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SEDAN EN BIT IN PÅ HÖSTEN har vi haft 
styrelsemöte till tonerna av Iron Maiden. Ett 
rytmiskt dunkande från Ugglumsgårdens käl-
lare ger en spännande bakgrund till samtalen. 
Det blir liksom en annan stuns i frågor kring 
allt från att vara moderförsamling för Korte-
dalakyrkan till vart kyrkkaffet ska serveras, när 
de avhandlas till basgångar av hårdrock.
Det är ett av kyrkans rockband som övar i käl-
laren eftersom deras reptid krockar med 80 
konfirmander som träffas inne i kyrkan. På 
måndagarna samsas nyingar och scouter i 
kyrkans alla hörn och situationen på söndagar 
med gudstjänst, himlakul, söndagsklubben, 
7-up, barnvakt och kyrkkaffe känner vi alla till. 
Vi ser vilka behov vi har som församling med 
verksamhet som krockar, för lite plats för fika 
och gemenskap. Men kanske, om vi bara 
ser till oss själva, kan vi trycka ihop oss och 
 kompromissa ett tag till? 

Rakt in i hjärtat av kyrkan
Sedan den nya entrén byggdes är det många 
som har fått höra att kyrkan har blivit så öp-
pen. Man ser rakt in i hjärtat av kyrkan, man 
ser människor som rör sig och verksamhet som 
pågår veckans alla dagar. Jag tror att nästa utma-
ning är att ta den öppenheten ett steg vidare och 
skapa mer utrymme och ge möjlighet till fler att 
inte bara titta in genom de nya fönstren utan ta 
steget in i kyrkan.
Visst kan vi fortsätta att trängas, men vi talar om 
ett större kyrkbygge än att befintlig verksamhet 
får plats. Frågan som behöver driva bygget är: 
Hur kan vi få vara med och bygga Guds kyrka i 
Sävedalen? Hur kan vi nå fler runt i kyrkans när-
het och växa, både i antal och i fördjupad tro och 
gemenskap? Att bygga en kyrka är så mycket 
mer än att bygga nya lokaler, men nya lokaler är 
ett redskap som ger oss förutsättningar att sträva 
mot visionen: Att Älska Gud, älska människor 

Fem bröd & två fiskar 
-  musik-och kulturkvällarna i kyrkan 
fortsätter i vår. 

Den 5 februari kommer konstnären och 
filmaren Carl Johan Engberg att visa 
sin film ”Nu river vi kyrkan”, samt berätta 
om sitt skapande. Det blir musik av bl a 
Marcus  Eriksson. Den 5 mars gästas vi av 
 Emanuelle Brandström, som är aktuell 
med soloskiva. Hon är dessutom mycket en-
gagerad i frågor kring rättvisa och kvinnors 
situation i världen. 

Böneläger vecka 7
UNDER SPORTLOVET passar Tonår på att 
inta kyrkan för bön och gemenskap. Hör 
av dig till Albin om du vill vara med. Så här 
ser programmet ut: 
Onsdag 18:00 Förberedelser, andakt och 
kvällsmat
Torsdag Ungdomsretreat, tidebön och 
tystnad
Fredag Heldag i bön och gemenskap,  
slut 23:00
Lördag 10-16 Kåsjögården med Stefan 
Börjesson.

GUD ÄR PÅ RIKTIGT  
– fördjupningsdag på   Kåsjögården 

LÖRDAGEN DEN 16 FEBRUARI får vi besök 
av Stefan & AnnaLena Börjesson, som har 
varit uppskattade gäster hos oss vid flera till-
fällen. Stefan kommer att prata om hur Gud 
kan bli på riktigt i vardagen och hur man kan 
dela sin tro med andra. Det blir en heldag på 
Kåsjögården, Partille 10-16. Michael Johnson 
och Robert Eriksson med flera medverkar 
med sång & musik. Kaffe och lunch serveras 
under dagen. Kostnad: 100kr. Anmäl dig 
till: robert@savedalensmissionskyrka.se 
senast onsdag 13/2.

FASTAN 2013 
- följ vandringen till en  fördjupad tro 
Efter fettisdagen inleds fastetiden som är 
en förberedelse inför påsken. En viktig pe-
riod 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. 
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 bibel-
läsning. När bönen blir en mer självklar del 
av vardagen, fördjupas tron. Vi inleder i år 
denna vandring i gudstjänsten söndagen 
den 17 februari klockan 11. Under denna 
gudstjänst får du inspiration att själv se hur du 
kan göra fastan till en tid av trons fördjupning.

Årshögtid den 3 mars!
SÖNDAGEN DEN 3 MARS är det guds-
tjänst med temat ”Åt en okänd Gud”. 
Vi fortsätter vår predikoserie i Apostla-
gärningarna och har nu hunnit fram till 
kapitel 17.  
Efter gudstjänsten blir det sopplunch med 
årsmötesförhandlingar. För att så många 
som möjligt ska kunna vara med erbjuder 
vi barnaktiviteter för söndagsskoleåldern 
och uppåt. Välkommen!

byggnation handlar om stora summor, klarar 
vi det om alla bidrar efter sin förmåga. Varje 
miljon i byggkostnad innebär 100 000 kr per år 
för församlingen i kostnad. Om 200 personer 
ger, innebär det 50 kr mer i månaden att offra.

Möten och samtal
När jag tänker på kyrkan och förhoppningar 
så skulle jag vilja hoppas på ett år av mö-
ten och samtal. Jag hoppas på ett engage-
mang och på frågor. Jag skulle vilja skicka 
med dig en uppmuntran och en utmaning 
inför 2013: Ryck tag i någon som sitter i sty-
relsen! Be om en fika, eller en lunch! Lägg 
fram dina tankar och funderingar, ställ dina 
frågor och ställ styrelsen mot väggen. Styrel-
sen arbetar på ditt och församlingens upp-
drag, men för att det ska bli tydligt så be-
hövs du och dina tankar där besluten fattas. 
 – Styrelsen & Karin Celander

Nu går vi vidare med projekteringen av  

och betjäna världen. Att leva med denna vision 
är att leva med en utmaning. Jag hoppas på att 
vi tillsammans ska börja brinna för vad vi som för-
samling kan få betyda i Sävedalen.
I höstas beslutades det på församlingens val-
möte att vi går vidare med projekteringen för 
att ta fram en noggrannare kostnadskalkyl och 
ett underlag till bygglov. Vi har nu gått in i ett 
nytt år i vår insamlingsperiod, och även om en 
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DEN 29 DECEMBER 2012 åkte en proppfull 
Sävedalsbuss och en halvfull Fiskebäcksbuss 
upp mot Norges mysigaste skidcentrum, 
Bjorli. Nu kunde äventyret börja!!!!!!!!!

Dagarna som följde började med en grov 
väckning i form av trumpetspelande och 
låten Man ska ha husvagn, sen fick man 
bege sig ut i backen. Det var go snö men 
den blev ännu goare ju längre veckan gick 
då det snöade nästan varje natt. Skidåk-
ningen skedde i de grymma pisterna och 
när modet tog till, även i de många off- 
pisterna. Lunchen bestod av medtagen 
macka om man inte ville köpa exempelvis 
en norsk korv för 85 kronor (inga IKEA-
korvpriser här inte) På kvällarna var det 
spex, bibelstudie och andakt.

Sista dagen fick man vara uppe hur länge 
man ville, men jag som en väldigt förstån-
dig mogen människa förstod att man be-
hövde sova lite så jag gick och la mig i en 
timma. Sen var det hemfärd. En aningen 
tystare resa än ditresan eftersom många var 
trötta, men nöjda. Det var en fantastisk resa 
och det kunde inte bli en bättre avslutning 
på 2012 eller en bättre början på 2013.

 
– Hanna Järgenstedt

NYA MEDLEMMAR
Elisabet Carlsén Jones, Fridhem, 
511 68 Hyssna. Tel. 0320-39409.  
Mobil 0377-404524.

Joe Jones, Fridhem, 511 68 Hyssna.  
Tel. 0320-39409. Mobil 0708-191569.

Åse Sjöström, Röliden 52, 43363 Sävedalen. 
Tel 26 36 24. Mobil 0708-263624.

BARNVÄLSIGNELSE
I gudstjänsten den 11 november bars två 
pojkar fram till välsignelse: Jakob Batta, 
son till Suhad Bethoon och Waheed Batta, 
och Oliver Tolland, son till Caroline och 
David Tolland. Akten leddes av Robert 
Eriksson.

FÖDELSEDAGAR
90 år Gösta Brandström den 7 februari.
90 år Astrid Brandström den 26 februari.

UTTRÄDEN
Erik Björling

UTFLYTTADE
Karin & Sven Åkesson till Kortedalakyrkan

Här skriver en av församlingens tonåringar, Hanna Järgenstedt om årets nyårsläger.

VECKA DATUM OMSORGSGRUPP

5 28/1 – 3/2 9 Soldatheden
6 4/2 – 10/2 10 Freja
7 11/2 – 17/2 11 Björnekulla

8 18/2 – 24/2 12 Furulund
9 25/2 – 3/3 14 Skulltorp
10 4/3 – 10/3 1 Göteborg
11 11/3 – 17/3 2 Bethala
12 18/3 – 24/3 4 Storegården 
13 25/3 – 31/3 6 Solberget 

Här kan du parkera
TAR DU BILEN till kyrkan? Parkera då 
på kyrkans parkering. Om det är fullt där: 
parkera på Primas nedre parkering.
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