
GUDSTJÄNSTER & SAMLINGAR

SÖNDAG 1 NOVEMBER
11.00 VITTNESBÖRDSGUDSTJÄNST
”Vårt evighetshopp”. Göran Asteberg, Jenny 
Axebrink. Sång och musik: Karin Celander 
med vänner. Obs! Denna söndag ej Himlakul. 
Insamling till församlingen.  

SÖNDAG 8 NOVEMBER
11.00 GUDSTJÄNST
”Frälsningen”. Robert Eriksson, Lisa  
Kristensson. Sång och musik: Stefan  
Asteberg. Bibelutdelning till konfirmander.
Insamling till konfirmandarbetet.

TISDAG 10 NOVEMBER
11.00 GEMENSKAPSTRÄFF 
I MISSIONSKYRKAN
”Trans Asian tour 2”. Fotograf Nils Sjöström 
berättar och visar bilder från resor i Kina.

SÖNDAG 15 NOVEMBER
11.00 GUDSTJÄNST
”Vaksamhet och väntan”. Michael Johnson, 
Andreas Sandahl. Sång och musik. Insamling 
till församlingen.

SÖNDAG 22 NOVEMBER
11.00 GUDSTJÄNST
”Om Jesu återkomst”.  
Robert Eriksson, Christer Aldero.  
Sång och musik: Martin Börjesson. 
Nattvard.  
Insamling till församlingen.

Efter gudstjänsten: Församlingens valmöte. 

TISDAG 24 NOVEMBER
19.00 FÖRDJUPNINGSKVÄLL 
”Drömmen om församlingen”.Torsten Åhman.

ONSDAG 25 NOVEMBER
12.00 EKUMENISK TRÄFF 
I SÄVEDALENS FÖRSAMLINGSHEM

FREDAG 27 NOVEMBER
SUPERFREDAG. 20.00 Gudstjänst.  
22.00 Talkshow med Samuel och Henrik.

SÖNDAG 29 NOVEMBER
11.00 GUDSTJÄNST
”Ett nådens år”. Robert Eriksson, Gunilla 
Andersson. Sång och musik: Zingo, försam-
lingens kör. Insamling till församlingen.

Vill du vara med om 
årets stora julkonsert? 
SÖNDAGEN DEN 13 DEcEMBER kommer 
kyrkan att sjuda av stämningsfull sång.
Under ledning av Pernilla Sandahl framför  
en stor kör en julreportoar med såväl tidlösa 
som nyare julsånger. Vi kommer få lyssna 
till flera solister och musiker och naturligtvis 
vara med och sjunga i julens vackra sånger.

I kören får alla som vill vara med. Vi övar 
varje torsdag och kl 19.30-21.00 med bör-
jan 12 november och fram till konserten. 

I KORTA DRAG

Torsten Åhman om 
framtidens församling
TISDAGEN DEN 24 NOVEMBER klockan 
19.00 besöker Torsten Åhman oss för en 
fördjupningskväll på temat ”Drömmen om 
församlingen”. Torsten är pastor, riksevang-
elist och uppskattad förkunnare. 

Är det verkligen möjligt att kristna för-
samlingar med mångåriga traditioner, med 
djupt rotade former för umgänge, guds-
tjänstliv och verksamhet, ska kunna utveck-
las och möta människors andliga behov i 
en ny tid. Torsten Åhman ser möjligheterna 
inför framtiden. Varmt välkommen!

Boka in julmarknaden 
5-6 december nu! 
PÅ FREDAGEN, DEN 5 december, med start 
klockan 18.00, är du välkommen på förkväll 
med förberedelser och julgröt. 

På lördagen, den 6 december,  klockan 
11 till 15 är det julmarknad med lotterier, 
försäljning och servering. Välkommen!
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”Vår utmaning: att behålla 
människor i församlingen”

Vad betyder den nya kyrkan för dig?
– För mig innebär det att vi tillsammans 

som församling visar att vi 
vill växa och satsa på att få 
en mer inbjudande kyrka 
som syns och ”andas” nytt. 
Kyrkan ligger på en plats i 
Sävedalen där många män-
niskor rör sig och passerar. 
Det ska vi ta vara på genom 
att visa att vi lever och syns. 
En ombyggnation tror jag 
bidrar till att folk utifrån hö-
jer på ögonbrynen och blir 
nyfikna på vad som pågår. 
Förhoppningsvis kikar de in 
och blir kvar!

Hur skiljer sig framtidens församling 
från den vi ser idag?

– Jag hoppas att framtidens församling 
fortsätter att satsa på barn och ungdoms-
verksamheter. Jag hoppas också att försam-

lingen fokuserar mer på socialt arbete med 
utsatta människor som av olika anledningar 

behöver en extra ”familj” och 
någon som bryr sig. Där hop-
pas jag att församlingen och 
vi som individer kan stötta och 
finnas till för de människorna, 
oavsett vilken bakgrund eller 
problematik de har.

Vilken är den viktigaste ut-
maningen för församlingen?

– Att fortsätta och utveckla 
arbetet med ungdomar. En stor 
fråga som vi måste lösa är hur 
vi ska behålla ungdomar efter 
konfirmationen. 

– Vi ska vara tacksamma att 
Gud varje år ger oss så många konfirman-
der som är villiga att komma till kyrkan. Och 
tänk om vi fick tjugo som stannade kvar 
varje år – vilken resurs och tillväxt det skulle 
vara för församlingen! 

Missa 
inte!

Vi bygger ut vår kyrka. Men varför och för vem? Här ger Pontus Bill 
sin syn på saken. På www.savedalensmissionskyrka.se kan du läsa 
hur några andra församlingsmedlemmar svarar på frågorna.

VEcKA     DATUM  OMSORGSGRUPP

45 2/11 – 8/11 10 Freja
46 9/11 – 15/11 11 Björnekulla
47 16/11 – 22/11 12 Furulund
48 23/11 – 29/11 13 Lexby      

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

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

VIGDA
Maria Alfredsson och Erik Björling vigdes 
den 3 oktober i Knätte kyrka. Vigselförrätt-
are var David Norén. Gemensamt efternamn 
är nu Björling.

UTFLYTTADE
Eva och David Svantesson till Betelför-
samlingen på Klädesholmen.

BEGÄRT UTTRÄDE
Arne Fallenius.

FÖDELSEDAGAR
50 år  claes Neuman den 15 november.
91 år  Marianne Strömberg 
          den 21 november.

ANNONSER

Ett nytt år med Jesus
VI HAR NU FÖLJT kyrkoåret från första 
advent 2008 till domsöndagen 2009 med 
positiv respons; många har upptäckt hur 
kyrkoåret visar den kristna tron på ett hel-
täckande och spännande sätt. Det har varit 
spännande att se hur dessa urgamla texter 
ger inriktning och kraft åt alla oss människor 
som snart lever i 2010-talet! 

Nu fortsätter vi att följa ett nytt kyrkoår – 
som utgår från vår tids utmaningar – för att 

Ny bokhylla, nya böcker

DEN NYA BOKHYLLAN i kyrkans foajé, 
designad och tillverkad av Stefan Asteberg, 
gör det möjligt att exponera böckerna på ett 
mycket bättre sätt än tidigare. Böckerna som 
står där är inte några utställningsföremål, 
även om man kan tro det när betalnings-
asken förblir tom vecka efter vecka. Din Bok 
lämnar 10 % på allt vi köper in, och detta är 

ETT ÅR MED JESUS! 

NOVEMBER  TEMA   BIBELORD

ADRESS
Skolvägen 8
433 61 Sävedalen

EXPEDITIONEN  
Öppet: ons–tors 10–14
Telefon: 031-26 26 34

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

Söndagen efter  Vårt evighetshopp  Hes 37:12-14, Upp 22:1-5,  
alla helgons dag     Luk 12:4-7, Ps 116:1-9

Tjugoandra söndagen Frälsningen  1 Mos 45:4-8, 1 Pet 4:12-29, 
efter trefaldighet     Matt 23:37-24:2, Ps 62:10-13

Söndagen före  Vaksamhet och väntan Sef 3:8-13, Upp 3:10-13, 
domsöndagen      Matt 25:1-13, Ps 139:1-18

Domssöndagen  Kristi återkomst  Jes 65:17-19, 2 Pet 3:8-13,  
      Matt 25:31-46, Ps 102:26-29

1:a söndagen i advent Ett nådens år  Sak 9.9-10, Matt 21:1-9, 
      Joh 18:36-37, Ps 24

NYTT ÅR,  
NYA  
MÖJLIG-
HETER!

Kunskap på djupet 
 

Äsperedsgatan 9  
424 57 Gunnilse  

031-943610

Bilda
Göteborgsvägen 10

441 43 Alingsås
Telefon 0322-79580
Telefax 0322-639555

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

tänkt att bli församlingens vinst. Men det 
förutsätter förstås att böckerna blir sålda.

Just nu finns i bokhyllan flera intressanta 
nyheter: Göran Skytte har kommit med 
en uppföljare till fjolårets bästsäljare. På 
väg heter den. Av Runar Eldebo, Niklas 
Piensoho och Stefan Einhorn finns nya 
böcker: Den stora skillnaden respektive 
100 dagar med Jesus och Vägar till vishet. 

I sin bok Ett hjärta större än världen be-
rättar Magnus Malm om församlingsmed-
lemmen Lasse Gustafssons bror Sven. 
Listan på läsvärda böcker skulle kunna 
göras lång, men i stället rekommenderas 
alla kyrkobesökare att stanna till vid bokhyl-
lan och ta del av utbudet. Och du som är 
intresserad av en fascinerande berättelse 
från Hansatiden med mycket spänning och 
romantik, missa inte Elisabet Nemerts nya 
bok Ödets hav! 

se vad Jesus har att säga om våra liv. 
Det finns tre årgångar av kyrkoåret; 

vi går nu in i årgång två. Vi kommer 
att utveckla det med predikoserier med 
aktuella teman, men fortfarande är 
kyrkoårets texter i fokus.

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. Så låt oss nu 
gå in i ännu ett år med Jesus.    

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. 


