
GUDSTJÄNSTER & SAMLINGAR

SÖNDAG 3 OKTOBER
11.00 GUDSTJÄNST
”Barnen som förebild för livet”
Robert Eriksson, Göran Asteberg.  
Sång & musik: Församlingskören.  
Nattvard.  
Välkomnande av nya medlemmar. 
Insamling till församlingen. 

TISDAG 5 OKTOBER
11.00 GEMENSKAPSTRÄFF I SÄVEDA-
LENS MISSIONSKYRKA
”Äntligen fick Selma Lagerlöf  
Nobelpriset” Nils Zandhers berättar

SÖNDAG 10 OKTOBER
11. 00 GUDSTJÄNST MED VITTNESBÖRD
”Lovsång”
Ruth Woie Svensson. Sång & musik: 
Musikteam Gunnel Nordh.  
Insamling till församlingen.

SÖNDAG 17 OKTOBER
11.00 SMU-GUDSTJÄNST
”Trons kraft”
Karin Åkesson, Emelie Arkenfjärd. 
Sång & musik: Musikskolan, Margaretha 
Lundberg. Insamling till SMU. 

ONSDAG 20 OKTOBER
12.00 EKUMENISK GEMENSKAPSTRÄFF I 
SÄVEDALENS FÖRSAMLINGSHEM

FREDAG 22 OKTOBER
20.00 SUPERFREDAGSGUDSTJÄNST 
HannaSara Svensson. 
Sång & musik: Albin Sandell m vänner.

SÖNDAG 24 OKTOBER
11.00 GUDSTJÄNST
”Att leva ett liv i frihet”
Robert Eriksson, Gunilla Andersson. 
Sång & musik: Zingo. Barnvälsignelse. 
Insamling till församlingen.

TISDAG 26 OKTOBER
19.00 FÖRDJUPNINGSKVÄLL
Ta första steget del 2 – Hur kan jag 
steg för steg hjälpa en människa att 
upptäcka tron? Karin Åkesson

SÖNDAG 31 OKTOBER
11.00 GUDSTJÄNST
”Vad är det vikigaste i kristen tro?”
Robert Eriksson, Margareta Zettergren 
Sång & musik: Niclas Asteberg. Natt-
vard. Insamling till församlingen 

SÖNDAG 31 OKTOBER
18.00 ALLSÅNGSKVÄLL MED  
SÄVEDALSPOJKARNA

I KORTA DRAG

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

FÖRSAMLINGSNYTT OKTOBER 2010

www.savedalensmissionskyrka.se

Albin Sandell, 21, kommer den närmsta tiden att jobba som ungdoms-
ledare i församlingen. Här berättar han om förväntningarna, Frank-
rike och vad han har läst i sommar.

ALBIN SANDELL – fransos, 
saxofonist och ungdomsledare 

Varför 
och för 
vem  
firar vi 
guds-
tjänst?

Kom och diskutera  
äktenskapet

Kul att du är här! Varför 
valde du att bli ungdomsle-
dare i Sävedalen?

– Under våren gick jag 
lärjungaskolan Apg 29 i Indien, 
och lärde där känna människor 
som är medlemmar här. De 
tipsade mig om församlingen 
sökte en ungdomsledare, och 
jag såg till att söka. Jag har 
fått ett varmt mottagande 
och ser verkligen fram emot fortsätt-
ningen. Jag kommer kommer framför allt 
att arbeta med Superfredag, Tonår, Uppis, 
konformationen, Scout och musikskolan. 
Spelar du själv något instrument?

– Ja, mitt första instrument är saxofon; 
det har jag spelat sedan 10-årsåldern. Och 
jag spelar lite piano och gitarr också. Jag 
lyssnar mycket på folkrock, jazz och gospel. 
Dessutom är jag riktigt bra på att sjunga på 
inandning – och gärna då i falsett!  

DET ÄR FRÅGAN OCH temat för en 
samling dit alla är välkomna som arbetar 
med gudstjänster i Sävedalens missions-
kyrka. Det kan vara du som är musiker, 
gudstjänstledare, förebedjare, ljud- och 
bildtekniker, predikanter och eller har en 
annan roll. 

Vi kommer att samtala om gudstjäns-
tens syfte och mål. Möts vi för Guds skull, 
för vår egen skull, eller för alla dem som 
ännu inte kommer till gudstjänstens skull? 
Hur kan vi ta ett steg vidare till att fira en 
gudstjänst som är relevant för både Gud, 
och vana och ovana kyrkobesökare? 

Robert Eriksson och Michael Johnson 
leder denna samling onsdagen den 
7 oktober klockan 19.00. 

VÄLKOMMEN TILL EN temakväll om 
äktenskapet. Med anledning av Svenska 
Missionskyrkans arbete kring vad begrep-
pet äktenskap innebär, har vi en temakväll 
om äktenskap och samkönade relationer.

Vad säger Bibeln? Och hur har bibelor-
den tolkats genom tiderna? Robert Eriks-
son leder samlingen torsdagen den 21 
oktober klockan 19.00.

Var kommer du ur-
sprungligen ifrån?

– Jag är född i nordvästra 
Frankrike, och bodde där 
tills jag var fem. Jag är 
uppväxt i Alingsås, där jag 
är fostrad i missionsförsam-
lingen – och i storbandet. 
Men kärleken till Frankrike 
lever verkligen kvar, och jag 
längtar tillbaka dit ibland.

Vilka författare läser du helst?
– Svår fråga! Jag läser mycket. I sommar 

har det blivit Salinger, Bradbury, Kafka och 
Carl Jonas Love Almqvist. Alla rekommen-
deras varmt.

Nu börjar hösten. Vad ser du fram emot?
– Jag vill börja med att lära känna nya 

människor. Men under mina år här ser jag 
fram emot en fördjupad tro och att få se 
människor omkring mig hitta och fördjupa 
sin tro. Det ser jag verkligen fram emot. 

Nu börjar Superfredag! 
NU HAR FÖRSAMLINGENS fredagsguds-
tjänster – Superfredag – dragit igång 
igen. Målgruppen är ungdomar, men vi 
ser gärna kyrkan full av människor i olika 
åldrar. Vi behöver en ”vuxen närvaro” för 
att sprida trygghet och för att vi ledare ska 
kunna fokusera på våra uppgifter. Vi är 
övertygade om att fredagsgudstjänsterna 
har något att ge till människor i alla åldrar 
så kom och ta med dig en vän. 

Välkomna önskar Superfredagsledarna.



UR FÖRSAMLINGSBOKEN

NY MEDLEM
Maria Svensson, Bergsvägen 41, 
433 60 Sävedalen. Tel. 43 43 53.

DOP
Love Klerebo, son till Sara och Nils 
Klerebo, döptes 22 augusti 2010 i Olsbo 
Missionshus, Bottnaryd. Dopet förrättades 
av pastor Lennart Johansson. 

Vid församlingsdagen på Sjövik den  
4 september döptes Maria Svensson.
Dopförrättare var Karin Åkesson.

VIGDA
Carina Sommar och Emil Karlsson vigdes 
den 4 augusti i Skellefteå.

FÖDELSEDAG
50 år  Gunnel Helgeson den 6 okober.

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

13 oktober
NÄSTA MANUSSTOPP

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

Här kan du parkera
TAR DU BILEN till kyrkan? Parkera då på 
kyrkans parkering. Om det är fullt där: 
parkera på Primas nedre parkering.

I repris: sång & musik!
EFTER VÅRENS SUCCÉARTADE sångkväll 
är det åter dags för en inspirerande träff 
omkring sången och musiken i försam-
lingen. Här får vi chansen att utöka vår 
egen repertoar och samtidigt förnya den 
gemensamma sångskatten att använda i 
vår gudstjänster. Dessutom blir det möjligt 
att föra ett samtal omkring ”tänket” när 
det gäller psalmer och lovsånger .

Har du någon sång som du tycker borde 
sjungas i våra gudstjänster, mejla gärna 
förslag till michael@savedalensmissions-
kyrka.se innan träffen.

Tid: Söndagen den 17/10 kl. 18.00
Plats: Sävedalens Missionskyrka

Ta gärna med ditt instrument! Det kommer 
bli mycket sjunga och spela!

ETT ÅR MED JESUS! 

OKTOBER  TEMA   BIBELORD

Den Helige  Barnen som förebild  Dan 10:15-19, Upp 12:7-12,
Mikaels dag  för livet   Matt 18:7-10, Apg 12:6-17,  
      Ps 103-19-22

Tacksägelsedagen  Lovsång   Jer 31:3-6, Upp 4:8-11,   
      Matt 15:29-31, Ps 65:9-14

20:e söndag  Att leva tillsammans Rut 1:6-19, Heb 13:2-3, 
efter trefaldighet    Joh 11:1-7, Ps 68:5-7

21:a söndagen  Samhällsansvar  5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, 
efter trefaldighet     Luk 19:1-10, Ps 40:14-18

22:a söndagen  Vad är det viktigaste Neh 2:11-20, Rom 5:15-21,  
efter trefaldighet  i kristen tro  Mark 4:26-29, Ps 62:10-13

VECKA     DATUM  OMSORGSGRUPP

40 4/10 – 10/10 8 Oxled
41 11/10 – 17/10 9 Soldatheden
42 18/10 – 24/10 10 Freja
43 25/10 – 31/10 11 Björnekulla     

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

Vallhamra torg 2                                Göteborgsvägen 74  

Allt inom konditori & bageri 

0302–14 745   //   www.ahlsensfoto.se
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EVANGELISATION BETYDER ”spridandet 
av det glada budskapet”. Men ofta as-
socierar vi inte detta ord med glädje. Vi har 
svårt att närma oss ordet evangelisation 
utan rädsla, ångest eller dåligt samvete. Vi 
sammankopplar ofta ordet med att vi gör 
andra människor till objekt eller måltavlor. 
Som om vi inte bryr oss om människan i 
sig, bara att han/hon kommer till tro.

HÖSTENS TRE fördjupningskvällar kallar vi 
”Ta första steget”. Dessa kvällar är tänkta 
att inspirera dig att få en passion och 
glöd att möta människor i din närhet med 
budskapet om Jesus. Det krävs inga form-
ler, och inte tonvis med kunskap om den 
kristna tron. Evangelisation är så enkelt 
som att ta ett första steg. Och det kan vi 
alla göra, eller hur? Evangelisation handlar 
om att tro att Gud vill använda mig, lyssna 
till Gud och möta människor som jag är, 
med min personlighet. Att ta första steget 
och sedan får Gud göra det Han vill göra.

TISDAGEN DEN 26 oktober klockan 19.00 
talar Karin Åkesson över temat: ”Ta första 
steget – Hur kan jag steg för steg hjälpa en 
människa att upptäcka tron?” 

Varmt välkommen!

Ta första steget – tre 
fördjupningskvällar  


