
GUDSTJÄNSTER & SAMLINGAR

SÖNDAG 5 SEPTEMBER 
11.00 UPPTAKTSGUDSTJÄNST
”Enheten i Kristus”
Robert Eriksson, Joacim Bergman
Sång & musik: Jonathan Danielsson m 
fl. Insamling till församlingen.

TISDAG 7 SEPTEMBER
11.00 GEMENSKAPSTRÄFF 
I SÄVEDALENS MISSIONSKYRKA
Höstupptakt med sillbord, kaffe och 
tårta. ALI sjunger och spelar
Alla välkomna. Ingen föranmälan.

SÖNDAG 12 SEPTEMBER
11.00 GUDSTJÄNST
”Ett är nödvändigt”
Robert Eriksson, Olle Andersson
Sång & musik: Sofia Löwenbrand, He-
lene Bengmark. Nattvard. Insamling 
till församlingen.  

SÖNDAG 19 SEPTEMBER
11.00 GUDSTJÄNST
”Döden & livet”. Karin Åkesson, 
Gunilla Andersson. Sång & musik: 
Sofie Asteberg. Missionskaffe. 
Insamling till församlingen.  

TISDAG 21 SEPTEMBER
11.00 EKUMENISK GEMENSKAPSTRÄFF 
I VALLHAMRAKYRKAN
”Förlåtelse är nyckeln till ett gott liv”
Hildegard Johansson, verksam inom 
vård och diakoni, berättar om tro, 
förlåtelse och helande.

TISDAG 21 SEPTEMBER
19.00 FÖRDJUPNINGSKVÄLL
”Ta första steget del 1” – Hur kan jag 
börja leva det kristna livet?
Robert Eriksson

FREDAG 24 SEPTEMBER
20:00 SUPERFREDAGSGUDSTJÄNST 
Karin Åkesson

SÖNDAG 26 SEPTEMBER
11.00 INTERVJUGUDSTJÄNST 
”Kan smarta människor tro på Gud?” 
Torsten Åhman, Robert Eriksson
Sång & musik: Let´s sing och Michael 
Johnson. Insamling till församlingen.

Grön 1/ C: 45 M: 0 Y:100 K:0
Grön 2/ C:45 M:0 Y: 100 K:50
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Kursstart för ALPHA  
torsdag 16 september 18.30
ALPHA ÄR EN grundkurs i kristen tro som 
kommer vara 10 torsdagar under hösten. 
Man börjar med att äta en måltid tillsam-
mans, sedan lyssnar man på ett föredrag, 
och efter föredraget sitter man i en mindre 
grupp och samtalar om kvällens ämnen.

Det här är ett genialiskt koncept som 
passar vår tid – det är vägen för många 
människor att finna en tro! 

Kanske har du tänkt på någon granne  
eller arbetskamrat som du vill bjuda med 
till kyrkan vid något bra tillfälle. Alpha är 
det tillfället! Skicka din anmälan till  
robert@savedalensmissionskyrka.se

FOLK & Michael Johnson, 
fredag 17 september 19.00
FOLK ÄR AKTUELLA med skivan En annan 
tid, ett annat liv – en energifylld rockskiva 
med eget material, signerat Jon Peter-
son och Robert Eriksson. Tillsammans 
med Michael Johnson gästar FOLK 
Partille Kulturum den 17 september för en 
unik konsert. Det blir en helkväll med spel-
glädje och spontanitet. Tanken med kväl-
len är att beröra människor som ännu inte 
har en tro. Köp biljetter till dig själv och 
en vän! Biljetter (80 kr) finns i Kulturums 
biljettkassa, på expeditionen i Sävedalens 
missionskyrka i samband med gudstjänster 
eller på www.webbiljett.se/partille

VECKA     DATUM  OMSORGSGRUPP

35          30/8 – 5/9 1 Göteborg
36 6/9 – 12/9 2 Bethala
37 13/9 – 19/9           4 Storegården
38 20/9 – 26/9 6 Solberget
39 27/9 – 3/10           7 Brattåskärr

OMSORGSGRUPPERNA

Vi tror att alla människor i Sävedalen behöver ta del av det kristna 
budskapet. I september kommer du ha flera möjligheter att bjuda 
med en vän till Sävedalens missionskyrka. 

Bjud med en vän 
i september!

UNDER HELGEN HAR vi en rad aktiviteter 
för alla åldrar. Vi rekommenderar särskilt 
att du bjuder med någon till gudstjänsten 
söndag 26/9 klockan 11. 

Då är temat ”Kan smarta människor tro 
på Gud?”. Det blir en intervjugudstjänst 
med Robert Eriksson och pastorn och 
Torsten Åhman. Torsten har många års 
erfarenhet av samtal som berör filosofi, 
vetenskap och tro.

I Bibeln gör Jesus anspråk på att ge den 
bästa kunskapen om hur livet kan få levas. 
Finns det en god grund för en smart, nu-
tida människa att kunna kalla sig kristen?

Bidra med dina frågor!
Så, tänk efter: Vem ska jag bjuda med 
till denna intervjugudstjänst? och Vilka är 
mina mest brännande frågor och tvivel gäl-
lande kristen tro?

Skriv ner frågorna redan idag och mejla 
till info@savedalensmissionskyrka.se eller 
skicka till: Sävedalens missionskyrka, Skol-
vägen 8, 43362 Sävedalen.

Var med och gör kyrkan  
till en skaparverkstad! 
DU SOM SKAPAR PÅ olika sätt, välkom-
men att ställa ut din konst i Missionskyrkan 
under höstmarknaden. Du kanske målar, 
virkar, skriver dikter, gör hantverk av olika 
slag…Oavsett vad du skapar, kom med det 
du har så fyller vi kyrksalen med skapande! 
Under söndagens gudstjänst låter vi allt 
vara kvar och det blir på så vis ett tydligt 
tecken på all kreativitet och alla gåvor vi 
har i Sävedalens missionskyrka! 

Anmäl ditt intresse till maria.standar@
partille.se. Inlämning sker fredag eftermid-
dag 24 september mellan klockan 17-19.

26/9

16/9

17/9

HÖSTMARKNAD i Sävedalen 25-26 september
Gudstjänst med Torsten Åhman – bidra med frågor och skapande!



UR FÖRSAMLINGSBOKEN

FÖDDA
En son till Sofie och Berndt Nordh.
En son till Jenny och Marcus Sigvardsson.

En dotter till Karolina och Samuel 
Wijk.

VIGDA
Johanna Sundh och Erik An-
dréason 
vigdes den 17 juli i Öckerö gamla 
kyrka. Brudparet har antagit namnet 
Wagnborg. 

FÖDELSEDAG
60 år  Käthe Strandner den 11 
september.

UTFLYTTADE
Maria och Markus Lindeskär till 
Immanuelskyrkan i Stockholm.
Martin Mähl till Jonsereds missionskyrka

ADRESSÄNDRING
Gunilla Andersson, Lövskogsgatan 7,
441 55 Alingsås, 0322-63 88 02

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

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

13 september
NÄSTA MANUSSTOPP

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

ETT ÅR MED JESUS! 
SEPTEMBER  TEMA   BIBELORD

Fjortonde söndagen Enheten i Kristus  Jes 11:10-13, Fil 2:1-5, 
efter trefaldighet    Luk 22:24-27, Ps 95:1-7

Femtonde söndagen  Ett är nödvändigt  1 Kung 17:8-16, Apg 4:32-35,  
efter trefaldighet    Matt 11:28-30, Ps 123

Sextonde söndagen Döden och livet  1 Kung 17:7-24, Upp 2:8-11, 
efter trefaldighet    Luk 7:11-17, Ps 107:18-22

Sjuttonde söndagen Rik inför Gud  Pred 5:9-15, 1 tim 6:7-11, 
efter trefaldighet     Luk 12:13-21, Ps 49:6-12

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

Patric Forsling berättar 
om en helt ny kyrka!
VAD BETYDER DET FÖR oss att Missions-
kyrkan, Metodistkyrkan och svenska 
baptistsamfundet ska bilda en ny kyrka? 
Vad kommer förändras för oss i Säveda-
len? Och hur kan vi vara med och påverka 
inriktningen på den nya kyrkan?

Onsdagen den 8 september klockan 19 
kommer Patric Forsling, generalsekre-
terare på Equmenia, för att samtala med 
oss om den nya kyrkan som växer fram. 
Missa inte!

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-

ANNONSER

Kunskap på djupet
 

Äsperedsgatan 9  
424 57 Gunnilse  

031-943610

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

Bilda
Göteborgsvägen 10

441 43 Alingsås
Telefon 0322-79580
Telefax 0322-639555

Säg hej till Albin!
VI HÄLSAR VÅR ungdomsledare Albin 
Sandell, 21, varmt välkommen till oss. 
De senaste åren har Albin arbetat med 
barn och ungdomar i sin hemförsamling, 
Alingsås missions-
kyrka. Han har också 
varit SMU- volontär i 
Kongo-Kinshasa och 
ledare på bibelskolan 
APG 29 i Ecuador 
och i Indien. Just nu 
är Albin aktiv inom 
vårt ungdomsför-
bund Equmenia. 

Han längtar efter 
att se unga männis-
kor växa i sin kristna 
tro. Han började hos oss den 1 augusti, 
och rivstartade med att åka på ett tonårs-
läger på Gullbrannagården tillsammans 
med vår ungdomspastor Karin Åkesson 
och 20 ungdomar. I nästa Församlingsnytt 
blir det en intervju med Albin.

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.

Välkommen med din bönegrupp, din 
Alpha-grupp, eller på egen hand!

Första kvällen är tisdag 21 september 
kl 19. Då talar Robert Eriksson över 
temat: Ta första steget – Hur kan jag börja 
leva det kristna livet? 

Ta första steget – tre fördjupningskvällar 
om evangelisation


