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www.savedalensmissionskyrka.se

Satsningen G som i Gud, som tid-
ningen Dagen och Frälsningsarmén 
gör på Almedalsveckan i Visby, har 
de senaste fem åren blivit en viktig 
kontaktpunkt mellan kristenheten 
och det omgivande samhället. 

Där har många politiker och organisations-
företrädare deltagit i spännande samtal 
om vad den kristna tron har att bidra med. 

Söndagen den 11 september 2011 
är det 10 år sedan tornen rasade 
på Manhattan och en ny värld tog 
form. 

I samband med terrordåden upplevde 
Bruce Springsteen en förnyad kallelse. 
Han började se sin uppgift som låtskrivare 
och berättare i ett nytt ljus – han önskade 
ge ökat hopp till en alltmer misströstande 
värld genom att både skildra komplexa 
världshändelser. De tio år som följt har 
blivit Springsteens mest kreativa period 
i karriären. Han har gett ut fem hyllade stu-
dioplattor och två liveskivor, och samtidigt 
turnerat oavbrutet. Många av hans texter 
har handlat om vikten av förståelse och 
samarbete mellan länder och religioner.

I samband med den 11 september fick 
också kyrkan en förnyad kallelse. I Jesu 
anda behöver vi aktivt verka för fred 
och försoning mellan religioner på ett 
nytt sätt. Den 11 september vill vi där-

för markera vår församlings uppdrag 
att verka för fred och försoning genom 
att, i samarbete med  Göteborgs Rädd-
ningsmission, skapa en rockmässa, en 
Springsteen-mässa.

I mässan följer vi en människas rastlösa 
sökande efter ett fungerande liv, ett sö-
kande som ytterst är en längtan efter Gud. 
Nattvardsfirandet blir hemkomsten och 
även utsändningen som innebär att med 
Guds inspiration och kraft få vara med 
och bygga en bättre värld. Vi hoppas få 
se många förstagångsbesökare i kyrkan 
denna söndagskväll!

SÖNDAGEN DEN 11 SEPTEMBER 18.00
SPRINGSTEEN-MÄSSA 
I SÄVEDALENS MISSIONSKYRKA
Robert Eriksson, Michael Johnson, Chris-
tian Mjörnell, Marcus Sigvardsson, Peter 
Lundbäck, Johanna Strömblad och Viktor 
Olofsson m fl. Insamling till Räddningsmis-
sionens integrationsarbete i Göteborg. 
FRI ENTRÉ.

HÄNDER FRAMÖVER

Robert åker till Almedalen

Springsteen-mässa på 10-årsdagen av 11 september

Här är programmet:
I KYRKANS FOAJÉ hittar du ett tryckt 
program för kommande gudstjänster och 
samlingar. I Församlingsnytt lyfter vi fram 
höjdpunkterna under de närmaste två måna-
derna. I gudstjänstprogrammet finns också 
bibelläsningsplanen för Ett år med Jesus.Se 
också: www.savedalensmissionskyrka.se

I år kommer några pastorer från olika 
samfund finnas med – väl synliga i pas-
tors- och prästkragar. De kommer besöka 
seminarier och ställa frågor, bemanna ett 
kontakttält på området, träffa politiker, 
journalister och organisationsfolk. Det 
kommer också bli interna seminarier där 
pastorerna får möta politiker och fundera 
över kristenhetens plats i mötet med det 
omgivande samhället. Robert Eriksson 
kommer ha ett seminarium under veckan 

och bidra med sång och musik. Robert 
representerar Missionskyrkan tillsammans 
med Gustaf Björkman från Fiskebäcks 
missionsförsamling. Robert säger:

– Det ska bli spännande att få lyssna in 
vad som rör sig i samhället just nu. Och 
det känns viktigt att få synliggöra det sam-
hällsengagemang som finns i våra kyrkor 
och samfund. Jag hoppas få knyta många 
goda kontakter och få med mig nya tankar 
som kan hjälpa oss att bygga framtidens 
kyrka för vår kommun.

Almedalsveckan pågår 3–11 juli. Läs mer 
på www.almedalsveckan.info

Nu börjar vi klockan 10!
UNDER SOMMARMÅNADERNA juni, juli 
och augusti börjar gudstjänsten klockan 
10. Med start från den 26 juni och fram 
till 7 augusti har vi gemensamma guds-
tjänster med Vallhamrakyrkan. Varannan 
gudstjänst hålls i vår kyrka och varannan i 
Vallhamrakyrkan. Varmt välkomna.



ANNONSER

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

UTFLYTTADE
Evelina Samuelsson till Elimkyrkan, Skövde.
Cecilia Strandberg

BEGÄRT UTTRÄDE
Sofia och Stefan Hedberg. De går till 
statskyrkan på orten i Norge, där de bor.

FÖDELSEDAGAR
50 år  Bengt Svensson den 23 juni
70 år  Barbro Lundberg den 3 juli
75 år  Karin Tunkrans lden 4 juli
50 år  Helen Runneberger den 21 juli
50 år  Jeanette Ternell den 31 juli
75 år  Elisabeta Vatlav den 21 augusti

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 augusti

ETT ÅR MED JESUS! Bibelläsningsplanen hittar du i  
kvartalsprogrammet i kyrkans foajé.

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

Åk till Hönö i juli!
HÖNÖKONFERENSEN pågår mellan 2 och 
10 juli. Medverkar gör bland andra Tomas 
Sjödin, Britta Hermansson, Leif Carlsson, 
Roland Hellsten, John Ahlström. 
www.honokonferensen.com

Bilda
Göteborgsvägen 10

441 43 Alingsås
Telefon 0322-79580
Telefax 0322-639555

Om något händer
UNDER SOMMARTID kan det vara svårt att nå 
de anställda med viktiga meddelan den, till ex-
empel dödsfall i församlingen. Då kan du vända 
dig till ordförande Ellinor Dyne, 0706-60 67 69 
eller vice föreståndarna Margareta Zettergren 
0730-30 17 83 och Olle Andersson 0768-05 
60 50. De kan hjälpa dig att få kontakt med vår 
egen pastor eller någon annan pastor i regio-
nen. Skulle ingen av de nämnda vara anträff-
bar: kontakta någon i styrelsen: Karin Celander, 
Dan Roos, Fredrik Hautau, Christer Hermans-
son, Joacim Bergman, Birgitta Sävinger, Eva 
Wanther och Marcus Sigvardsson.

Boka in församlings-
dagarna redan nu!

DEN 10-11 SEPTEMBER har vi församlings-
dagar på Sjöviksgården. Förutom gott om 
tid för att umgås och prata med nya och 
gamla, unga och äldre blir det ett semi-
narium om det inre och yttre bygget av 
Sävedalens missionskyrka. I samma anda 
kommer vi prata om ”Församlingsläger 
2012”... hur kan det se ut? 

Programmet startar klockan 10 och 
vi avslutar med gudstjänst kl 11.00 på 
söndagen. Vi hoppas på en helg där du 
får slappna av, äta gott och lära känna nya 
församlingsmedlemmar.

Anmäl dig snarast till Niclas Anders-
son på niclasmedc@hotmail.com
Mer information och anmälningsblanketter 
finner du i kyrkans foajé fr o m midsom-
marveckan. Vi i planeringsgruppen (Daniel 
Lindström, Henrik Rosseland samt Niclas 

Gillis Edman Begravningsbyrå
Skånegatan 17
411 40 Göteborg
Tel. 031-15 35 35 
 
Lisbeth och Gillis Edman
Tel. bostad 031-28 00 88

OMSORGSGRUPPERNA

VECKA     DATUM  OMSORGSGRUPP

22 30/5 – 5/6 6 Solberget
23 6/6 – 12/6 7 Brattåskärr
24 13/6 – 19/6 8 Oxled 
25 20/6 – 26/6 9 Soldatheden
26 27/6 – 3/7 10 Freja
27/28 4/7 – 17/7 11 Björnekulla
29/30 18/7 – 31/7 12 Furulund
31 1/8 – 7/8  13 Lexby             
32 8/8 – 14/8 14 Skulltorp
33 15/8 – 21/8 1 Göteborg
34 22/8 – 28/8 2 Bethala
35 29/8 – 4/9 3 Storegården

Missa inte Non Stop – sommarens höjdpunkt!
DEN 7–13 AUGUSTI bär det av till Strand-

gården utanför Halmstad för tonårslägret 
Non Stop. Det blir massa sol, bad, 

bibelstudier, andakter, beach party, 
aktiviteter, glass och nya vänner. Fest 
helt enkelt! Foldrar finns i kyrkan för 
anmälan och mer information. Vi 
ses där!

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

E-post: info@ulfnyberg.se

0302–14 745   //   www.ahlsensfoto.se

& Pernilla Andersson) tar gärna emot dina 
ideér och tankar inför dessa dagar.

 
Finns du på Facebook? Där 
finns församlingslägret som ett 
event. Sök på ”Församlings-
helg”. Gå med om du ska med! 


