
GUDSTJÄNSTER & SAMLINGAR

SÖNDAG 4 OKTOBER
11.00 SMU-GUDSTJÄNST
”Änglarna”. Emelie Arkenfjärd.
Sång och musik: Gunnel Nordh.
Insamling till SMU i Sävedalen.

TISDAG 6 OKTOBER
11.00 GEMENSKAPSTRÄFF
”Sevärt i vår närhet”.Studiebesök på  
Emigranternas hus, Packhusplatsen 7,  
Göteborg. Avfärd från Vallhamrakyrkan 10.15. 
Kostnad: 160 kr. Anmälan!

TISDAG 6 OKTOBER 
19.00 FÖRSAMlINGSMÖTE < MISSA INTE!

SÖNDAG 11 OKTOBER
11. 00 GUDSTJÄNST
”Lovsång”.
Mark Beckenham, Robert Eriksson.
Sång och musik: Josefine Wernbo.  
Missionskaffe. Insamling till församlingen.

TISDAG 13 OKTOBER
11.00 GEMENSKAPSTRÄFF  
I MISSIONSKYRKAN
Nils Bergman berättar i ord och bild  
om Läkarmissionens arbete.

SÖNDAG 18 OKTOBER
11.00 GUDSTJÄNST
”Trons kraft”.
Fredrika Anderson, Evelina Samuelsson.
Sång och musik: församlingens kör.
Insamling till församlingen.

TISDAG 20 OKTOBER
19.00 FÖRDJUPNINGSKVÄll
Den stora berättelsen del 3.
Robert Eriksson.

FREDAG 23 OKTOBER 
20.00 SUPERFREDAGSGUDSTJÄNST
Vittnesbörd, Josefine Wernbo, 
lovsångsbandet Frigolit.

SÖNDAG 25 OKTOBER
11.00 GUDSTJÄNST
”Att leva tillsammans”.
Robert Eriksson, Michael Johnson.
Sång och musik: Zingo. Välkomnande av nya 
medlemmar. Nattvard.
Insamling till församlingen.

TISDAG 27 OKTOBER
11.00 EKUMENISK TRÄFF  
I VAllhAMRAKYRKAN.
”Det låter som musik”. Musiker Leif Lundberg 
från Borås kåserar och musicerar.

UNDER DE SENASTE månaderna har arbetet 
med att bygga om och bygga ut kyrkan 
pågått intensivt. Många har på olika sätt 
hjälpt till i arbetet, och vi kan nu alla stolta 
och tacksamma se resultatet. 

Parallellt med kyrkbyggnationen har 
Informationsrådet arbetat med att ta fram 
ett uppdaterat utseende på trycksaker 
och webbplats för församlingen. 
Formgivaren Sara Jedenberg 
har skapat en logotyp och 
grafiska riktlinjer, medan 
David Karp har gjort vår 
nya webbplats. Du hittar 
den på adressen www.
savedalensmissionskyrka.se. 
Ett stort tack till Sara och Da-
vid för era ovärderliga insatser!

På DEN NYA webbplatsen hittar du allt om 
Sävedalens missionsförsamling. Vi har gjort 
det enklare att hitta det du letar efter, och 
är stolta över att presentera två nyheter:
1) Robert Eriksson, pastor i församlingen, 
skriver en blogg, där du kan läsa mer 

om hans predikningar och funderingar. 
Dessutom blir det ett och annat värdefullt 
musiktips. Du hittar bloggen på 
 www.savedalensmissionskyrka/robert

2) Du kan lyssna på och ladda hem predik-
ningar från det senaste året. Det gör att 
du i efterhand kan lyssna till söndagens 

predikan i bilen, hemma i fåtöljen eller ute 
på promenaden. 

För dig som är medlem på den 
sociala nätverksajten Facebook 
- www.facebook.com - finns 
gruppen Sävedalens missions-
kyrka. Redan idag är närmare 

100 av oss medlemmar - bli det 
du också! Som medlem får du 

uppdaterad information om vad som 
händer i församlingens verksamheter.

Varför gör vi allt detta? Jo, för att växa i 
vår personliga tro, att våga komma närmare 
varandra och för att ge fler människor möj-
lighet att upptäcka den kristna tron. 

I KORTA DRAG

Vill du bli medlem 
i församlingen? 
SÖNDAGEN DEN 25 OKTOBER har vi ännu 
en gång glädjen att få hälsa nya medlem-
mar välkomna. Funderar du på att bli 
medlem i Sävedalens missionsförsamling? 
Kanske redan den 25 oktober? Kontakta 
församlingens pastor och föreståndare 
Robert Eriksson på 0704-85 78 33. Eller 
mejla robert@savedalensmissionskyrka.se.

Nu fortsätter den 
stora berättelsen 
TISDAGEN DEN 20 OKTOBER klockan 19.00 
fortsätter Robert Eriksson sin serie fördjup-
ningskvällar under temat Den stora berät-
telsen, del 3. Han ställer frågan hur vi kan 
vi förstå Bibelns texter i en ny tid. Du är 
inbjuden till en kväll med förhoppningen 
om ny inspiration och glädje att läsa Bibeln. 
Varmt välkommen!
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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

BARNVÄlSIGNElSE
I gudstjänsten den 20 september bars två 
barn fram till välsignelse:
Edvin Jorméus, son till Ellen och Tomas 
Jorméus, och

Nils lohman, son till Angelica och Magnus 
Lohman. Akten leddes av Robert Eriksson.

hEMGåNGNA
Karin Beckung den 13 augusti. Begrav-
ningsgudstjänst hölls den 4 september i 
Älvsåkers kyrka med Agneta Wallenstam 
som officiant.
Mihai Vatlav den 22 augusti.  Begravnings-
gudstjänst hölls den 3 september i Backa 
kyrka med Sven Öhrman som officiant.

FÖDElSEDAGAR
60 år  Elisabeth Nyberg den 30 oktober.

ADRESSÄNDRING
Barbro Falk, Solhöjden, Avd. Skutan, 
Solstigen, 475 31 Öckerö.

ANNONSER

Vill du vara med i julens 
bästa berättelse?
I EN FRAGMENTERAD tillvaro, i en sekulari-
serad tid är det många som ställer frågan: 
vem skriver manus till mitt liv? Hur skall jag 
leva och förhålla mig till mig själv, till andra 
och till livet i stort? Har vi någon story att 
leva av? Var finns den livsberättelse som jag 
kan spegla mitt liv i?
 
JUlEVANGElIET ÄR EN berättelse om mer 
än ett stall, ett gossebarn, herdar och änglar. 
Vi har hört storyn många gånger, kanske så 
många gånger att vi glömt vad det innebär 
att Jesus föds en julnatt för snart tvåtusen år 
sedan.

Julen är just den tid där vi firar den oer-

VEcKA     DATUM  OMSORGSGRUPP

40 28/9 – 4/10 4 Storegården
41 5/10 – 11/10 6 Solberget
42 12/10 – 18/10 7 Brattåskärr
43 19/10 – 25/10 8 Oxled
44 26/10 – 1/11 9 Soldatheden      

OMSORGSGRUPPERNA
ETT åR MED JESUS! 

OKTOBER  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

hörda tanken att Guden blev människa och 
lät sig födas som ett barn. Gud klädd i makt 
och härlighet stiger ner bland de fattigaste 
och mest utsatta. När Jesus föds skänks varje 
människa en berättelse att leva av.

 
hElGEN VID DEN tredje advent kommer ett 
alldeles nyskrivet julspel att framföras i vår 
kyrka. Med hjälp av drama, kör, dans och 
musik kommer vi få uppleva julens budskap 
med lite annorlunda infallsvinkel. 

Under stora delar av hösten kommer det 
repeteras och arbetas med julspelet där vi 
tror att många medverkar på olika sätt.  

Fundera redan nu på vilka du vill bjuda 
med och ta del av en berättelse som efter 
mer än två tusen år i allra högsta grad är 
värd att lyssna till. 

Vi ber tillsammans  
onsdagar och söndagar
Från och med den 16 september har vi mor-
gonbön varje onsdag klockan 08.30. 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. 
Välkommen!   

Den helige Mikaels dag Änglarna   Dan 6:16-22, Upp 12:7-12,  
      Luk 10:17-20,Ps 103:19-22

Tacksägelsedagen  Lovsång   1 Krön 29:10-14, 1 Thess  
      5:16-24, Luk 17:11-19 
      Ps 65:9-14

Nittonde söndagen Trons kraft  1 Mos 6:13-22, Heb 11:1-7, 
efter trefaldighet     Mark 12:41-44, Ps 73:23-26

Tjugonde söndagen Att leva tillsammans  Rut 2:8-12, Apg 9:36-43, 
efter trefaldighet      Mark 3:31-35, Ps 68:5-7

ETT STORT TAcK till er i kommittén och alla andra som planerade och gjorde det möjligt 
för oss (vi var över 150 deltagare) att få vara med om en jättefin församlingshelg på 
Bockabergsgården i slutet av augusti.


