
GUDSTJÄNSTER & SAMLINGAR

SÖNDAG 7 MARS 
11.00 GUDSTJÄNST
”Kampen mot ondskan”
Michael Johnson, Göran Asteberg
Sång & musik: Församlingens kör 
Insamling till församlingen
Missionskaffe

SÖNDAG 14 MARS 
11.00 GUDSTJÄNST
”Livets bröd”
Robert Eriksson, Andreas Sandahl
Sång & musik: Zingo
Nattvard. Barnvälsignelse.
Insamling till församlingen

TISDAG 16 MARS
11.00 EKUMENISK GEMENSKAPSTRÄFF  
I SÄVEDALENS MISSIONSKYRKA
”Varför är jag präst – i Sävedalen?
 Kyrkoherde Karin Karlsson presenteras 
och berättar.

SÖNDAG 21 MARS
11.00 SMU-GUDSTJÄNST
”Guds mäktiga verk”
Karin Åkesson, Emelie Arkenfjärd
Sång & musik: Musikskolan
Insamling till SMU

TISDAG 23 MARS
19.00 FÖRDJUPNINGSKVÄLL
”Den stora berättelsen”
Robert Eriksson

FREDAG 26 MARS
20.00 SUPERFREDAGSGUDSTJÄNST
Marcus Eriksson, Karin Åkesson
Sång & musik: Martin Mähl

SÖNDAG 28 MARS
OBS sommartid! 11.00 GUDSTJÄNST
”Vägen till korset”
Robert Eriksson, Inger Sommar Eveborn
Sång & musik: Pernilla Sandahl
Välkomnande av nya medlemmar
Missionskaffe
Insamling till församlingen

I KORTA DRAG

Grön 1/ C: 45 M: 0 Y:100 K:0
Grön 2/ C:45 M:0 Y: 100 K:50
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www.savedalensmissionskyrka.se

”Genom 
att lyssna 
kan vi bli 
en kyrka 
för alla”

Olle Andersson (bilden) är en av de fem 
engagerade i idégruppen. Deras uppdrag 
är att kartlägga synpunkter och ta vara 
på erfarenheter från etapp 1, och driva 
processen vidare mot nästa etapp. 

– Just nu genomför vi en webbenkät*, 
som alla medlemmar är inbjudna att svara 
på, berättar Olle. Parallellt med det vidgar 
vi vårt uppdrag för att fånga upp förvänt-
ningar och tankar hos människor utanför 
kyrkan. Vi vill ju vara en aktiv kyrka i hela 
samhället.  
Spännande! Vilka vänder vi oss till?

– Vi har delat upp arbetet i fyra steg. 
I det första steget har vi bjudit in kom-
mundirektören och två kommunråd till 
kyrkan. Under en timme berättade vi om 
församlingen och våra ambitioner. Tanken 
är att skapa grunden till ett framtida sam-
arbete. Då är det viktigt att förstå hur de 
ser på oss, och vilka tankar, önskemål och 
förväntningar de har. Vi fick klart för oss 
att de redan ser oss som en positiv aktör 
i samhället. Det strategiska läget och den 
genomförda byggnationen är ett stort plus.  

Och mer?
– I de följande stegen kommer vi att 

skapa en dialog med företagare och för-
eningar som är verksamma i området runt 
vår kyrka. Vi har redan tagit kontakt med 
företagarföreningen, och hoppas kunna ta 
del av deras tankar och åsikter nu under 
våren.

– I steg fyra vänder vi oss till människor 
som bor i Ugglumsområdet, och bjuder in 
dem till en dialog om den framtida kyrkans 
roll. Många som inte är med i församlingen 
har på olika sätt uppmärksammat och 
berömt om- och utbyggnaden av kyrkan. 
Det är väldigt uppmuntrande! Om vi lyss-
nar vad människor förväntar sig av oss har 
vi en bättre möjlighet att vara en öppen 
kyrka för alla.

* DIN RÖST ÄR VIKTIG!
Du som är medlem i församlingen: ta 
några minuter och besvara enkäten på  
savedalensmissionskyrka.se/webbenkat 
(senast den 15 mars). Tack på förhand!

Under 2009 genomförde församlingen etapp 1 i arbetet för en 
ny kyrka. Resultatet har fått ett mycket positivt mottagande. 
Och idégruppen har redan börjat jobba inför etapp 2.

Hör Robert tala om den sista 
delen i den stora berättelsen

Då Jesus gav oss missionsbefallningen i Matt. 28, ”gör 
alla folk till lärjungar” syftade han på varje ny tid. Jesus 
mötte ju själv sin kultur på sin tids språk, med sin tids ut-
tryck och föreställningsvärld. Vi måste också göra det.

Hur kan vi förstå Bibelns texter i en ny tid för att på 
bästa sätt kunna bemöta vår omvärld med det kristna 
budskapet? Det blir en kväll med förhoppningen om ny 
inspiration och glädje att läsa Bibeln. Det här är fjärde 
och sista föredraget i serien ”Den stora berättelsen”. 
Välkommen tisdagen den 23 mars klockan 19!

VECKA     DATUM  OMSORGSGRUPP

9 1/3 – 7/3  1 Göteborg
10 8/3 – 14/3 2 Bethala
11 15/3 – 21/3 4 Storegården
12 22/3 – 28/3 6 Solberget
13 29/3 – 4/4 7 Brattåskärr

OMSORGSGRUPPERNA



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

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

13 mars
NÄSTA MANUSSTOPP

REDAKTIONEN 
Ansvarig utgivare Mattias Åkerberg
mattias@akerberg.com
Webbansvariga Jonathan Danielsson 
och Gunilla Andersson 
uppdaterahemsidan@gmail.com

ETT ÅR MED JESUS! 
MARS   TEMA   BIBELORD

Tredje söndagen  Kampen mot ondskan Jes 59:14-17, Ef 6:10-18, i 
fastan (Oculi)      Mark 5:24-34, Ps 25:12-22

Midfastosöndagen Livets bröd  2 Mos 16:11-18, 1 Pet 2:1-3,  
      Joh 6:24-35, Ps 107:1-9

Jungfru Marie  Guds mäktiga verk  Mika 5:2-4, Rom 4:18-21, 
bebådelsedag      Luk 1:26-38, alt Luk 1:39-45 
      Ps 147:7-15

Palmsöndagen  Vägen till korset  Jes 50:5-10, Rom 5:1-5, 
      Luk 19:28-40, Ps 118:19-29

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

FÖDELSEDAG
60 år  Thomas Sommar den 9 mars   

Vill du bli medlem 
i församlingen? 
SÖNDAGEN DEN 28 MARS har vi ännu en 
gång glädjen att få hälsa nya medlemmar 
välkomna. Funderar du på att bli medlem 
i Sävedalens missionsförsamling? Kanske 
redan den 28 mars? Kontakta församling-
ens pastor och föreståndare 
Robert Eriksson på 0704-85 78 33. Eller 
mejla robert@savedalensmissionskyrka.se.

Här kan du parkera
TAR DU BILEN till kyrkan? Parkera då på 
kyrkans parkering. Om det är fullt där: par-
kera på Primas nedre parkering. Du hittar 
den på andra sidan Göteborgsvägen.

Läs Roberts tankar 
ROBERT ERIKSSON ÄR pastor och före-
ståndare i församlingen. Han är 32 år, gift 
med Lottie och har ett brinnande musik-
intresse. Om det och livet i församlingen 
handlar hans dagboksliknande anteckning-
ar på bloggen Roberts blogg: 
www.savedalensmissionskyrka.se/robert

Sjung hjärtats sång!
TYCKER DU SÅNGEN och musiken är vik-
tig i gudstjänsten? Spelar/sjunger du gärna 
psalmer och lovsånger? Skulle du vilja lära 
dig nya sånger?

Välkommen till en viktig kväll i Säveda-
lens missionskyrka. Söndagen den 21 mars 
klockan 18.00 träffas vi för att sjunga och 
låta oss inspireras i hjärtats sång till Gud 
med fokus på den gemensamma sången i 
våra gudstjänster. 

Ingen anmälan krävs. Kontakta musik-
ledare Michael Johnson om du har frågor.

Vi ber tillsammans  
onsdagar och söndagar
VI HAR MORGONBÖN tillsammans varje 
onsdag klockan 08.30-09.00. Vi följer 
tidebönsboken och ber gemensamt ur den 
stora bönboken – Psaltaren. Vi ber också 
för aktuella böneämnen.
Varje söndag klockan 10 finns det möjlig-
het att be inför gudstjänsten. Vi möts i vårt 
nya bönerum på andra våningen i kyrkan. 

ANNONSER

Kunskap på djupet
 

Äsperedsgatan 9  
424 57 Gunnilse  

031-943610

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

Bilda
Göteborgsvägen 10

441 43 Alingsås
Telefon 0322-79580
Telefax 0322-639555

Nya expeditionstider

FÖRSAMLINGENS EXPEDITION, som ligger 
i huset mittemot kyrkan (Skolvägen 10), 
har nya expeditionstider: tisdag och onsdag 
klockan 10-14. Välkommen!

Fira påsken i kyrkan – 
här är hela programmet

SÖNDAGEN DEN 28 MARS är starten för 
vad vi i kyrkan kallar ”stilla veckan”. Det 
är årets viktigaste och mest dramatiska 
vecka som kulminerar med Jesu död och 
uppståndelse på påskdagen. 

På palmsöndagen den 28 mars kommer 
Robert Eriksson tala om ”Vägen till kor-
set”. Sedan har vi ”Samling inför påsken” 
måndag, tisdag och onsdag klockan 19.00 
med Egon Ahlberg och Robert Eriksson. På 
skärtorsdagen klockan 19 firar vi nattvard 
tillsammans och på långfredagens förmid-
dag minns vi Jesu död. Fredagens predi-
kant är Anders Westman.

Påskdagens gudstjänst är årets största 
fest då vi firar Jesu uppståndelse. Det blir 
medverkan av barnkören Let´s sing. Robert 
Eriksson predikar.

Välkommen till åtta dagars gudstjänst-
firande, då vi följer Jesu väg till korset och 
firar en grav som är tom.


