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Låt oss nu tillsammans fira Jesu liv!   
 
Robert Eriksson  - Sävedalens missionskyrka, 

Gustaf Björkman & Peter Baric – Fiskebäcks missionskyrka 

 
Man kan tänka kyrkoåret som en spiralrörelse omkring Jesus. Och Jesus egen 

väg, från födelsen till himmelsfärden, ger året dess karaktär. Firandet sker 

främst i söndagens gudstjänst, som i den tidiga kyrkan kallas ”Herrens dag”. 

En påminnelse om ”Herrens stora dag” som väntar oss när Jesus kommer 

tillbaka. Precis som årstidernas växlingar skapar nytt liv i skapelsen, ger 

kyrkoåret oss människor de växlingar och upprepningar vi behöver för att 

växa. Ingen människa kan ta in det kristna budskapet på en gång eller leva i 

en ständig ”seger”. Tillexempel ger fastetiderna oss möjlighet till att 

reflektera och sörja, medan festerna ger en befriande glädje. Däremellan är 

det vardag.   
 
Och en viktig poäng är just upprepningen. Genom att årets cykel hela tiden 

upprepas och vi får återvända till samma händelser, öppnar sig med åren 

djupen, höjden och bredden i evangeliet. Och vi påminns om att vår kristna 

tro är en del av historien. Vi är kristna för att något har hänt. Jesus har 

verkligen uppstått. Och den Helige Ande är vår hjälpare idag. Kyrkoåret 

handlar därför inte om att minnas något från det förflutna. Under påskens tre 

heliga dagar förenas vi med Jesus i hans lidande, död och uppståndelse. Och 

pingsten är en fest som döper oss i Ande.  

 
Kyrkoåret har nått sitt mål när vår kärlek till Jesus förnyas. Det är vår bön att 

det ska få ske i våra församlingar.  
 

Vi vill hjälpa till med detta på tre sätt:  
 
Genom gudstjänsten, genom denna folder 

som kan användas i bönegrupper och enskild 

andakt och genom Peter Halldorfs bok om 

kyrkoåret ”Heligt år”.   

MELLAN 2008-2011 följde vi kyrkoåret i 
 Sävedalens missionskyrka. Nu är det dags 
igen. Men på ett nytt sätt. Från advent till 
pingst följer vi berättelsen om Jesus. Vi lär 
oss om Jesu liv, död, uppståndelse, hjälparen 
– den Helige Ande och den första försam
lingen. Under sommaren och hösten följer vi 
inte kyrkoåret exakt, utan mer tematiskt med 
predikoserier baserade på olika bibelböcker 
om hur vi mognar i tron.

VARJE HÖGTID ÅTERGER EN ASPEKT 
AV JESUS
Kyrkoåret är ett sätt att fira och leva i de stora 
händelserna i Jesu liv. Från jul till påsk, från 
pingst till advent följer vi Jesus genom evang
elierna och låter våra liv få näring av hans liv. 
Varje högtid återger en aspekt av Jesus. Vi blir 
steg för steg undervisade i allt som tillhör vår 
tro. Men framförallt ger kyrkoåret vår bön, 
gudstjänst och efterföljelse en riktning som 
får oss att mogna i tron.

Man kan tänka kyrkoåret som en spiral
rörelse omkring Jesus. Och Jesus egen väg, från 
födelsen till himmelsfärden, ger året dess ka
raktär. Firandet sker främst i söndagens guds
tjänst, som i den tidiga kyrkan kallas ”Herrens 

dag”. En påminnelse om ”Herrens stora dag” 
som väntar oss när Jesus kommer tillbaka.

VÄXLINGAR ATT VÄXA I
Precis som årstidernas växlingar skapar nytt liv i 
skapelsen, ger kyrkoåret oss människor de väx
lingar och upprepningar vi behöver för att växa. 
Ingen människa kan ta in det kristna budskapet 
på en gång eller leva i en ständig ”seger”. Till 
exempel ger fastetiderna oss möjlighet till att 
reflektera och sörja, medan festerna ger en be
friande glädje. Däremellan är det vardag.

Och en viktig poäng är just upprepningen. 
Genom att årets cykel hela tiden upprepas och 
vi får återvända till samma händelser, öppnar 
sig med åren djupen, höjden och bredden i 
evangeliet. Och vi påminns om att vår kristna 
tro är en del av historien. Vi är kristna för att 
något har hänt. Jesus har verkligen uppstått. 
Och den Helige Ande är vår hjälpare idag.

KYRKOÅRETS MÅL
Kyrkoåret handlar därför inte om att minnas
något från det förflutna. Under påskens
tre heliga dagar förenas vi med Jesus i hans
lidande, död och uppståndelse. Och pingsten
är en fest som döper oss i Ande.

Kyrkoåret har nått sitt mål när vår kärlek till 
Jesus förnyas. Det är vår bön att det ska få ske
i våra församlingar.

Tre konkreta sätt att växa i tro den när
maste tiden: 
• Ta del av gudstjänsterna söndag för sön

dag. Om du missar något tillfälle, finns pre
dikan att lyssna på via vår hemsida.

• Ta del av foldern ”Berättelsen om Jesus” 
med gudstjänsternas teman och bibelord 
samt reflektioner och frågor. Perfekt till 
bönegruppen.

• Peter Halldorfs bok ”Heligt år”, som finns 
att köpa i kyrkans entré för 200kr.
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LIVET MED GUD är en konstant process. 
Tron behöver hela tiden näring för att den 
ska utvecklas och kunna bära genom livet. 
EBENESER är ett tillfälle för dig och din 
tro att göra just detta. Namnet Ebeneser 
hämtar vi från 1 Samuelsboken 7:12. 
Den hebreiska frasen ”Eben haEzer” be
tyder ungefär hjälpsten och har i överförd 
betydelse kommit att betyda ”minnes
märke över vad Gud har gjort”. Vår öns
kan är att denna lärjungakurs skall få bli 
ett tillfälle för dig att resa en minnessten i 
ditt liv. En grund att komma tillbaka till då 
tvivel hopas och tron sviktar.

EBENESER ÄR EN lär
jungaskola för dig som 
är ung vuxen. Kanske 
har du gått en bibelskola 
som tonåring, men upp
lever att det var alldeles 
för längesen du fick till
fälle att stanna upp och 
ställa dina frågor. Kanske 
har du aldrig gjort något 
 liknande.

TA DEN HÄR TIDEN. Låt din tro få växa 
och ge Gud tillfälle att få tala in i ditt liv.  

B E R Ä T T E L S E N  O M

EBENESER - en tro på stadig grund

EBENESER är ett samarbete mellan  Sävedalens missionsförsamling och  Fiskebäcks 
missionsförsamling. Det innebär att vi spenderar halva terminen i Fiskebäck och 
andra halvan i Sävedalen.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till Noomie  Hammar,  
0739 164 578, eller epost noomie@savedalensmissionskyrka.se

JESUS

En hälsning från Åsa
FÖR ETT PAR VECKOR SEDAN var vi ett 20
tal från församlingen i London. En av de saker 
som fastnade hos mig var frågan ”Varför?”. 
Innan vi frågar oss vad vi ska ha för verksam
het för barn och hur den ska se ut, behöver 
vi ställa frågan: ”Varför har vi barnverksam
het?”. Det är så lätt att söndagsskolan blir 
barnpassning och att fokus blir att det ska 
vara så ickebetungande som möjligt att vara 
ledare.

Nu när jag har tänkt på ”varförfrågan” 
några varv har jag kommit fram till precis 
samma sak som när jag började jobba i för
samlingen: Jag vill att alla barn ska få en posi
tiv och sann relation till Jesus. Både personlig 
och kollektiv.

Onsdagen den 3/12 ses vi för att visio
nera för barnen i söndagsskolan. Vi kom
mer också att bolla idéer om hur de gånger 
barnen kommer tillbaka till gudstjänsten blir 
meningsfulla för just barnen. Det blir hemma 
hos mig. Eposta mig om du vill komma: 
asa@savedalensmissionskyrka.se.
Välkommen med!

Åsa Hofverberg – barn & familjepedagog
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www.cederleufssvenheimers.se

Allt inom konditori & bageri

072-7046965
Bengt Linbacker
www.jourel.com

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
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VECKA DATUM OMSORGSGRUPP

49 1/12 – 7/12 14 Skulltorp
50 8/12 – 14/12 1 Göteborg
51 15/12 – 21/12 2 Bethala
52 22/12 – 28/12 4 Storegården
1 29/12 – 4/1 6 Solberget
2 5/1 – 11/1 7 Brattåskärr
3 12/1 – 18/1 8 Oxled
4 19/1 – 25/1 9 Soldatheden
5 26/1 – 1/2 10 Freja

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

VILL DU HJÄLPA TILL i Östhjälpens second 
handbutik? Sävedalens Missionskyrka är en 
av driv krafterna bakom Östhjälpen. 
Vår  secondhand butik i Jonsered får fler 
och fler kunder. Det innebär behov av fler 
med arbetare. Är du intresserad att hjälpa 
till idéellt? Kontakta Margaretha Zettergren:  
mt.zettergren@telia.com.

GKA-KONSULT AB 

NATTVARD VARJE SÖNDAG
JESUS KRISTUS ÄR MITT IBLAND OSS. 
Han är konkret och nära! Ingenting 
visar oss det så tydligt som nattvar
den. Vi har nu en kortare natt
vardsordning, där alla blir delaktiga 
genom en gemensam växelbön.  
Vi tror att detta fördjupar  
vår gudstjänst. 

FRAMÖVER

MÅNDAGEN 29/12 – LÖRDAG 3/1 åker vi på 
skidresa till Norge. Vi fyller dagarna med strå
lande skidåkning, gött häng och massa nya 
vänner. Kvällarna innebär spex, bibelstudier, 
andakt och ännu mer gemenskap. 

Går du i årskurs 7 eller är äldre så är du 
varmt välkommen att haka på! 

Har du inte åkt skidor innan behöver du inte 
vara orolig. Vi kommer erbjuda skidskola under 
veckan, så ta chansen att åka med för att lära dig. 
Vill du inte åka nedför eller längdskidor så kan 
du följa med ändå och bara hänga på dagarna.   
Lägret kostar 3650 kr om du är under 15 år 
och 3800 kr om du är över 15 år. I priset ingår 
resa, mat, logi och liftkort.

Du anmäler dig genom att gå in på  http://
www.equmenia.se/regioner/vast/an-
malan/. Där klickar du på  länken för att 
anmäla dig till nyårslägret i Bjorli och fyller i 
formuläret. I samband med att du anmä
ler dig ska du maila ett foto på dig själv, till 
noomie@savedalensmissionskyrka.se. 
Viktigt är att fotot visar ditt ansikte och att du 
skriver tydligt i mailet vem bilden är på. Tänk 
typ en selfie. 

SISTA ANMÄLAN 1 DECEMBER. Tänk på att 
antalet platser är begränsade, så passa på att 
anmäla dig på en gång!

BOKBORDET
SOM TIDIGARE MEDDELATS lämnar jag vid 
årsskiftet uppdraget som ansvarig för inköp 
till och försäljning från församlingens bok
bord. Försöken att finna en efterträdare har 
tyvärr varit fruktlösa. 

Så vad händer nu? Merparten av bokbestån
det kommer att ges bort eller gå till återvinning. 
Av resten utbjudes en del till försäljning till re
ducerat pris, medan ett mindre antal kommer 
att finnas tillgängligt till ordinarie priser. En del 
böcker som bedöms som särskilt värdefulla och 
angelägna kommer även i fortsättningen att 
tas hem från Din Bok, men utbudet från bok
bordet blir mycket begränsat. Och fortfarande 
står erbjudandet öppet att ta det övergripande 
ansvaret för att bokbordet skall fungera, en 
uppgift som varken är tids eller arbetskrävande.

Egon Ahlberg

NYA MEDLEMMAR
Per Tillenius, Puketorpsvägen 18,  
433 62 Sävedalen. Tel. 03126 89 18. 
Mobil: 070780 00 85.
Kristina Tillenius, Puketorpsvägen 18, 
433 62 Sävedalen. Tel. 03126 89 18.
Erik Persson, Lundvägen 3,  
433 64 Sävedalen. Mobil: 070600 3202.

BARNVÄLSIGNELSE
I gudstjänsten den 9 november bars Klara 
Bolin, dotter till Linda Carlsson och 
Andreas Bolin, fram till välsignelse. Akten 
leddes av Robert Eriksson.

FÖDELSEDAG
91 år Anita Ahlberg den 26 december. 

 BJORLI

”JAG HAR GÅTT 
INUNDER  

STJÄRNOR”
Kören Caleido och gäster 
bjuder på en värmande 
julkonsert med vackra jul
sånger i traditionell och 
ny skrud. Välkommen att 
vara med i Sävedalens 
 Missionskyrka, lördag 
den 6 december, kl. 1700.  
Fri entre!

Kören Caleido och gäs
ter bjuder på en värmande 
julkonsert med vackra jul
sånger i traditionell och 
ny skrud. Välkommen att 
vara med i Sävedalens 
 Missionskyrka, lördag den 
6 december, kl. 1700.  
Fri entre!


