
GUDSTJÄNSTER & SAMLINGAR

MÅNDAG 1 FEBRUARI
18.00 SMU ÅRSMÖTE

SÖNDAG 7 FEBRUARI  
11.00 GUDSTJÄNST MED FOKUS PÅ MISSION
”Att vandra i ljuset”
Fredrika Anderson, Simon Roos
Sång & musik: Församlingens kör
Insamling till Svenska Missionskyrkans 
mission. Missionskaffe.

SÖNDAG 14 FEBRUARI  
11.00 GUDSTJÄNST
”Kärlekens väg – att avstå det goda  
för det bästa” Robert Eriksson. Sång & 
musik: Stefan Asteberg. Nattvard
Insamling till församlingen

SÖNDAG 21 FEBRUARI  
11.00 GUDSTJÄNST
”Prövningens stund – att avstå det goda 
för det bästa” Michael Johnson. 
Sång & musik: Jennifer Götvall.
Insamling till församlingen

TISDAG 23 FEBRUARI  
19.00 FÖRDJUPNINGSKVÄLL
”Jesus gick vidare och kyrkan står kvar”
Carl-Henrik Jaktlund

FREDAG 26 FEBRUARI
20.00 SUPERFREDAGSGUDSTJÄNST
Predikan: Markus Adolfsson.
Sång & musik: Josefine Wernbo

SÖNDAG 28 FEBRUARI 
11.00 ÅRSHÖGTID MED GUDSTJÄNST,
SOPPLUNCH OCH FÖRHANDLINGAR
”Den kämpande tron”
Robert Eriksson, Göran Asteberg
Sång & musik: Gunilla Andersson
Insamling till församlingen

Till dig som jobbar med 
barn och ungdomar:
TISDAGEN DEN 23 
FEBRUARI klockan 
19 har vi en 
mycket angelägen 
fördjupningskväll. 
Journalisten Carl-
Henric Jaktlund 
kommer på besök 
och talar utifrån 
sin bok ”Jesus gick 
vidare och kyrkan 
står kvar”. Den handlar om hur kyrkan ska 
kunna förmedla en tro till tonåringen som 
bär genom hela livet. Carl-Henric skriver 
om det massiva bortfallet av 60-, 70- och 
80-talister i kyrkan som Carl-Henric skriver. 
Och han driver en viktig tes: det är me-
ningen att vi ska förändras! 

Kvällen lär ge oss nya tankar om hur vi 
kan gå vidare med vårt barn- och ung-
domsarbete. Missa inte!

I KORTA DRAG

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

FÖRSAMLINGSNYTT FEBRUARI 2010

www.savedalensmissionskyrka.se

”Tron är inte svartvit”

Att ge ut ett album har länge varit en dröm 
för Stefan. Tillsammans med olika musiker 
och producenten Peter Carlsohn, basist 
i Jerusalem, har han nu spelat in tretton 
låtar på svenska.

– Sångerna handlar om att livet inte 
alltid är så lätt, men att man får vara med 
ändå. Och att man aldrig går ensam. 
Nåden är ett genomgående drag i mina 
texter. Min tro är inte lika svartvitt nu som 
tidigare, men den är definitivt starkare. 
Den är självklar och har landat i enkelhet.

Han beskriver sig själv som en musikalisk 
allätare. Stefan betar av de flesta musiksti-
lar i intensiva perioder. Just nu lyssnar han 
mycket på funkig hårdrock.

– Ja, det blir en del Glenn Hughes, han 
som tidigare spelade i Deep Purple. 

– Jag efterlyser en större musikalisk 
bredd inom frikyrkan. Det riskerar ofta att 
bli för stereotypt. Det borde finnas plats för 
mer – allt från rock till vackra stråkar.  

Lyssna på några av Stefans låtar på 
www.savedalensmissionskyrka.se.

I höstas gav Stefan Asteberg ut debutalbumet Så är det dags. 
Den 14 februari spelar han sina sånger i nattvardsgudstjänsten.

Nu ber vi för de unga  
i församlingen
LÖRDAGEN DEN 6 FEBRUARI mellan 
klockan 10 och 14 är du välkommen till 
tredje våningen i kyrkan för att be för vårt 
barn- och ungdomsarbete. 

Vi delar in bönen i kortare pass (20 minu-
ter) och du kan komma och gå som du vill 
under dagen. SMU- ledare kommer vara på 
plats och ha med sig aktuella böneämnen.  
Varmt välkomna!

Boka in årsmöte den  
28 februari redan nu!
SÖNDAGEN DEN 28 FEBRUARI blir det 
gudstjänst med temat ”Den kämpande 
tron”. Efter gudstjänsten blir det sopplunch 
med årsmötesförhandlingar. För att som 
så många som möjligt ska kunna vara med 
erbjuder vi barnaktiviteter för söndagsskole- 
åldern och uppåt. Välkommen!

VEckA     DATUM  OMSORGSGRUpp

5 1/2–7/2  11 Björnekulla
6 8/2–14/2  12 Furulund
7 15/2–21/2 13 Lexby
8 22/2–28/2 14 Skulltorp

OMSORGSGRUPPERNA

Foto: John Hagby

www.savedalensmissionskyrka.se

HAR DU MISSAT NÅGON intressant pre-
dikan? Lugn. På församlingens webbplats 
kan du lyssna på alla predikningar i mp3-
format. Kika under fliken Gudstjänster. 
Och adressen är såklart:
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ADRESS EXpEDITIONEN 
Skolvägen 8, 433 61 Sävedalen  
Öppet: ons–tors 10–14
Telefon: 031-26 26 34

13 febuari
NÄSTA MANUSSTOpp

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

ETT ÅR MED JESUS! 
FEBRUARI  TEMA   BIBELORD

kyndelsmässodagen Att vandra i ljuset  Mal 3:1-4, 1 tim 6:13-16, 
      Luk 2:22-40/Joh 1:14-18, Ps 138

Fastlagssöndagen Kärlekens väg   Ester 4:12-17, 1 tim 2:4-6, 
(Esto mihi)      Joh 12:20-33, Ps 86:5-11

1:a söndagen i fastan Prövningens stund   1 Mos 4:3-7, Jak 1:12-15, 
(Invocavit)      Matt 16:21-23, Ps 31:2-6

2:a söndagen i fastan Årshögtid   1 Kung 19:1-8, 1 Kor 10:12-13, 
(Reminiscere)   ”Den kämpande tron”  Luk 7:36-8:3, Ps 130

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

FÖDD
En son till charlotta och Mattias Fredby.

En dotter till Ulfåke Hulth och 
Julia Gunnerling

BARNVÄLSIGNELSE
I gudstjänsten den 17 januari bars Elin 
Yttréus, dotter till Linnéa och Carl-Johan 
Yttréus, fram till välsignelse. Akten leddes 
av Karin Åkesson.

Vill du bli medlem 
i församlingen? 
SÖNDAGEN DEN 28 MARS har vi ännu en 
gång glädjen att få hälsa nya medlemmar 
välkomna. Funderar du på att bli medlem 
i Sävedalens missionsförsamling? Kanske 
redan den 28 mars? Kontakta församling-
ens pastor och föreståndare 
Robert Eriksson på 0704-85 78 33. Eller 
mejla robert@savedalensmissionskyrka.se.

Nytt på bokfronten
NUMERA ÄR DET MÖJLIGT att betala bok-
köpen i kyrkan via kollektomaten. Tryck 
på knappen ”Böcker” och lämna sedan 
kvittot och remsan med boktitel och pris till 
Egon Ahlberg eller lägg dem i betalasken 
i bokhyllan. Om att följer den rutinen är 
det lätt att hålla koll på var alla böcker tar 
vägen. Läs gärna Drottning Silvias bönbok 
eller Carl-Henric Jaktlunds bok Jesus gick 
vidare och kyrkan står kvar.

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 finns det möjlig-
het att be inför gudstjänsten. Vi möts i vårt 
nya bönerum på andra våningen i kyrkan. 

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.

Gör en insats tillsam-
mans med Vägvalet!
NU HAR DU SOM VILL göra en volontär 
och social insats för ungdomar chansen i 
samarbete med Vägvalet. Det kan handla 
om läxläsning, gå på fotboll eller fika några 
timmar i veckan. Intresserad? Ta kontakt 
med Sofie Nordh 073-959 56 99.

Margareta Zettergren i Diakonirådet 
berättar mer om Vägvalet: ”I dessa tider 
placerar kommunernas socialnämnder 
’strul-ungdomar’ i första hand i öppen 
vård så nära hemmet som möjligt. Här är 
Vägvalet ett seriöst alternativ till ungdomar 
som hamnat snett på grund av missbruk, 
kriminalitet eller oroliga hemförhållan-
den.Partille kommun köper tjänster av 
Vägvalet, med goda omdömen om deras 
tjänster. 

Vägvalet erbjuder en personlig handle-
dare som gör upp förhållningsorder och 
behandlingsplan. I den planen kan vår för-
samling vara en självklar del, eftersom vi i 
vår vision talar om ett ökat samhällsansvar.
Tänk att få finnas med på någon av ung-
domarnas nätverkskartor som en resurs-
person. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig 
som har tid över att erbjuda en ungdom 
som annars har långt till kyrkan.” 

Läs mer på www.vagvalet.se

Kom och få mer information om Vägva-
let på församlingsmötet söndag 31/1 kl 17.

kvällssamlingar för  
kyrkans bönegrupper
UNDER VÅREN ERbJUDER vi nio fördjup-
ningskvällar med temat ”En vanlig dag 
med Jesus”. Dessa samlingar är till för 
Alpha-deltagare och församlingens böne-
grupper. 

Detta är ett tillfälle för dig att få vara 
med om spännande samlingar med ut-
rymme för både diskussion och bön. Under 
två timmar får du möjlighet att äta en god 
kvällsmat, lyssna till föredrag om hur den 
kristna tron kan bli en kraft att räkna med 
i vardagen, för att sedan gå ut i mindre 
bönegrupper och diskutera det som sagts. 

Under februari är det två kvällssamlingar, 
där Robert Eriksson talar, samt en fördjup-
ningskväll med Carl Henric Jaktlund (se 
framsidan).  
Vill du vara med? Mejla Robert Eriksson  
robert@savedalensmissionskyrka.se!

Läs Roberts tankar 
ROBERT ERIkSSON ÄR pastor och före-
ståndare i församlingen. Han är 32 år, gift 
med Lottie och har ett brinnande musik-
intresse. Om det och livet i församlingen 
handlar hans dagboksliknande anteckning-
ar på bloggen Roberts blogg: 
www.savedalensmissionskyrka.se/robert

Just nu finns närmare 50 längre och 
kortare texter att läsa, och Robert uppda-
terar kontinuerligt med nya tankar. Som 
besökare har du möjlighet att kommentera 
innehållet och bidra till diskussionen.  
 


