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FÖRSAMLINGSNYTT FEBRUARI–
MARS 2011 

www.savedalensmissionskyrka.se

Många gläds över hur vacker vår kyrka 
har blivit efter ombyggnaden. Nu fort-
sätter arbetet med att göra kyrkan till 
en aktiv del i vårt samhälle. Olle  
Andersson (bilden) berättar var han 
och Göran Asteberg står i arbetet.

Vad har hänt i bygget under 2010?
– Ja, ett år går snabbt, men det har 

hunnit hända mycket. Vi har sagt att vi 
ska ta in synpunkter från omgivningen. 
Under året har vi träffat kommunalråden, 
kommunchefen och två tjänstemän på 
kommunen vid fyra tillfällen, och känner 
ett stort stöd från deras sida. Vi har också 
etablerat en dialog med företagarna längs 
Göteborgsvägen. I februari har vi bjudit 
in ett 25-tal föreningar i närområdet, och 
innan sommaren kommer vi att bjuda in de 
boende runt kyrkan. 

Det låter väldigt bra. Och hur långt har 
vi kommit i planerna för etapp 2?

– Vi har bra fart i den processen, och för-
samlingens styrelse har nu tydligt växlat upp 
för att komma vidare. Nu har de givit Göran 
Asteberg och mig, som utgör idégruppen, 
mandat att köpa några arkitekttimmar. Inn-
an sommaren hoppas vi tillsammans kunna 

27/2  Ladda för årsmötet!
SÖNDAGEN DEN 27 februari blir det 
gudstjänst med temat ”Det levande ordet”. 
Efter gudstjänsten blir det sopplunch med 
årsmötesförhandlingar. För att som så 
många som möjligt ska kunna vara med 
erbjuder vi barnaktiviteter för söndags-
skoleåldern och uppåt. Boka in årsmötet 
redan nu. Varmt välkommen!

1/3  Kom och ta  
emot förbön
TISDAGEN DEN 1 MARS kl 19.00 inbjuder 
kyrkans förbönsgrupp till en kväll med 
möjlighet att möta Gud och bli berörd av 
Honom genom att förbön praktiseras. 
Temat är ”Vägar till Guds närhet”.

Församlingsnytt – nu 
fem gånger om året
FRÅN OCH MED DETTA numret kommer 
Församlingsnytt att utkomma med fem 
nummer per år: februari/mars, april-maj, 
juni/juli/augusti, september/oktober, no-
vember/december. Vi fortsätter med kvar-
talsprogram var tredje månad (läs notisen 
ovan). Också bibelläsningsplanen kommer 
så småningom att bli en seperat trycksak.

Letar du efter prog-
rammet? Det finns här.
I KYRKANS FOAJÉ hittar du ett tryckt 
program för kommande gudstjänster och 
samlingar. I Församlingsnytt lyfter vi fram 
höjdpunkterna under de närmaste två 
månaderna. 

Hela programmet hittar du också på 
församlingens hemsida:  
www.savedalensmissionskyrka.se

6/2 Vi vill bygga vidare!  
– Församlingsforum 
om Etapp 2

FÖRSAMLINGSFORUM ÄR namnet på en 
ny samling som ger möjlighet till samtal 
och diskussion kring viktiga öppna frågor 
– utan dagordning och protokoll! Alla som 
vill är välkomna att lyssna till vad som är 
på gång i vår församling. Församlingsfo-
rum har vi i anslutning till kyrkkaffet, då 
förhoppningen är att fler har möjlighet att 
delta.

Planerade datum för Församlingsforum 
är 6/2 och 27/3. Den 6/2 kommer vi att 
ha fokus på det vi kallar Etapp 2 – Fortsatt 
utbyggnad av Sävedalens missionskyrka! 

presentera ett skissunderlag för utbyggnad 
av kyrkan. Under våren håller styrelsen två 
församlingsforum (läs mer i notis nedan), 
där medlemmar får möjlighet att tycka till 
och ställa frågor om processen. 

Vad kommer skissförslaget att visa?
– Det kan ge en tydlig bild att diskutera 

utifrån. Vi har många frågor som behöver 
få ett svar. Till exempel: hur ska en ny för-
samlingssal se ut? Var ska expeditionerna 
finnas? Vilka mer ungdomslokaler behövs? 
Ska vi bedriva förskola? Ska vi förfoga över 
bostäder? Och framför allt: hur mycket 
pengar är vi beredda att satsa? Det är frå-
gor som vi hoppas hitta gemensamma svar 
på under 2011.

18/3  Sjung med i  
ungdomskören 
VI HAR PRECIS STARTAT vårens ungdoms-
körsprojekt: In the Name of Love som 
kommer att hålla på i sju veckor i vår. Vi 
sjunger välkända poplåtar med kärleksbud-
skap på onsdagar klockan 18.00 i Säveda-
lens missionskyrka. 

Du är välkommen att vara med om du 1) 
tycker om att sjunga och 2) har fyllt 13 år. 
Projektet avslutas med en konsert tillsam-
mans med Andreas Wijk på Superfredag 
den 18 mars.

HÄNDER FRAMÖVER

”Vi behöver hitta svaren”



ANNONSER

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

BARNVÄLSIGNELSE
I gudstjänsten den 16 januari bars följande 
barn fram till välsignelse:  
Elis Sigvardsson, son till Jenny och  
Marcus Sigvardsson 
Carl-Axel Wernbo, son till Josefine och 
Henrik Wernbo. Akten leddes av Robert 
Eriksson.

FÖDELSEDAGAR
75 år Gudrun Strand den 13 februari
90 år  Ingrid Asteberg den 4 mars
70 år  Kent Ohlson den 4 mars

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 mars

ETT ÅR MED JESUS! 
FEBRUARI/MARS  TEMA   BIBELORD

Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus Mika 7:7-8, Apg 2.42-46, Luk
       2:22-40, Matt 13:31-33, Ps 138
Sjätte söndagen Gud verkar nu  Jes 43 :15-21, Fil 2:12-13, 
efter trettondagen     Joh 5:16-23, 63:2-5
Septuagesima  Nåd och tjänst  Salomos vish 11:22-26, Fil   
                    3:7-14, Matt 19:27-30, 25:4-11
Sexagesima  Det levande ordet  Jer 23:23-29, Heb 4:12-13, 
el. Reformationsdagen     Joh 6:60-69, Ps 33:4-9
Fastlagssöndagen Kärlekens väg  Höga visan 8:6-7, 2 Kor 5:14-21, 
(Esto mihi)      Mark 10:32-45, Ps 86:5-11
Första söndagen Prövningens stund  1 Mos 3:1-13, Heb 5:7-10,  
i fastan (Invocavit)     Matt 1:12-13, Ps 31:2-6
Andra söndagen Den kämpande tron Jes 61:1-3, Heb 11 23-27,  
i fastan (Reminiscere)     Mark 14:3-9, Ps 130
Jungfru Marie  Guds mäktiga verk  1 Sam 2:1-10, Kol 1:15-20,   
bebådelsedag     Luk 1:26-38, Luk 1:46-55  
      Ps 147:7-15

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

OMSORGSGRUPPERNA

VECKA     DATUM  OMSORGSGRUPP

5 31/1 – 6/2 13 Lexby
6 7/2 – 13/2 14 Skulltorp
7 14/2 – 20/2 1 Göteborg
8 21/2 – 27/2 2 Bethala             
9 28/2 – 6/3 4 Storegården
10 7/2 – 13/3 6 Solberget
11 14/3 – 20/3 7 Brattåskärr
12 21/3 – 27/3 8 Oxled  

Kunskap på djupet 
 

Äsperedsgatan 9  
424 57 Gunnilse  

031-943610

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

E-post: info@ulfnyberg.se

9/3–24/4  Följ vandringen 
till en vuxen tro!   

EFTER FETTISDAGEN 
inleds fastetiden, som 
är en förberedelse inför 
påsken. Det är en viktig 
period med möjlighet 
att göra en avstämning i 
livet, ta emot förlåtelse, 
och låta Gud börja en 
förändringsprocess 
inombords. 

I år kommer du få 
möjlighet att köpa 
boken Mod att mogna 
av prästen Gerard W 

Hughes. Det är den bästa boken jag har 
läst om hur man konkret kan fördjupa 

relationen med Gud. Till boken får du en 
läsguide för hela fastetiden – från askons-
dagen (den 9 mars) till påskdagen (den 24 
april).

UTMANINGEN FÖR DIG under fastetiden 
är att avstå en sak varje dag – det kan vara 
datorn, tv, godis eller något annat – och 
istället avsätta tid för stillhet, bön och 
boken Mod att mogna. När bönen blir en 
mer självklar del av vardagen, då växer 
relationen till Gud.
  
VI INLEDER VANDRINGEN med en kväll 
med bön, lovsång och nattvard på ask-
onsdagen den 9 mars klockan 19.00. Där 
och då kan du köpa boken för 60 kronor, 
och få foldern om de 40 dagarna med på 
köpet. Välkommen med på vandringen!
– Robert Eriksson, pastor/föreståndare

LÖRDAGEN DEN 9 APRIL kommer Bengt 
Johansson och Daniel Röjås för en kväll 
med temat ”Vägar till förundran i det liv 
som är – Konstarternas och vardaglighe-
ternas öppningar mot Gud”. Seminariet 
börjar klockan 16.00 och följs av en lov-
sångsgudstjänst klockan 19.00.

17/2–19/2  Böneläger och 
fördjupningsdagar
I MITTEN AV FEBRUARI har du goda till-
fällen till bön och fördjupning. Det blir ett 
böneläger med samlingar som är öppna 
för alla. Det finns också ett bönerum, dit 
du kan komma närsomhelst under dygnet. 
Här är programmet:
 
TORSDAG 17 FEBRUARI 
19.30 Bön och lovsång 

0302–14 745   //   www.ahlsensfoto.se

Bilda
Göteborgsvägen 10

441 43 Alingsås
Telefon 0322-79580
Telefax 0322-639555

FREDAG 18 FEBRUARI 
15.00 Undervisning ”Att lyssna in Gud” 
samt bönepromenad i Partille

20.00 Undervisning ”Handpåläggning” 
och bön för varandra

LÖRDAG 19 FEBRUARI 
10.00-14.00 Bön för SMU, församlingens 
barn och ungdomsarbete

15.00 Undervisning ”Helande” och 
avslutningsandakt med nattvard och 
förbön


