTA MANUSSTOPP

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

ETT ÅR MED JESUS! 
APRIL   TEMA   BIBELORD

Skärtorsdagen  Det nya förbundet  2 Mos 12:15-20, 1 Kor 5:6-8,  
      Luk 22:7-23, Ps 111:1-5 

Långfredagen  Korset   Jes 53:1-12, Fil 2:6-8, 
      Luk 23:26-49, Ps 22

Påskdagen  Kristus är uppstånden Hos 6:1-3,  Apg 3:14-16, 
      Luk 24:1-12, Ps 118:15-24

Andra söndagen  Påskens vittnen  Jer 18:1-6, 1 Joh 5:1-5,   
i påsktiden      Joh 21:15-19, Ps 145:1-7

Tredje söndagen Den gode Herden  Hes 34:23-31, Heb 13:20-21,  
i påsktiden     Joh 10:11-16, Ps 23

Fjärde söndagen Vägen till livet  Jesus syraks vishet 28:3-7, 
i påsktiden      2 Kor 4:16-18, Joh 14:1-14,
      Ps 147:1-7 

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

BARNVÄLSIGNELSE
I gudstjänsten den 14 mars bars Hugo 
Fredby, son till Charlotta och Mattias 
Fredby, fram till välsignelse.  Akten leddes 
av Robert Eriksson.  

ADRESSÄNDRING
Hanna Henström, Forsstenagatan 2A,
416 51 Göteborg, 0739–48 39 54

Här kan du parkera
TAR DU BILEN till kyrkan? Parkera då på 
kyrkans parkering. Om det är fullt där: par-
kera på Primas nedre parkering. Du hittar 
den på andra sidan Göteborgsvägen.

Vi ber tillsammans
onsdagar och söndagar
VI HAR MORGONBÖN tillsammans varje 
onsdag klockan 08.30-09.00. Vi följer 
tidebönsboken och ber gemensamt ur den 
stora bönboken – Psaltaren. Vi ber också 
för aktuella böneämnen.

Varje söndag klockan 10.00-11.00 finns 
det möjlighet att be inför gudstjänsten. 
Vi möts i vårt nya bönerum på andra vå-
ningen i kyrkan.

NYHET! VAR MED OCH VÄLSIGNA.
De gudstjänster då vi har nattvard erbju-

der vi, förutom förbön och ljuständning, 
också möjlighet att ta emot en välsignel-
sebön. Det har blivit mycket uppskattat. Vi 
behöver alla att någon lägger sin hand på 
vår axel och ber en bön om välsignelse.

Vill du hjälpa till med detta? Att vara 
med i välsignelsebönen är öppet för alla. 
Du behövs i denna enkla, men samtidigt 
viktiga, uppgift. Tala med församlingens 
pastor Robert Eriksson eller förbönsan-
svarige Ann-Christine Bergström (telefon 
031–98 89 69) om du vill vara med vid 
något tillfälle under året.

Gå med en vän på  
Alpha-kurs i höst!

TORSDAGEN DEN 16 september startar 
höstens Alpha-kurs. Alpha är en grundkurs 
i kristen tro och en världsvid rörelse; idag 
finns Alpha-kurser i 165 olika nationer 
världen runt. Över 13 miljoner människor, 
varav 60 000 i Sverige, har gått en Alpha-
kurs. 

Vad kännetecknar Alpha?
A – alla är välkomna
L – lära om den kristna tron på ett  
  kreativt sätt
P – prestationsfri gemenskap
H – hjälpa varandra
A – du får ställa dina frågor utifrån den du  
  är och den situation du befinner dig i 

Alpha är en kurs – en kväll i veckan under 
tio veckor. Kvällen börjar med att vi äter 
en måltid tillsammans, sedan lyssnar vi på 
kvällens föredrag. Efter föredraget sit ter vi i 
en mindre grupp och samtalar om kvällens 
ämne.

Det här är ett koncept som pas sar vår 
tid. Att få äta gott och umgås, lyssna på 
en spännande undervisning för att sedan 
i samtalsgrupper ställa alla möjliga och 
omöjliga frågor - det är ett fantastiskt sätt 
att både upptäcka och växa vidare i den 
kristna tron!

Ta därför chansen att gå en Alpha-kurs 
i Sävedalens missionskyrka i höst, gärna 
tillsammans med en ”icke kyrkvan” vän.  
Redan nu förbereder sig ett ledarteam för 
att göra en kurs som passar just dig.

Anmäl dig redan nu! Det gör du genom 
att skicka ett mejl till Robert Eriksson  
robert@savedalensmissionskyrka.se 

Vallhamra torg 2                                Göteborgsvägen 74  

Allt inom konditori & bageri 

0302–14 745   //   www.ahlsensfoto.se

A
N

N
O

N
SE

R


