
men sedan verkstad!
Mycket

Hur blir man fadder för ett ensamkommande flyktingbarn? Vad kan vi göra 
för ensamkommande flyktingbarn som kommer till Göteborg? Välkommen till 
en kväll med information, berättelser, musik och möjlighet att engagera sig. 

Tomas Sjödin – kvällens värd
Robert Eriksson och Paul Biktor Börjesson – sång och musik 

Clara Rundblom – familjehemsförälder, Joakim Hagerius – föreståndare Saronkyrkan 
Emil Mattsson och Jenny Axebrink från Göteborgs Räddningsmission

Representanter från Göteborgs stads familjehemsverksamheter

23 november, 18:00 i Smyrnakyrkan   
Haga Kyrkogata 2, Hållplats: Hagakyrkan

MEDVERKANDE

BLI FADDER FÖR 
ENSAMKOMMANDE 
FLYKTINGBARN!
SÖNDAGEN DEN 15 NOVEMBER kommer  
Emil Mattsson, direktor för Göteborgs 
Räddningsmission, att predika. På kyrkfikat 
 kommer han att träffa de som är intresserade 
av att veta mer om RM:s nya faddersatsning 
för ensamkommande flyktingbarn. 

MYCKET SNACK MEN 
SEDAN VERKSTAD!

HUR BLIR MAN FADDER FÖR ETT 
ENSAM KOMMANDE FLYKTINGBARN?
Måndag 23/11 kl 18 i Smyrnakyrkan
VAD KAN VI GÖRA för ensamkommande 
flyktingbarn som kommer till Göteborg? Väl
kommen till en kväll med information, berätt
elser, musik och möjlighet att engagera sig.

Bland de medverkande:
Tomas Sjödin – kvällens värd
Robert Eriksson och Paul Biktor 
 Börjesson – sång och musik.

Grön 1/ C: 45 M: 0 Y:100 K:0
Grön 2/ C:45 M:0 Y: 100 K:50

FÖRSAMLINGSNYTT NOV 2015  
– JAN 2016

   

 
DEN HÄR HÖSTEN är min åttonde höst i Sävedalens missionsförsamling 

och det blir också min sista som pastor här i församlingen. Nu upplever jag 

en kallelse vidare. Jag berättade i gudstjänsten för några veckor sedan att 

jag kommer att börja som föreståndare i Betlehemskyrkan i Göteborg efter 

nyår. Som pastor är det viktigt att regelbundet pröva sin kallelse och under 

en tid har jag brottats med frågan om det är dags för mig att gå in i något 

nytt. Jag har kommit fram till att: ja så är det. Och jag har känt en tydlig 

ledning till just Betlehemskyrkan.

Det är med både glädje och sorg som jag går in i något nytt. Jag känner en stor kärlek 

till Sävedalens missionskyrka och alla människor här som jag och min familj har fått lära 

känna under åren. Här har jag hittat min röst som pastor från det att jag kom hit som 

30åring till nu, snart 38, och här har jag mött så mycket generositet och öppenhet för 

nya idéer kring att möta människor med budskapet om Jesus i en ny tid.

Eftersom jag, Lottie och Liv bor kvar här i Sävedalen känner vi inte att vi förlorar några 

vänner nu, men varje förändring som sker i livet är en sorts förlust och behöver sörjas, även 

om det är en viktig och rätt förändring. Så åtminstone från mitt håll kommer jag att sörja 

förlusten av att inte vara här så mycket någon gång efter nyår. 

DET HAR VARIT EN GLÄDJE att få vara pastor här och jag vet att Gud har Sävedalens 

missionsförsamling i sin hand. Församlingen är på väg mot en mycket spännande framtid 

med en allt större längtan hos flera att möta nya människor med budskapet om Jesus i ord, 

men inte minst i handling genom vårt sociala arbete. Och vi ser med glädje hur barn och 

ungdomsarbetet blomstrar. Var nu rädda om Noomie, Oscar och Hampus – som är 

gåvor till församlingen att vara  tacksamma för.

ÄR JAG KOM till Sävedalens  missionskyrka för första gången med min familj någon gång under 2009 skulle vi bara testa en gång. Vi ville vara med i en församling som inte låg så långt hemifrån. När vi kom dit kändes det som om ett stort hjärta bultade omkring 
oss. Vi bestämde oss rätt snabbt för att detta var vårt nya andliga hem. Vi blev medlemmar 
2010 och hösten 2012 kom annonsen om pedagogtjänsten ut. Flera personer tipsade mig 
om att söka. Jag var väldigt tveksam. Först halv åtta på kvällen då ansökan gick ut skickade 
jag in mina papper. Under våndan skrev jag i min dagbok: ”Ingen kommer att engagera 
sig i barnen och då kommer det att bli skitdåligt och så är allting mitt fel.” Som tur är blev 
det inte så. Många har varit med och engagerat sig bland barnen. Det har snart gått tre år 
sedan jag hade denna brottning och det är kanske inte lång tid för mänskligheten. Men det 
är ganska lång tid att prestera i sin hemförsamling. Jag har fått mycket kärlek och många 
hejarop längs vägen, men det ska bli härligt att få gå in under nådflaggan istället för 
prestationsflaggan i vår. Jag tror att vi alla behöver göra det i olika grad. Jag tror på riktigt 
att om vi söker Gud först så förser han oss med arbetare till skörden. Om vi söker Gud först 
och litar på att Gud får det gjort som Gud vill göra genom oss, så får vi rätt förtecken för det 
vi gör. Och en helt annan glädje.
I somras fick jag genom olika personer bilden av att jag har lagt en grund 
bland barnen och att det är någon annans tur att gå in och få det att 
glittra. Jag menar inte att med dessa rader skriva att det inte har glittrat alls 
under mina år. Det jag vill säga är att jag har stort hopp om att det blir bra 
i framtiden. Själv går jag vidare och kommer att skriva på heltid. Det var ett 
svårt beslut att fatta mellan två så bra alternativ. Men jag valde till slut det 
som är min dröm. I vår kommer jag till kyrkan som församlingsmedlem.  
Vi ses!

�

UNDER HÖSTEN startade vi upp en ny ung
domskväll i kyrkan, Mat Halleluja Amen. När 
konfirmationen tar slut kanske man har fler 
frågor om Gud än när man började. Tanken 
med Mat Halleluja är att få utrycka och följa 
upp alla dessa känslor som påbörjades under 
ett konfirmationsläsår. Vi ses på tisdags kvällar, 
tio  femton ungdomar, lagar mat tillsammans, 
ber, och har det riktigt trevligt.

Hampus Jönsson, ungdomsledare

Var med och  
SJUNG I ADVENT!

Församlingens alla lovsångsteam bju
der in till att sjunga i en adventskör till första 
adventsgudstjänsten klockan 11. Vi övar den 
24/11 kl 19 och den 28/11 kl 10.

JULAVSLUTNING FÖR ALLA BARN
Söndagen den 13/12 blir det julavslutning för 
alla barn. Vi börjar klockan 11 i kyrkan som 
vanligt och fortsätter sedan en trappa ner där 
vi adventsfikar, julpysslar och träffar tomten. 
Kanske blir det en svängom runt granen till 
och med. Välkommen!

�ack �ör allt!

Mat,�halleluja,�amen

Vi kommer att avtacka både 
 Robert och Åsa i samband 
med gudstjänsten den 6/12. 
Kom gärna då och visa  er 

 uppskattning för dem!

� �o�ert Eriksso�

Åsa  �o�verber� �



MIDDAGSBJUDNING 
ett möte  
mellan olika kulturer
JUST NU PÅGÅR DET ett antal middagsbjud
ningar runt om i kommunen. Intresset är stort 
från elever som läser svenska på SFI (svenska 
för invandrare) och antalet värdfamiljer räcker 
inte till.

Under våren genomfördes sju middagar 
som enligt gästerna och värdfamiljerna föll 
mycket väl ut. Nu har vi dubbelt så många 
på gästlistan.

Syftet med middagsbjudningarna är att 
svenska familjer/ enskilda, bjuder eninvand
rarfamilj eller ett par vuxna på en enkel måltid 
för att främja ett inkluderande samhälle och 
att gästerna på ett naturligt sätt ska få träna 
på svenska språket.

Om du är intresserad eller vill veta mer 
om detta så kontakta Birgitta  Sävinger 
på mobil: 0706 765579 eller på mail:  
birgitta.savinger@hotmail.com.
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OMSORGSGRUPPERNA

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

ANNONSER

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

www.cederleufssvenheimers.se

Allt inom konditori & bageri

Begravningar – Juridik – Gravstenar – Transporter

Personligt bemötande dygnet runt

Skånegatan 17 i Göteborg
Båtsmanstorpet i Askim

Kusttorget i Majorna
Stålhandskegatan 12 på Hisingen

Saltarsviksvägen 3 på Öckerö
Torslanda torg – Nytt kontor

Gillis Edman Juridiska – Bouppteckningar,
arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,

samboavtal och gåvobrev

Nytt telefonnummer till alla våra kontor
031-355 40 00

www.gillisedman.se

Begravningar – Juridik – Gravstenar – Transporter

Personligt bemötande dygnet runt

Skånegatan 17 i Göteborg
Båtsmanstorpet i Askim

Kusttorget i Majorna
Stålhandskegatan 12 på Hisingen

Saltarsviksvägen 3 på Öckerö
Torslanda torg – Nytt kontor

Gillis Edman Juridiska – Bouppteckningar,
arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,

samboavtal och gåvobrev

Nytt telefonnummer till alla våra kontor
031-355 40 00

www.gillisedman.seREDAKTIONEN Ansvarig utgivare Robert Eriksson robert@savedalensmissionskyrka.se Original Mats Leidö 
Webb ansvarig  Simon Hofverberg hemsidan@savedalensmissionskyrka.se NÄSTA MANUSSTOPP 20 jan 
ADRESS EXPEDITIONEN Skolvägen 8, 433 61 Sävedalen Öppet: tisdag–onsdag 10–14 Telefon: 03126 26 34

VECKA DATUM OMSORGSGRUPP

45 2/11 – 8/11 2 Bethala
46 9/11 – 15/11 4 Storegården
47 16/11 – 22/11 6 Solberget
48 23/11 – 29/11 7 Sävedalen
49 30/11 – 6/12 8 Oxled
50 7/12 – 13/12 9 Soldatheden
51 14/12 – 20/12 10 Freja
52 21/12 – 27/12 11 Björnekulla
53 28/12 – 3/1 12 Furulund
1 4/1 – 10/1 14 Skulltorp
2 11/1 – 17/1 1 Göteborg
3 18/1 – 24/1 2 Bethala
4 25/1 – 31/1 4 Storegården

GKA-KONSULT AB

FRAMÖVER
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TRETTONDAGSFEST  
6 januari klockan 15!
VI BEHÖVER MER GEMENSKAP och fest 
i församlingen! Förra årets trettondagsfest 
blev en succé. Det vill vi vara med om igen!
Onsdagen den 6 januari äter vi ostkaka, 
umgås och tar del av lite roliga program
punkter för stora och små. Det ges också 
tillfälle att ge en gåva till församlingen under 
kvällen. Styrelsen är värdar. Har du frågor, 
eller vi vara med och hjälpa till? Kontakta 
Jakob Löwenbrand:  jakob.lowenbrand@
brightvision.com. Anmälan till Jeanette 
Bergman: nettanberg@hotmail.com.NYÅRSLÄGER

Måndagen 28/12 – Lördag 2/1 åker vi på 
skidresa till Trillevallen utanför Åre. Vi fyl
ler dagarna med strålande skidåkning, gött 
häng och massa nya vänner. Kvällarna innebär 
spex, bibelstudier, andakt och ännu mer ge
menskap. Vi kommer erbjuda skidskola under 
veckan. Vill du inte åka nedför eller längdski
dor så kan du följa med ändå och bara hänga 
på dagarna. 
Lägret är för dig som går i 7:an och uppåt.  
Pris: 3650 kr upp till 15 år, 3800 kr från 15 och 
uppåt. I priset ingår resa, mat, logi och liftkort.
Du anmäler dig genom att gå in på http://www.
equmenia.se/regioner/vast/anmalan/. Där 
klickar du på länken för att anmäla dig till 
nyårslägret i Trillevallen och fyller i formuläret. 
SISTA ANMÄLAN 1 DECEMBER. Tänk på att 
antalet platser är begränsade, så passa på att 
anmäla dig på en gång!

VARDAGSMAT
SUCCÈN ÄR TILLBAKA 3 FEBRUARI 
FÖRSAMLINGEN FINNS TILL för att växa i 
relation med Gud och varandra. Många av 
oss lever stressade liv och har svårt att ta tid 
till just relationer. Därför bjöd vi i oktober in till 
VARDAGSMAT – en satsning som helt enkelt 
går ut på att äta och umgås tillsammans. Det 
blev succé! Oväntat många människor kom. I 
olika åldrar dessutom. Därför vill vi göra detta 
igen! Vi siktar på att ha VARDAGSMAT en 
gång per månad och drar igång onsdagen 
den 3 februari klockan 17! Kom direkt från 
jobbet och förskolehämtning – eller hemifrån 
 med barn eller utan barn. VARDAGSMAT är 
ett knytkalas. Så ta med lite mackor, en påse 
bullar, lasagne eller vad du vill. Vi dukar upp 
en buffé i kyrkan. Efter måltiden blir det en 
andakt i kyrksalen för barn och vuxna. HEMGÅNGNA

Maj Axelsson den 18 september. Begrav
ningsgudstjänst hölls i Sävedalens missions
kyrka den 9/10. Officiant var Robert Eriksson.

Ulla Brita Jonsson den 23 oktober. 
Begravningsgudstjänst hålls i Sävedalens 
missionskyrka den 20/11. Officiant är 
 Robert Eriksson.

TONÅRSRUM
MÖJLIGHETEN ATT rusta upp och göra om 
tonårsrummet till ett trivsammare rum fick 
många av ungdomarna delaktiga i planering, 
målning, möbelval och allt som hör där till. 
Under ett par kvällar har vi träffats och må
lat tillsammans. Nu är inredningen i full gång, 
och snart har vi ett färdigt ungdomsrum.

Ekumenisk gudstjänst
Varje år samlas alla kyrkor i Partille kommun 
för en helg av gemensam bön och gudstjänst. 
Du är välkommen till fredagen den 22/1 och 
ungdomsmöte i Furulundskyrkan. Söndagen 
den 24 januari klockan 11 är det sedan 
dags för en festgudstjänst för stora och små 
i  Jonsereds kyrka. Oscar Marklund predikar.


