FÖRSAMLINGSNYTT

NY VIKARIERANDE

UNGDOMSLEDARE

Hej! Jag heter N
 iklas L evin
och är ny ungdomsledare
här i kyrkan. Jag är snart
23 år och kommer ursprungligen från Lerum.
Men just nu bor jag i Backa
med två kompisar.
Jag ser fram emot att
lära känna er i församlingen, både unga som
gamla! Jag tycker verkligen det ska bli spännande och roligt att få lära känna alla härliga
barn och ungdomar här i Sävedalen. Jag känner mig stolt att få förtroendet att leda och
uppmuntra dem i livet och tron.
Jag har vuxit upp i Equmeniakyrkan i Lerum
och tillbringat mycket av min tid i equmenias
verksamheter där. Några av mina andra stora
intressen är skidåkning, segling, läger och att
lära känna nya m
 änniskor.

RIA
DEN 22 DECEMBER var det kalasstämning då
det dukades fram till julbord i RIAs lokaler på
bottenvåningen av Församlingshemmet i Partille. Det var inte bara julgröt och skinka som vi
fick ta del av, utan även en varm ton i andakt,
sång och musikunderhållning. Runt borden
pågick trevliga möten och givande samtal,
medan vi åt från det goda julbordet där inget
fattades. Naturligtvis fick alla våra besökare
varsin julklapp, som var mycket uppskattat.
Vad är då RIA för något? RIA är en öppen
verksamhet på kristen grund där kyrkorna i
Partille står som huvudmän. Målgruppen för
arbetet är människor som på ett eller annat
sätt lever i utanförskap, individer som till exempel bär på missbruksproblematik, psykisk
ohälsa och/eller socialt utanförskap. Därmed
står RIA för det hem som så många saknar. En
varm och kärleksfull miljö där man blir sedd
och accepterad för den man är. RIA har sina
lokaler i bottenvåningen på Församlingshemmet i Partille och håller öppet förmiddagar
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DIAKONIRÅDET
i Sävedalens Missionsförsamling

DIAKONIRÅDET HAR ETT särskilt ansvar för
den enskilde individen i församlingen och utgör en del i omsorgsplanen för vår församling.
DR samråder med Besökskommittén om
uppvaktningar vid högtidsdagar och besök
vid jul. Omsorgsarbete sker också genom
omsorgsgruppsledarna som i sin tur kan uppmärksamma DR på att speciella insatser kan
behövas göra för någon person i församlingens kontaktnät. Likaså samarbetar DR med
pastorerna och gruppen för Social mission.
Vi försöker att regelbundet gå igenom
matrikeln och tar kontakt med medlemmar
som vi saknar i samlingarna. Ibland får vi
förfrågningar om ekonomisk stöttning eller
om hjälp till krispsykoterapi.
I varje situation, liksom vid de tillfällen då
människor "bara behöver prata och bolla tankar" träffas vi och ser vad DR kan hjälpa till
med och på vilket sätt. Vi har sekretessansvar
och är noga med att den som söker stöd ska
känna tryggheten att det som sägs i förtroende också stannar där.
Just nu ser DR ett behov i församlingen av
att uppmärksamma psykisk ohälsa, ensamhet, relationer i familjen och utanförskap. Därför jobbar vi på att hitta tider för samtal i församlingen under våren om dessa ämnen. Vi
lever i en tid som är stressig och påfrestande
och vi önskar kunna göra hål på ”präktigheten” oss människor emellan för att kunna vara
varandra till hjälp! Om du själv har behov av
samtal eller rådgivning eller för att hjälpa en
medmänniska är du välkommen att kontakta
pastorerna eller diakonirådet. I diakonirådet
ingår för närvarande Jenny Axebrink, Kent
Ohlson, Karin Anderson, Lena Hakers och
Margaretha Zettergren samt vår församlingsföreståndare, Oscar Marklund. DR sammanträder c:a tre gånger per termin.
från måndag-fredag och erbjuder servering
av enklare måltider, som frukost och soppluncher för endast 20:-. Planera gärna in en
frukost på RIA under våren och ta del av
gemenskapen och upplev den fantastiska
oas som RIA är för många människor i vårt
närområde. Det finns även möjlighet att engagera sig mera regelbundet som volontär.
Oavsett vem du är, så är du välkommen, du
kommer garanterat att trivas.
– Leila Lundén, volontär, styrelseledamot
i RIA, och medlem i Sävedalens Missionskyrka

FRAMÖVER

Söndagen 26:e februari är det gudstjänst, följt av sopplunch med årsmötesförhandlingar.
Här fattar vi viktiga inriktningsbeslut som rör församlingens verksamhet.

Fastan är förberedelsetiden inför
påsken där vi under 40 dagar
lever med Jesus på vägen mot
Jerusalem och korset. Fastan är en
återkommande period i kyrkans år
som inte värjer sig för livets svärta,
död och kamp.
I FÖRSAMLINGEN BELYSER vi fastetiden
lite extra i år genom att inleda den med en
askonsdagsmässa den 1 Mars. Sedan följer 3 temakvällar som tar sin utgångspunkt
några av de sju dödssynderna.
1 Mars Askonsdagsmässa 19:00
8 mars 19:00 Lättja – när nåden blir billig
istället för dyrköpt och gratis
Om kristet lärjungaskap, kyrkans anpassning och motstånd. Vad kan Dietrich Bonhoeffer och Thomas av Aquino lära oss
om nåden som väg för att orka den goda
kampen?
Oscar Marklund, pastor och
föreståndare i Sävedalens missionskyrka
15 mars 19:00 Girighet – synden som
ingen tror att de begår
Pengar är ett återkommande tema i Nya
såväl som Gamla testamentet. Både Jesus
och Paulus menar at sättet som vi hanterar pengar på är vital för vårt lärjungaskap
och att girighet är något som vi bör vara
vaksamma på. Ändå ser många på pengar
som något som inte har så mycket med våra
andliga liv att göra. Finns det farhågor vi är
blinda för och lärdomar som vi går miste om
när vi inte vågar se girighet och pengahantering som en viktig andlig fråga?"
Johannes Lorin,
teolog och psykologstudent
22 mars 19:00 Högmod – konsumism
eller gemenskap?
Konsumtionssamhället formar och berättar en berättelse om en ”lyckad människa”. Hur ser denna berättelse ut och hur
skiljer den sig från Bibelns och Kyrkans
berättelse om människan”.
Lottie Eriksson,
doktorand i systematisk teologi
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Anna
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hotmail.com
Syftet är att få mer förståelse för varandras
kulturer och samtidigt tala svenska. Även
ni som tidigare varit middagsvärdar har nu
möjlighet igen.
För mer information kontakta, Birgitta
I ÅR HAR VI
församlingsdagen
15
Sävinger,
mobil:
0706-765579deneller
birgitta.savinger@hotmail.com
oktober på Sjöviksgården där vi var förra
året. Vi hoppas på fint väder och tror att det
EFTERLYSNING
blir många som kommer med. Ta gärna med
från
redaktionen för Församlingsnytt
någon bekant. Dagen börjar 0930 med fika
Vi arbetar med att bygga upp en redaktion
och slutar ca 1900. Lunch, eftermiddagsfika
kring församlingsnytt som ges ut i fem numoch kvällsmat ingår. Pris: 250 kr/vuxen, 100 kr/
mer varje år. Vi söker dig som vill tjäna Gud
barn (5-15 år), familjepris: 600 kr.
i dina gåvor genom att att skriva texter, foAnmälan görs på www.korta.nu/fdag2016
tografera och intervjua för ett av församling(som skrivs in i adressfältet högst upp i
ens viktigaste informationsorgan. Kontakta
webbläsaren). Mer info om dagen finns på:
oscar@savedalensmisisonskyrka.se
http://bit.ly/fdag2016info

församlingsdag

15 OKTOBER

UR FÖRSAMLINGSBOKEN
UR FÖRSAMLINGSBOKEN
FÖDELSEDAGAR
Kenneth Häll 60 år 3 februari
NYASvensson
MEDLEMMAR
Mats
70 år 3 februari
Salome Hector
Egon Ahlberg 90 år 14 februari
Malin Lilja
Magnus Asteberg 50 år 2 mars
Richard Lilja
Lena Hakers 50 år 20 mars
Ahmed Sarhangi
Åse Sjöström 50 år 21 mars
Sara Sarhangi
Patrik Hakers 50 år 26 mars
Emil Thelin
Katarina Neuman 60 år 26 mars
Linnea Thelin
Gunnel Nordh 50 år 26 mars
BARNVÄLSIGNELSE
DOP
Alfred Tage Lundberg, son till Peter och
I Malin
samband
med gudstjänsten
februari
Lundberg,
bars fram5till
välsignelse
döptes
Khadijeh
Haghgooy
Jalali,Shirin
den 2 juli i Sävedalens Missionskyrka.
Jalali,
och
Ebrahem
AktenNasim
leddesKardan
av Patrik
Forsling
NHilding
akhlbend.
Akten
leddes
av Oscar
MarkSven Simon, son
till Malin
och
lund
och Ahmad
Sarhangi
Richard
Lilja, bars
fram till välsignelse i

gudstjänsten den 28 augusti. Akten leddes
UTTRÄDEN
av Oscar Marklund och Noomie Hammar.
Dan Svenryd flyt tar sitt medlemskap till
Ellie Christina
Bill, dotter till Annie och
Gråbo
Missionskyrka.
Pontus
Bill,
bars
fram sitt
till välsignelse
i gudsHanna Svenryd flyttar
medlemskap
till
tjänsten
den 28 augusti. Akten leddes av
Gråbo
Missionskyrka.
Oscar Marklund
Noomie
Hammar.
Marcus
Lundgrenoch
flyttar
sitt medlemskap
till Vallhamrakyrkan.
NYA MEDLEMMAR
Khadijeh Haghgooy Jalali
Shirin Jalali
Nasim Kardan
Ebrahem Nakhlbend
JUST NU eftersöker vi en handfull personer
Danial
Goltaji
som skulle
vilja spegla församlingens rika liv

#instagram
#instagram
#instagram
och mångfald genom ett instagramkonto. Är
OMSORGSGRUPPERNA
du
intresserad? Kontakta Anna Willford på
e-mail: anna@willford.eu
VECKA

DATUM

OMSORGSGRUPP

7 OMSORGSGRUPPERNA
13/2–19/2
1 Göteborg
8
20/2–26/2
2 Bethala
9VECKA
27/2–5/3
4 Storegården
DATUM
OMSORGSGRUPP
10
6/3–12/3
61 Solberget
37
12/9–18/9
Göteborg
11
13/3–19/3
72 Sävedalen
38
19/9–25/9
Bethala
12
20/3–26/3
84 Oxled
39
26/10–2/10
Storegården
13
27/3–2/4
96 Soldatheden
40
3/10–9/10
Solberget
14
3/4–9/4
107 Freja
41
10/10–16/10
Sävedalen
15
10/4–16/4
118 Björnekulla
42
17/10–23/10
Oxled
16
17/4–23/4
129 Furulund
43
24/10–30/10
Soldatheden
17
24/4–30/4
14
44
31/11–6/11
11 Skulltorp
Björnekulla

ANNONSER
ANNONSER
Alltinom
inomkonditori
konditori&&bageri
bageri
Allt

www.cederleufssvenheimers.se
www.cederleufssvenheimers.se
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