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FÖRSAMLINGSNYTT JANUARI+ 
FEBRUARI 2012 

GOTT NYTT ÅR!

Programmet är här:
I KYRKANS FOAJÉ hittar du ett tryckt 
program för kommande gudstjänster och 
samlingar. I Församlingsnytt lyfter vi fram 
höjdpunkterna.  
www.savedalensmissionskyrka.se

OMSORGSGRUPPERNA

VECKA     DATUM  OMSORGSGRUPP

1 2/1 – 8/1  11 Björnekulla
2 9/1 – 15/1 12 Furulund
3 16/1 – 22/1 13 Lexby
4 23/1 – 29/1 14 Skulltorp
5 30/1 – 5/2 1 Göteborg
6 6/2 – 12/2 2 Bethala
7 13/2 – 19/2 4 Storegården
8 20/2 – 26/2 6 Solberget
9 27/2 – 4/3 7 Brattåskärr    

Boka in Årshögtid den 
26 februari redan nu!

SÖNDAGEN DEN 26 FEBRUARI blir det 
gudstjänst med temat ”Allt börjar med 
Gud – om nödvändiga avslut”. Efter 
gudstjänsten blir det sopplunch med 
årsmötesförhandlingar. 

För att som så många som möjligt 
ska kunna vara med erbjuder vi 
barnaktiviteter för söndagsskoleåldern 
och uppåt. Välkommen!

Fastan 2012 – följ 
vandringen till en 
fördjupad 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. Fastan varar i fyrtio dagar, 
som en påminnelse om hur Jesus fastade i 
öknen under lång tid.

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 bibelläsning. När bönen blir en mer 
självklar del av vardagen, fördjupas tron.

Vi inleder vandringen med en kväll 
med bön, lovsång och nattvard på 
askonsdagen den 22 februari klockan 
19.00 Under kvällen får du också 
inspiration att själv se hur du kan göra 
fastan till en tid av trons fördjupning.

TISDAGEN DEN 31 
JANUARI klockan 19 är 
det premiär för Fem bröd 
& två fiskar. Vi kommer 
få möta människor som 
skapar musik, konst, poesi 
och som ger oss vad de har 
på sina hjärtan. Fritt och 
förintet. De ger som gåva 
till oss vad de fått som 
gåva från Gud.

En av församlingens 
konstnärer, André Larzon 
visar sin konst. Michael 
Johnson kommer berätta 
om sitt skapande och det 
blir musik av duon Two 
Birds. Robert Eriksson kommer samtala 
med Two Birds-medlemmarna Ellen 

Vingren och Emanuel 
Sandgren om kreativitet 
och skapande.

Vi tror att Gud ständigt 
skapar något nytt och vi, 
som Guds avbilder, bär 
på samma inneboende 
skaparkraft.

Vi tror att Gud blir synlig 
i all konst som sker utifrån 
ett ärligt hjärta. Oavsett 
om den handlar om Gud 
specifikt, eller skildrar något 
av allt som sker i den värld 
som Gud har skapat.

All konst som uttrycker 
något sant och ärligt, 

säger också något om Gud. Han som är 
sanning. Välkommen!

Fem bröd & två fiskar – 
musik & kulturaftnar i vår

PARFYMALLERGI. Vi har vänner i 
församlingen som har parfymallergi.  
Tänk gärna på det. 

Kyrkorna i Partille kommun samlas varje år  
till gemensamma dagar - välkommen!  

19 januari  
Torsdag 19.00  
Vallhamrakyrkan 
mässa & förbön  
Claes Josefsson 
Marie-Claude Kåveryd m.fl. 

22 januari  
Söndag 11.00 Partille Kulturum 
festgudstjänst 
Rasmus Lindén, Robert Eriksson m.fl.  
Det blir musik av en gemensam kör  
under ledning av Michael Johnson och Camilla Voigt.  
 

Vi börjar gudstjänsten tillsammans i aulan.  
Barnen fortsätter sedan i ungdomens hus,   
där de får vara med om Rytmikresan -  
en söndagsskola för barn i förskoleåldern  
med Helena Lööf och Christin Larsson. 

20 januari  
Fredag 19.00 
Sävedalens Missionskyrka 
ungdomsgudstjänst mm! 
Marcus Olson 
Jonas Jonsson med team m.fl. 

arr: per  partille ekumeniska råd & kul  kyrkornas ungdomsledare 

Vill Du vara med  
och sjunga?! 
 

18 januari 
Onsdag kl.19-21  
i Sävedalens 
Missionskyrka. 

Körövning  



UR FÖRSAMLINGSBOKEN

SMU

ANNONSER

BARNVÄLSIGNELSE
I gudstjänsten den 11 december bars 
Einar Vestlin, son till Johanna och Samuel 
Vestlin, fram till välsignelse.  Akten leddes 
av Karin Åkesson.

BEGÄRT UTTRÄDE
Sofie & Bernt Nordh

FÖDELSEDAGAR
80 år  Lidia Olpretean den 11 januari.
50 år  Marianne Wesley den 25 februari.

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

REDAKTIONEN Ansvarig utgivare (tf) Daniel Standar daniel.standar@lme.nu Webbansvariga Jonathan 
Danielsson och Gunilla Andersson uppdaterahemsidan@gmail.com NÄSTA MANUSSTOPP 13 februari

Friskvård för 
parrelationer
DET KAN VARA SVÅRT att hålla ihop i ett 
förhållande idag. PREPkursen ”Verktyg för 
varaktig kärlek” är en relationskurs som 
riktar sig till par som för det mesta har det 
bra, men som ibland stöter på problem. 

PREP är en samtalsmetod som är byggd 
på forskning och som ger er som par 
verktyg för att lösa konflikter på ett bättre 
sätt. Teman som behandlas:
 
•	 Var trygg hemma – lär er hantera 

konflikter.
•	 Öppna dörrarna för närhet.
•	 Börja med dig själv och ta ansvar.
•	 Vårda trygghet och långsiktighet.

Samtalen sker parvis och vi har inga 
redovisningar i grupp.
 
START tisdag 7 februari 18.30-21.00 i 
Sävedalens missionskyrka, sedan lördagen 
den 11 februari 10.00-16.00 och därefter 
tisdagarna: 21 februari, 6 mars och 20 
mars – totalt fem tillfällen.

KURSAVGIFT 400 kronor per person, 
kursbok och fika/mat ingår i kostnaden

ANMÄLAN senast den 16 januari till:
Robert Eriksson, robert@savedalens
missionskyrka.se, 031-26 26 32 eller 
Åsa Hofverberg, asa.hofverberg@
svenskakyrkan.se, 031-340 42 77 
(Åsa är tillgänglig från 9 januari 2012)   

Tillsammans inför Gud
VÅRENS DATUM FÖR kvällssamlingar där 
vi tillsammans söker Gud, firar nattvard, 
lovsjunger och betjänar varandra i förbön 
är: 15 januari, 10 februari, 2 mars,  
1 april, 29 april, 10 juni.  

Välkommen till en kväll för det inre 
bygget. Vid frågor: kontakta Karin 
Åkesson.

Viktiga datum för SMU 
januari–mars
MÅNDAG DEN 9 JANUARI kl. 18.30 är 
det ledarupptakt.
VECKA 3 startar SMU-grupperna.
SÖNDAG DEN 22 JANUARI kl. 16.00 är 
det SMUs årsmöte.
Inspirations- och ledardag med Rickard 
Lundgren 10 MARS.
Baddag i Kinna lördag den 31 MARS.

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

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

0302–14 745   //   www.ahlsensfoto.se

Bilda
Göteborgsvägen 10

441 43 Alingsås
Telefon 0322-79580
Telefax 0322-639555

Konfirmationen  
i startgroparna
MED EN RIVSTART DROG årets 
konfirmation igång i november. 
Broillustrationen, hajk i stormens öga, 
öppenhet och glädje har satt en hög 
standard på konfirmationen och höga 
förväntningar på fortsättningen. 

Det är på läger det händer. Den 
mest grundläggande undervisningen i 
kristen tro, vem Gud är och vad han har 
gjort gick vi igenom redan på de första 
träffarna i Jonsereds missionskyrka. 

Så mycket man vill att konfirmanderna 
ska få med sig till första lägret då de för 
första gången ska få höra personliga 
vittnesbörd och bli inbjudna till förbön är 
svårt att hinna med. 

ATT STORMEN BERIT samtidigt drar in 
över Västsverige och får Göteborgs 
räddningschef att uppmana allmänheten 
att stanna hemma gör knappast 
förutsättningarna bättre. Istället för 
att åka till Bockaberg i Lerum stannar 
vi i Sävedalen och gör ett läger på 
hemmaplan, utan att veta hur det ska 
sluta. 

Men vi hade inte behövt vara oroliga. 
När glädje fullständigt genomsyrar allt 
från lektioner och andakter till lekar och 
häng – och att konfirmanderna är öppna 
för att lära känna varandra och Gud gör 
att succén är ett faktum. 

Här kan du parkera
TAR DU BILEN TILL KYRKAN? Parkera 
då på kyrkans parkering. Om det är 
fullt där: parkera på Primas nedre 
parkering. Du hittar den på andra sidan 
Göteborgsvägen. Tack!


