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FÖRSAMLINGSNYTT OKT-NOV 
2014

www.savedalensmissionskyrka.se

FRAMÖVER

DET KAN VARA SVÅRT att hålla ihop i ett 
förhållande idag. Tiden är knapp och det är 
mycket vi vill hinna med här i livet. 

PREPkursen ”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.

Samtalen sker parvis och vi har inga redovis-
ningar i grupp.

Vi möts i Sävedalens missionskyrka vid två 
koncentrerade tillfällen: Lördagen den 
15 november 10-16.00, samt tisdag 
18  november kl 18-21.

Kursavgift 500 kronor per person, 
samt kostnad för lunch. Kursbok och 
fika ingår i kostnaden. Anmälan senast 
den 1 november till Åsa Hofverberg,  
asa.hofverberg@savedalensmissionskyrka.se

SÖNDAGEN DEN 12/10 predikar Peter Halldorf i gudstjänsten. Peter träffar sedan alla som 
arbetar med gudstjänsten: nattvardstjänare, musiker, gudstjänstledare. Tillsammans fördjupar 
vi oss i nattvardens betydelse och innebörd. Vi möts mellan 13-15 i kyrksalen. Det kommer att 
serveras en matig smörgås och kaffe.

Träff med

Peter Halldorf
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I NOVEMBER STARTAR VI ÄNNU ETT SPÄNNANDE

konfirmationsläsår RELATIONS
KURS

Vill du vara

FÖREBEDJARE FÖR EN KONFIRMAND?
Skicka ett mail till  noomie@savedalensmissionskyrka.se, så får du mer information.  
Tack för att du är med och bär konfirmanderna i bön!

VAR MED OCH 
SJUNG I ADVENT! 
FÖRSAMLINGSKÖREN kommer att sjunga 
på vår första adventsgudstjänst. Kom och 
var med! I år kommer den erfarna körledaren 
 Helena Fornegård från kören Caleido att 
leda kören. Boka in de tre övningsdatumen 
redan nu:

• Sön 16/11, efter gudstjänsten, kl 13
• Sön 23/11, efter gudstjänsten, kl 13
• Tis 25/11 kl 19.00

24 TIMMAR NÄRA GUD 
–  höstens bönedygn  

lördag-söndag 4-5 oktober
NU ÄR DET DAGS för höstens bönedygn.  
Tillsammans ber vi för vår värld, vår församling 
och enskilda behov från lördag 4 oktober kl 9 
till söndag kl 9. Vi firar nattvard tillsammans på 
lördagen kl 18. Du kan skriva upp dig på en 
eller flera tider på kyrkans anslagstavla.



OMSORGSGRUPPERNA

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

072-7046965
Bengt Linbacker
www.jourel.com

Begravningar – Juridik – Gravstenar – Transporter

Personligt bemötande dygnet runt

Skånegatan 17 i Göteborg
Båtsmanstorpet i Askim

Kusttorget i Majorna
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Gillis Edman Juridiska – Bouppteckningar,
arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,

samboavtal och gåvobrev

Nytt telefonnummer till alla våra kontor
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VECKA DATUM OMSORGSGRUPP

40 29/9 – 5/10  2 Bethala
41 6/10 – 12/10  4 Storegården
42 13/10 – 19/10  6 Solberget
43 20/10 – 26/10  7 Brattåskärr
44 27/10 – 2/11  8 Oxled
45 3/11 – 9/11  9 Soldatheden
46 10/11 – 16/11  10 Freja
47 17/11 – 23/11  11 Björnekulla
48 24/11 – 30/11  12 Furulund

UR FÖRSAMLINGSBOKEN

VILL DU HJÄLPA TILL i Östhjälpens second 
hand-butik? Sävedalens Missionskyrka är en 
av driv krafterna bakom Östhjälpen. 
Vår  second-hand butik i Jonsered får fler 
och fler kunder. Det innebär behov av fler 
med arbetare. Är du intresserad att hjälpa 
till idéellt? Kontakta Margaretha Zettergren:  
mt.zettergren@telia.com.

GKA-KONSULT AB 

NATTVARD VARJE SÖNDAG
JESUS KRISTUS ÄR MITT IBLAND OSS. 
Han är konkret och nära! Ingenting 
visar oss det så tydligt som nattvar-
den. Vi har nu en kortare natt-
vardsordning, där alla blir delaktiga 
genom en gemensam växelbön. Vi 
tror att detta fördjupar vår 
gudstjänst. 

FRAMÖVER

SÖNDAGEN DEN 26 OKTOBER kl 19 är det 
releasekonsert för Michael Johnsons nya 
skiva På andra sidan av en storm. Michael 
turnerar under oktober och november och vi 
är glada att spelningen i Göteborgsregionen 
blir hos oss i Sävedalens Missionskyrka. Det 
blir både nya och gamla sånger tillsammans 
med ett eminent band bestående av:
Magnus Boqvist - trummor
Viktor Olofsson - gitarrer, lap-steel, sång
Paul Biktor Börjesson - gitarrer, sång
Johanna Strömblad - sång, perkussion
David Götvall – bas

Entré 80kr

VIGDA
Daniel Johnsson och Anna Hägglind 
vigdes den 5 juli. De heter nu Hägglind.

BARNVÄLSIGNELSE
En son till Joakim och Julia Gabrielsson.
En dotter till Hanna och Dan Svenryd.

UTFLYTTADE
Eva och Mathias Elvingsson, till 
 Andreasförsamlingen i Jönköping.

UTTRÄDE
Gunilla Karlsson

RELEASEKONSERT MED  
MICHAEL JOHNSON

BÖN- OCH FASTEDAG 
FÖR FÖRFÖLJDA KRISTNA
SÖNDAGEN DEN 12/10 utlyser alla kyrkor i 
Partille kommun en bön- och fastedag för de 
förföljda kristna i Mellanöstern. Vi tar med 
de förföljda kristna på ett särskilt sätt i guds-
tjänstens förbön och vi inbjuder församlingen 
till bön och fasta. 

I SÄVEDALENS MISSIONSKYRKA arbetar 
vi med visionen: ”Vi vill älska Gud, älska 
människor och betjäna världen”. När det 
gäller att ”betjäna världen” arbetar vi just nu 
med en mycket spännande satsning. Vi kom-
mer att hjälpa en romsk familj med boende. 
Göteborgs Räddningsmission har sedan i 
juni börjat ett samarbete med församlingar 
gällande tillfälliga boendelösningar för EU-
migrerande familjer där det finns barn med i 
bilden. Vi är en av 21 huvudmän för Rädd-
ningsmissionen och tillsammans vill vi konkret 
visa att vi som kyrka hjälper människor både i 
Sverige och i deras hemländer. Det gör vi ge-
nom att upplåta en del av vår parkeringsplats 
för husvagnsboende till en familj.

FRÅN OCH MED den 1 oktober står det 
en husvagn med en familj på plats, mellan 
de två husen som församlingen äger. En 
församling, en husvagn – vilket fantastiskt 
mål för kyrkorna i Göteborg! Detta vill vi 
som församling vara med i! Tanken är att 
boendet ska vara tre månader. Då kan man 
hämta andan som familj och ha chans att 
koncentrera sig tydligare på att antingen 
samla pengar eller att exempelvis hitta sys-
selsättning. Flatåskyrkan var först ut i Göte-
borg med detta och nu följer vi och många 
andra församlingar efter. Denna satsning 
är bara ett första steg i en långsiktig ut-
veckling av vår församlings sociala arbete.

NÄR VI NU har ett främlingsfientligt parti som 
det tredje största i Sverige, känns detta arbete 
än mer angeläget. Nu, mer än någonsin, be-
höver vi som kyrka synliggöra att vi tar orden 
från Jesus på allvar i vår absoluta närhet och 
församlingsvardag: ”Vad ni har gjort för en av 
dessa mina minsta det har ni gjort för Mig”.
Robert Eriksson

NU mer än någonsin


