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FÖRSAMLINGSNYTT NOVEMBER+  
DECEMBER 2011 

www.savedalensmissionskyrka.se

Här är programmet:
I KYRKANS FOAJÉ hittar du ett tryckt 
program för kommande gudstjänster och 
samlingar. I Församlingsnytt lyfter vi fram 
höjdpunkterna.  
www.savedalensmissionskyrka.se

Att leda med ett tydligt mål är avgörande för att bygga 
ett hållbart samhälle och en bättre värld. Därför är det 
självklart att varje ledare i kyrkan hela tiden lär sig nytt. 
Det gäller både anställda och idéellt engagerade i en 
församling.

VARJE ÅR BJUDER Willow Creek Com-
munity Church i Chicago in pastorer, 
konstnärer, företagsledare, akademiker 
och församlingsledare för att dela med sig 
av sina erfarenheter. Konferensen Global 
Leadership Summit lockar varje år nära 
150 000 ledare i 84 länder. 

Nu kan du kan få denna kunskaps- och 
inspirationspåfyllning på hemmaplan. Mod 
att leda är två intensiva utbildningsdagar 
med kunniga talare och viktiga ämnen 
för kristna ledare i Sverige. Du får uppleva 
seminarier på högkvalitativa storbilds-
skärmar, inramat med processledning, 
svenska talare, spännande panelsamtal och 
livemusik.

I ÅR ÄR SÄVEDALENS missionskyrka en av 
arrangörerna. Robert Eriksson kommer 
vara presentatör under dagarna. Vårt ung-
domsförbund Equmenia står också bakom 
denna ledarinspiration. 

Vi får bidrag från kommunen för kost-
naderna. Det gör att ”Mod att leda” inte 
kostar dig någonting. Kanske behöver du 
inte ens ta ledigt från jobbet? Tidigare år 
har nämligen många deltagare kunnat 
tillgodogöra sig kursen som en relevant 
ledarutbildning från sina arbeten, både i 
skola och näringsliv. Vi har 30 platser och 
det är först till kvarn som gäller. Anmäl dig 
genom att skicka ett mejl till  
robert@savedalensmissionskyrka.se

OMSORGSGRUPPERNA

VECKA     DATUM  OMSORGSGRUPP

44 31/10 – 6/11 14 Skulltorp
45 7/11 – 13/11 1 Göteborg
46 14/11 – 20/11 2 Bethala
47 21/11 – 27/11 4 Storegården
48 28/11 – 4/12 6 Solberget
49 5/12 – 11/12 7 Brattåskärr
50 12/12 – 18/12 8 Oxled
51 19/12 – 25/12 9 Soldatheden
52 26/12 – 1/1 10 Freja

Ät mansfrukost! 
Tema: Äventyret med Jesus i vardagen
Sävedalens missionskyrka
Lördag 12 november kl 09.00
 
DET ENDA DU behöver göra är att resa 
dig ur sängen och ta dig till Missionskyr-
kan. Väl på plats får du frukostbuffé med 
ägg, bacon och lite andra godsaker. Vi får 
besök av Stefan Börjesson, pastor från 
Pingstkyrkan i Kungsbacka, som skall be-
rätta om sin resa med Gud. Välkommen till 
en stunds avkoppling och gemenskap med 
ett spännande innehåll! 
Välkomna önskar frukostfixarna  
Jakob Löwenbrand & Henrik Rosseland

Musik i höstmörkret
VÄLKOMMEN ATT SÄTTA dig ner och 
omslutas av vacker och stämningsfull 
musik lördagen den 12 november kl 19.00 
i Sävedalens missionskyrka. Passa på och 
låt tonernas kraft öppna dina sinnen och 
unna dig en stund för eftertanke. Medver-
kande är bland andra Lars Munther, Stefan 
Asteberg och Lars-Göran Nordh.

Boka in julmarknaden 
2-3 december nu!
PÅ FREDAGEN DEN 2 december, med 
start klockan 18.00, är du välkommen på 
förkväll med förberedelser och julgröt.
På lördagen den 3 december, klockan 11 
till 15 är det julmarknad med lotterier, 
försäljning och servering. Välkommen!

Vi sjunger in julen!
DEN 18 DECEMBER kl 17.00 kommer 
kyrkan fyllas av nya och gamla klassiker i 
en julsångsgudstjänst. Denna kväll vill vi 
sjunga in julen tillsammans där kyrkans 
körer och hela församlingen sjunger 
mycket tillsammans. Vill du vara med och 
sjunga i församlingskören är du välkom-
men på övningar onsdagarna 30/11, 7 & 
14/12 kl 19.30 – 21.00. 

MOD ATT LEDA

Kostnadsfri inspiration 
för dig som är ledare

TA 

CHANSEN!

SARONKYRKAN FREDAG OCH LÖRDAG 13-14 JANUARI



UR FÖRSAMLINGSBOKEN

ANNONSER

SMU

UTFLYTTADE
Annette Sennesson till Furulundskyrkan.
Maria Ivarsson till Matteuskyrkan,  
Majorna.
Pernilla & Andreas Sandahl till Saron-
kyrkan, Göteborg

BEGÄRT UTTRÄDE
Björn Wesley.
Stefan Larsson.

HEMGÅNGEN
Paul Tunkrans den 18 oktober

FÖDELSEDAGAR
93 år  Marianne Strömberg 
den 21 november.
50 år  Per-Åke Wesley den 26 november.
60 år  Jörgen Bill den 4 december.
70 år  Kerstin Asteberg den 13 december.

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 december

Här finns friskvård för 
din parrelation
DET KAN VARA SVÅRT ATT hålla ihop i 
ett förhållande, tiden är knapp och det är 
mycket vi vill hinna med här i livet. PREP-
kursen ”Verktyg för varaktig kärlek” är en 
relationskurs som riktar sig till par som för 
det mesta har det bra, men som ibland stöter 
på problem. Vad är det som gör att vissa kan 
leva ihop ett helt liv medan andra inte klarar 
av det?

PREP är en samtalsmetod som är byggd på 
forskning och som ger er som par verktyg för 
att lösa konflikter på ett bättre sätt. Teman 
som behandlas: 

•	 Var trygg hemma - lär er hantera 
konflikter.

•	 Öppna dörrarna för närhet.
•	 Börja med dig själv och ta ansvar.
•	 Vårda trygghet och långsiktighet. 

Inga samtal mellan paren genomförs i grupp 
utan sker parvis. Kursen startar i Sävedalens 
missionskyrka tisdagen den 7 februari kl 
18.30-20.30 med fortsättning tisdagarna 
21/2, 6/3, 20/3 och 27/3. Dessutom möts vi 
lördagen den 11/2 kl 10-14.30.

Kursavgiften är 400 kronor/person. An-
mälan senast den 16 januari till Sävedalens 
missionskyrka, Robert Eriksson, robert@
savedalensmissionskyrka.se, 031-26 26 32.
Arr: Sävedalens missionskyrka och Svenska 
kyrkan i Sävedalen

Adventsfest för SMU
SMU-STYRELSEN BJUDER IN alla ledare till 
adventsfest den 21 november klockan 19.00. 
Vi vill visa vår tacksamhet till alla ledare 
genom att bjuda på en skön och avslappnad 
fest. Du får träffa andra ledare och bara 
umgås. Vi hoppas att du vill komma och bli 
stärkt i ditt viktiga uppdrag som ledare! 

Spännande teman för 
predikan 2012
VI HAR NU FÖLJT kyrkoåret i tre år. Många 
har upptäckt hur kyrkoåret visar den kristna 
tron på ett heltäckande och spännande sätt. 
Då vi nu går in i ett nytt kyrkoår kommer vi 
givetvis fortsätta betona advent, jul, fastan, 
påsk, pingst och trefaldighet – men utifrån 
olika teman! Till exempel Ät den här boken 
– hur bibelläsningen ger mening och rikt-
ning i livet och Nödvändiga avslut – vad vi 
behöver ge upp för att komma vidare.

Vi planerar för gudstjänster där du alltid 
ska kunna bjuda med dig grannar och 
vänner. Tillsammans vill vi skapa relevanta 
gudstjänster som ger något både för hjärta 
och hjärta. Om du saknar möjlighet att 
besöka våra gudstjänster kan du lyssna på 
predikningar här:  
www.savedalensmissionskyrka.se

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

0302–14 745   //   www.ahlsensfoto.se

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

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

E-post: info@ulfnyberg.se Vallhamra torg 2                                Göteborgsvägen 74  

Allt inom konditori & bageri 

Snart blir det Lima!
DEN 2-7 JANUARI BÄR DET av på skidläger 
till Lima, Sälen. Det kommer att bli en grymt 
intensiv vecka full av skid/snowboardåkning, 
andakter, bibelstudier och nya vänner, precis 
som ett lyckat tonårsläger ska vara… Vi åker 
som vanligt tillsammans med Jonsereds och 
Fiskebäcks missionskyrkor. Håll utkik efter 
foldern – och prata med Albin eller Karin om 
det är något du funderar över. 

Boka in barnens julfest
LÖRDAGEN DEN 10 december kl 17.00 
hälsar vi alla välkomna till barnens julfest! 
Boka in datumet redan nu.  

Hälsningar från ledarna 
för nystartade söndagsskolan 7up 

Det är morgonbön 
varje onsdag
VI ANVÄNDER Tidebönsboken (samman-
ställd av Peter Halldorf och Hans Johans-
son) som hjälp att be utifrån bibelns texter. 
Särskilt den stora bönboken Psaltaren. Vi 
ber också för aktuella böneämnen. Sam-
lingen är cirka 30 minuter och sker varje 
onsdag i kyrksalen under hösten.  
Välkommen!

Kunskap på djupet 
 

Äsperedsgatan 9  
424 57 Gunnilse  

031-943610

Sveriges ledande fönsterbytare , 020 - 43 00 00  


