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NY BITRÄDANDE UNGDOMSLEDARE
Hejsan! Henrik heter jag och jag fyller 20 år 
i april. I höst flyttade jag till Sävedalen med 
Hampus Jönsson som är ungdomsledare 
i församlingen. Jag är uppväxt i Teleborg, 
Växjö, Småland, Sverige, men jag föddes i 
Örebro. Dock blev min vistelse där kort och 
gnällig.

Jag tycker mycket om musik, att spela gitarr, 
piano och sjunga. Mina två bröder tycker 
också om musik så det har varit en högljudd 
uppväxt.  Jag tycker det ska bli jätteroligt att 
jobba med tonåringarna här kyrkan i vår. Jag 
har varit med på ungdomsarbetet lite under 
hösten och jag hoppas det blir lika roligt att 
ta del av det i vår också!  –Henrik

Under våren kommer Henrik Peterson att 
vara anställd som biträdande ungdomsleda-
re på 30 %. Han kommer främst att finnas 
med i tonår och Mat,�halleluja,�amen.

Brev från Sawubonaförsamlingen!
VI BEFINNER OSS nu i Mgandusweni, 
 Sydafrika, på ett Bible College där vi ska bo 
i tre månader. Idag har vi varit på en hög-
ljudd gudstjänst och hälsat på väldigt många, 
gamla som nya studenter. Imorgon börjar 
vårt volontärarbete på en förskola där vi ska 
hjälpa till, leka med barnen och hålla i aktivi-
teter. Det är varmt, syrsorna sjunger konstant 
och hundar springer överallt. Klara har sett en 
zebra.

ÄN SÅ LÄNGE har det inte varit så farligt 
med kulturkrockar men det lär komma och vi 
är taggade på att lära känna kulturen bättre. 
Vi känner oss väldigt välkomna, alla är super-
trevliga och nu har vi även lärt oss att skaka 
hand på sydafrikanskt vis. Namnen är cirka 
omöjliga att komma ihåg men dom flesta he-
ter Joy än så länge.

TACK FÖR ERT STÖD OCH FÖR ERA BÖNER!  
Stora kramar från 
 Klara Lindqvist och Anna Lundberg

 
 

Henrik Petersson

Klara och Anna

FRAMÖVER

Å R S H Ö G T I D  
2 8  F E B R UA R I
SÖNDAGEN DEN 28 FEBRUARI är det guds-
tjänst, följt av sopplunch med årsmötesför-
handlingar. Här fattar vi viktiga inriktnings-
beslut som rör församlingens verksamhet. 
Kyrkbygget och många andra frågor kommer 
att diskuteras. Välkommen!

VARDAGSMAT  
ONSDAG 3 FEBRUARI KL. 17:00-18:30
FÖRSAMLINGEN FINNS TILL FÖR att 
växa i relation till Gud och varandra. Pre-
cis som allt organiskt liv, växer vi genom 
att dela!  Vardagsmat är en jättebra möjlig-
het till att dela livet, dela maten, dela tron.  
Från och med 3 februari kommer vi för-
sta onsdagen i varje månad bjuda in till 

vardagsmats gemenskap i kyrkan. Du tar med 
dig det du ändå tänkt äta till kvällsmat (sal-
lad, en pizza, varma mackor, köttbullar eller 
vad du vill) och ger som bidrag till vårt ge-
mensamma buffé-bord. Kom direkt från jobb, 
förskolehämtningar, läxläsning. Droppa in 
och njut av andras mat och sällskap. Kvällen 
avslutas med en bön & andakt i kyrksalen för 
både barn och vuxna.

KONFA!
SÅ VAR DET DÅ ÄNTLIGEN DAGS! Efter en 
kort, men mycket intensiv hösttermin, samt 
jul och nyårsuppehåll, så samlades konfir-
manderna återigen den 14 januari i Jonsereds 
Missionskyrka för upptakt till en ny vårtermin. 
Under kvällen bjöds det upp till 5-kamp och 
konfirmanderna fick snart sätta sina tävlings-
nerver på prov i olika kluriga grenar. Tiden 
sprang snabbt iväg, men innan kvällen gick 
mot sitt slut och alla tonåringar försvann ut 
genom kyrkdörren, samlades konfirmander 
och ledare till andakt i kyrksalen.

I ÅR HAR VI DEN STORA GLÄDJEN att ha 
63 tonåringar som läser konfirmation hos oss 
i Missionskyrkorna i Sävedalen och Jonsered.  
Konfirmanderna är indelade i två stora grup-
per där ena halvan utgörs av tjejer och killar 
som är handbollskonfirmander från Sävehofs 
IK. Dessutom har vi 24 tappra ledare som var-
je vecka engagerar sig i dessa ungdomar och 
deras möte med livet och den kristna tron. En 
viktig beståndsdel i arbetet är de så kallade 
familjegrupperna som alla konfirmander och 
ledare är indelade i. I familjegruppen, som be-
står av ca 8-10 personer, erbjuds en möjlighet 
för varje konfirmand att under trygga förhål-
landen kunna samtala och reflektera kring de 
olika ämnena som tas upp under läsningen.

Det ligger en stor förväntan i luften när nu 
vårens konfa-arbete är igång och det är en 
fullspäckad tid med många intressanta lektio-
ner, bra andakter och goa läger. Ta väl vara på 
konfirmanderna som besöker våra gudstjäns-
ter och glöm inte att ta med både konfirman-
der och ledare i dina böner.

Anna och Klara är medlemmar 
i församlingen och läser 

“volontärlinjen global” på Mullsjö 
Folkhögskola.
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VECKA DATUM OMSORGSGRUPP

5 1–7/2 6 Solberget
6 8–14/2 7 Sävedalen
7 15–21/2 8 Oxled
8 22–28/2 9 Soldatheden
9 29/2–6/3 10 Freja
10 7–13/3 11 Björnekulla
11 14–20/3 12 Furulund
12 21–27/3 14 Skulltorp
13 28/3–3/4 1 Göteborg

GKA-KONSULT AB

TILLBAKABLICKAR
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BARNVÄLSIGNELSE
Den 2 januari bars Elliot Sommar Gunnars-
son, son till Louise Sommar Gunnarsson 
och Henrik Gunnarsson, fram till välsignel-
se i Hemsjö missionskyrka. Akten leddes av 
 Urban Erestam.

Den 8 november bars Emmylou Hammar, 
dotter till Nommie och Eric Hammar, fram 
till välsignelse i Sävedalens missionskyrka. 
 Akten leddes av Robert Eriksson.

NYFÖDDA
EN SON till Cecilia Henningsson och 
 Christer Lundberg
EN SON till Malin och Peter Lundberg

FÖDELSEDAGAR
Gudrun Strand fyller 80 år den 13 februari.

NYA MEDLEMMAR (SEPT-DEC 2015)
Tobias & Sofia Nilsson, Tallåsvägen 8 Lerum

Marie Fernqvist, Koltrastvägen 9 Göteborg

Andreas och Britta Wikholm, Björcks-
gatan 56a Göteborg

Johan Sjödelius och Cecilia Hallström, 
Sörlyckan Sävedalen

UTTRÄDEN
Mattias Åkerberg
Annica Åkerberg

TRET TONDAGSFESTEN
DET NYA ÅRET BÖRJADE med en fantas-
tisk rivstart då församlingen i både pompa 
och stått firade sin trettondagsfest. Styrelsen 
hade bildligt talat rullat ut röda mattan där 
de personligen välkomnade festens alla 250-
300 deltagare, naturligtvis med tomteluva i 
högsta hugg. Med ett glas bubblande Pom-
mac gavs möjlighet att mingla runt och njuta 
av sorlet och den varma trängsel som sakta 
men säkert fyllde hela kyrktorget. Väl inne i 
kyrksalen hade bänkar och stolar möblerats 
om för att möjliggöra en trevlig sittning för 
både god gemenskap och festlig underhåll-
ning. Ett digert program hade förberetts där 
församlingens egna förmågor bidrog med 

olika inslag, med allt från stand-up komik, 
frågesport, musik och rapport från försam-
lingens arbete i Rumänien. Icke att förglöm-
ma var den digra buffé av äkta småländsk 
ostkaka som dukades upp och bars in under 
sprakande fyrverkeri. 

En bit in på kvällen erbjöds det filmvisning 
och godisbord för alla barn en trappa ner. 
Efter många skratt, applåder och sorlet från 
trevliga samtal i bänkarna avslutades kvällen 
med att Oscar Marklund gav ett tal till för-
samlingen inför det nya året, och tillsammans 
med ett par representanter från styrelsen för-
enades alla i festen till bön inför det år som 
ligger framför.

Nyårsläger i Trillevallen

UNGDOMARNA I SÄVEDALEN och Fiske-
bäck började det nya året på ett läger i Tril-
levallen. Sedan ett par år tillbaka har vi vistats 
i Bjorli, Norge. Nu fick vi istället uppleva en 
ny lägergård i Trillevallen. Lägergården låg ca 
30 minuter från skidbackarna, men det var en 

mycket mysig plats att spendera kvällarna på.  
Vi lämnade Göteborg 28/12 och kom tillbaka 
2/1, fullmatade av skidåkning, lägerspex, bi-
belstudier, andakter och korvgrillning plus 
allt annat av de saker som fyllde våra dagar 
 tillsammans. Hampus Jönsson


