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FRAMÖVER

ÅTTA PARTILEDARE. Åtta ut-
frågningar. En månad före valet i 
höst kommer samtliga partiledare 

i Sveriges riksdag till Vårgårda möte i Väs-
tergötland. Först ut i partiledarutfrågning-
arna är Vänsterpartiets Jonas  Sjöstedt den 
13 augusti. Sist ut är stats minister Fredrik 
Reinfeldt den 29 augusti. Utfrågningarna 
leds av  Britta Hermansson och Robert 
 Eriksson. Det kommer inte att bli som alla 
andra partiledarutfrågningar.  Perspektivet 
är hur partiledarnas värdegrund möter 
Equmenia kyrkans. Och fokus är att politi-
kerna ska lyfta fram sin politik, inte berätta 

vad de tycker om övriga partiers. Varje par-
tiledare ska få dela sin brinnande vision för 
Sverige.

Sedan i slutet av 1960-talet har de klassiska 
partiledarutfrågningarna varit en obruten tra-
dition i Missionskyrkan, numera Equmenia-
kyrkan. Vårgårda möte arrangeras av Equme-
niakyrkans församlingar i Vårgårda kommun.

Det kommer att bli ungefär 15 samlingar och 
gudstjänster. Därför är Robert tjänstledig 
från församlingen under hela augusti. Men 
han får med sig perspektiv som kommer att 
bli till nytta i det fortsatta arbetet till hösten 
i församlingen.

8 PARTILEDARE

Robert är tjänstledig hela augusti  
– för att intervjua partiledare tillsammans med Britta Hermansson. 
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INTERNATIONELL MISSION 
I SÄVEDALENS MISSIONSKYRKA

I ECUADOR FINNS vår systerkyrka, För-
bundskyrkan (Iglesia del Pacto Evangélico del 
Ecuador). Svenska Missionskyrkan har sedan 
1971 samarbetat med Förbundskyrkan ge-
nom svenska missionsarbetare och stöd till 
olika projekt.

VI I SÄVEDALENS MISSIONSKYRKA har se-
dan 1997 varit engagerade i Projekt Manabí 
som startade genom att några ecuadorian-
ska män gick upp på ett berg i hemstaden 
 Montecristi för att be. De fick en vision om att 
starta 5 nya församlingar i provinsen Manabí 
där de bor. År 1999 var vi 13 medlemmar från 

vår församling som fick möjligheten att åka till 
Ecuador och träffa många av de människor och 
församlingar som vi idag fortfarande ber för.

I Jipijapa, en av städerna där en ny församling 
växte fram bor den svenska missionärsfamiljen 
Gunnarssons. Mer information finns att få på 
bloggen: http://familjengunnarsson.com/ 
För att läsa mer om Equmeniakyrkans 
missions samarbete runtom i världen, titta 
gärna in på hemsidan: http://equmenia-
kyrkan.se/var-mission/varlden/

VILL DU LEDA KÖR? 
Vi söker en körledare till vår församlings-
kör. Är det något för dig? Kontakta någon 
av de anställda.

SPÄNNANDE HÖSTSTART
- om bönens kraft
LÖRDAGEN DEN 6/9 kl 9 är det frukost 
med Britt Zachrisson. Hon är själavårdare 
och en gärna hörd talare. Framförallt är 
Britt en kvinna som levt ett långt liv i bön. 
Hennes enkla fråga som börjar alla dagar: 
”Gud vad vill du göra idag”, har lett henne 
in i många spännande sammanhang. 

Missa inte detta! Det enda du behöver göra 
är att resa dig ur sängen och ta dig till Mis-
sionskyrkan. Väl på plats får du frukost-
buffé med ägg, bacon och andra god-
saker. Anmäl dig på Facebook-event eller 
jakob.lowenbrand@brightvision.com.

utfrågningar

Följ med på studieresa till
HOLY TRINITY BROMPTON 

i höst!
Den 30 okt -2 nov kommer församlingen 
göra en studieresa till London för att be-
söka Holy Trinity Brompton (HTB), och 
deras konferens kring musik och lovsång. 
Vi bjuder in alla som vill att följa med!

Torsdag 31 oktober
Utresa på kvällen. 

Fredag 31 oktober
Förmiddag: Besök på British Museum 
- guidad tur för att se deras enorma sam-
ling av gammaltestamentliga artefakter 
från Babylon mm. För den som inte är 
intresserad, gå på stan.
Eftermiddag: Föredrag/träff med 
HTB:s personal, som berättar och som vi 
kan ställa frågor till.
Kväll: Konferensmöte  
(www.worshipcentral.org) 

Lördag 1 nov
Konferens - avslutas med möte på kvällen

Söndag 2 nov
Fömiddagsgudstjänst HTB, lite fritt och 
sedan hemresa på eftermiddagen.

Uppskattad kostnad:
Boende: Ca 500 kr/natt per person 
Resa: ca 1000-1200 kr (Ryan Air)
Konferens: ca 400 kr (vi kan ev få 
bidrag för detta)
Totalt (förutom mat mm): 3000 kr/person

För mer information, kontakta 
Jakob Löwenbrand, 0708-64 59 67 
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OMSORGSGRUPPERNA

REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Robert Eriksson robert@savedalensmissionskyrka.se Original Mats Leidö 
Webb ansvarig  Simon Hofverberg hemsidan@savedalensmissionskyrka.se NÄSTA MANUSSTOPP 20 sep  
ADRESS EXPEDITIONEN  Skolvägen 8, 433 61 Sävedalen Öppet: tisdag–onsdag 10–14 Telefon: 031-26 26 34

VECKA DATUM OMSORGSGRUPP

23 2/6 – 8/6 11 Björnekulla
24 9/6 – 15/6 12 Furulund
25 16/6 – 22/6 14 Skulltorp
26 23/6 – 29/6 1 Göteborg
27/28 30/6 – 13/7 2 Bethala
29/30 14/7 – 27/7 4 Storegården
31 28/7 – 3/8 6 Solberget
32 4/8 – 10/8 7 Sävedalen
33 11/8 – 17/8 8 Oxled
34 18/8 – 24/8 9 Soldatheden
35 25/8 – 31/8 10 Freja
36 1/9 – 7/9 11 Björnekulla
37 8/9 – 14/9 12 Furulund
38 15/9 – 21/9 14 Skulltorp
39 22/9 – 28/9 1 Göteborg

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

GKA-KONSULT AB 

Åsa Hofverberg kommer att predika över 
ordet ”När?” den 17/8 och 24/8
Magnus Bramer och John Eidering 
(Equmenia Väst) talar över ordet ”Nej!” 
31/8 samt 7/9.
Robert Eriksson och Marcus Olson tar sig 
an ”Varför?” den 14/9 och 21/9.
Den 14/9 kommer det vara ett särskilt fokus 
på psykisk ohälsa och hur man kan närma 
sig de frågorna i församlingen.
Det här blir en angelägen start på hös-
ten, som kommer att angå oss alla.  
Välkommen!

FÖRSAMLINGSDAG
på Nimbus lördag 13 september.
Du har väl bokat in församlingsdagen? Även 
i år är vi på Nimbus-Öckerö. Programmet 
startar klockan 10 och vi åker hemåt igen 
klockan 20. En heldag! Vi hoppas på en 
dag där du får slappna av, äta gott och lära 
känna några nya församlingsmedlemmar.

Du kan anmäla dig senast den 1 septem-
ber till Karin och Per-Olof Lindkvist, mejl: 
pok.lindqvist@allt2.se. Mer information 
och anmälningsblanketter kommer att fin-
nas i kyrkans foajé.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN 
startar måndagen den 25/8. 
Söndagsskolan har sitt första tillfälle för 
hösten söndagen den 31/8. Babysången 
börjar onsdagen den 3/9. Välkommen!

NYA MEDLEMMAR
Anna Hägglind, Töpelsgatan 8 A, 416 55 
Göteborg. Mobil: 0733-97 97 09.
Hanna Svenningsson, Solnedgången 17, 
433 34 Partille. Mobil: 073-906 39 45.
Dan Svenningsson, Solnedgången 17, 
433 34 Partille. Tel. 031-382 33 00.
Liselotte Johansson, Mimersvägen 32, 
433 61 Sävedalen. Tel. 031-714 85 66.
Mobil: 0762-38 58 05.
Joel Sandwall, Lövkullavägen 17, 433 60 
Sävedalen. Mobil: 0708-39 41 09.
Annette Sandwall, Lövkullavägen 17, 433 
60 Sävedalen. Mobil: 0702-84 41 33.

HEMGÅNGEN
Gunilla Andersson den 7 april. 
Begravnings gudstjänst hölls i Alingsås 
Missionskyrka den 25 april med Robert 
 Eriksson och Patric Forsling som officianter.

FÖDELSEDAGAR
91 år Gunnar Lundqvist den 7 juni.
92 år Margit Qvist den 19 juli.
70 år Göran Asteberg den 10 augusti.
70 år Ingemar Lennerås den 14 september.
70 år Leila Lundén den 26 september.

BEGÄRT UTTRÄDE: 
Anette Sörquist

GEMENSAMMA GUDSTJÄNSTER 
SOM BÖRJAR KLOCKAN 10
Under sommarmånaderna juni, juli och au-
gusti börjar gudstjänsten klockan 10. Med 
start den 22 juni och fram till 10 augusti 
har vi gemensamma gudstjänster med Vall-
hamrakyrkan. Varannan gudstjänst hålls i 
vår kyrka och varannan i Vallhamrakyrkan.  
Varmt välkomna! 

OM NÅGOT HÄNDER
Under sommartid kan det vara svårt att nå 
de anställda med viktiga meddelanden, till 
exempel dödsfall i församlingen. Då kan 
du vända dig till ordförande Joacim Berg-
man, 0702-639098, till vice föreståndare 
 Margaretha Zettergren: 0730-301783 alt. 
Olle Andersson: 0768-056050. De kan då 
hjälpa dig att få kontakt med vår egen pas-
tor eller någon annan pastor i regionen. 

Skulle ingen av de nämna vara anträffbar, 
får du gå vidare till någon i styrelsen, där 
följande ingår: Dan Roos, Anna Willford, 
Birgitta Sävinger, Maria Standar, Simon 
Hofverberg, Erik Råwall, Jacob Löwen-
brand, Pontus Bill. Under Robert Erikssons 
tjänstledighet i augusti, kan man kontakta 
vice föreståndare Margaretha och Olle.

NÄR? NEJ! VARFÖR?
Tre ord om när livet inte blir som vi tänkt oss 
inleder höstens predikan. Den 17 augusti 
fortsätter vi med vår predikoserie 12 ord att 
leva på. Vi går in i trons tredje årstid, som är 
den frågande årstiden. Vad händer med tron 
när bönesvaret uteblir? Hur ser tron ut när 
det otänkbara händer just mig? Och var finns 
Gud när allt jag känner är övergivenhet?

SOMMARTIDER

NATTVARD VARJE SÖNDAG
JESUS KRISTUS ÄR MITT IBLAND OSS. 
Han är konkret och nära! Ingenting visar 
oss det så tydligt som nattvarden. Vi har nu 
en kortare nattvardsordning, där alla 
blir delaktiga genom en gemensam 
växelbön. Vi tror att detta fördjupar 
vår gudstjänst.  
Under sommaren tar vi paus, men natt-
vard varje söndag återkommer till 
hösten med start den 31/8.
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