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Var är programmet?
I KYRKANS FOAJÉ hittar du ett tryckt 
program för kommande gudstjänster och 
samlingar. I Församlingsnytt lyfter vi fram 
höjdpunkterna. 

OMSORGSGRUPPERNA

FRAMÖVER

VECKA     DATUM  OMSORGSGRUPP

36 3/9 – 9/9  10 Freja
37 10/9 – 16/9 11 Björnekulla
38 17/9 – 23/9 12 Furulund
39 24/9 – 30/9 14 Skulltorp
40 1/10 – 7/10 1 Göteborg
41 8/10 – 14/10 2 Bethala
42 15/10 – 21/10 4 Storegården
43 22/10 – 28/10 6 Solberget
44 29/10 – 4/11 7 Sävedalen

VÄXTVÄRK ÄR EN UNIK föreställning av 
och med Michael Johnson och Carl-Henric 
Jaktlund (författare och journalist). Det är 
en personlig resa om något som är allt an-
nat än unikt: svårigheten att ta barn– och 
tonårstron med sig in i vuxenlivet.

Många har upplevt den övergången som 
svår och jobbig, och en hel del har tappat 
bort sin tro och sitt kyrkliga engagemang 
i det skedet av livet. Men det går att ta sig 

Marknad med guds-
tjänst för alla åldrar 
DEN 29 OCH 30 SEPTEMBER är det höst-
marknad i Sävedalen. Här är programmet:
•	 Lördag klockan 10-15 är det fiskdamm, 

lotterier, servering, barnloppis och 
loppmarknad.

•	 Söndag klockan 10–15 är det lotteri, 
barnloppis och servering.

•	 Söndag klockan 11.00 ordnar vi – 
tillsammans med Svenska kyrkan – en 
HÖSTMARKNADSGUDSTJÄNST FÖR 
ALLA ÅLDRAR. En stor barnkör med cir-
ka 60 barn kommer att sjunga, och det 
blir drama och dans. David Gunnervik 
och Karin Åkesson möter fängslade 
personer som Paulus och Silas. Och 
kanske dyker det upp änglar också. 
Välkomna till en spännande gudstjänst! 
Efteråt finns det möjlighet till fika. 

VÄXTVÄRK 
– en unik föreställning om vuxen tro

vidare – även om tron kanske delvis ser 
annorlunda ut. Genom Michaels musik och 
Carl-Henrics texter ställs frågan: Hur får 
man en vuxen tro?

Välkommen till en kväll med både skratt, 
tårar och nya insikter. Bjud gärna med en 
vän.

Växtvärk i Partille Kulturum 
Söndag 21 oktober klockan 18. Fri entré!

Musikalisk kväll 
om intuition
PÅ VILKET SÄTT ÄR INTUITION och öppen-
het i nuet en tillgång för kreativitet? Intuition 
är temat för nästa musik– och kulturafton. 
Vi tror att Gud ständigt skapar något nytt 
och att vi som Guds avbilder, bär på samma 
inneboende skaparkraft. Det vill vi uppmärk-
samma genom ”Fem bröd och två fiskar”. 
Medverkar gör Svenska Improvisations 
och konstnären Sofia Eliasson, utbildad på 
Konstakademin i Bergen. 

Jazzkollektivet Svenska Improvisations 
består av Viktor Olofsson (gitarr), Petter 
Findin (saxofon), Jonatan Gustafsson (trum-
pet), Anders Ljungberg (bas) och David 
Wirzén (trummor). De har en enkel filosofi: 

– Vi vill komma tillbaka till rötterna i  
musiken, när vi tyckte det var väldigt roligt, 
när det inte fanns så många regler. Vi vill 
bara köra och se vad som händer.

Du kan lyssna på dem på: 
myspace.com/svenskaimprovisations

Varmt välkommen!  
Tisdagen den 11 september kl 19.00 i 
Sävedalens missionskyrka. Fri entré.

Omstart i Kortedala
UNDER HÖSTEN fortsätter omstartsarbetet 
i Kortedala och församlingen bjuder in till 
söndagskvällar med mat, gemenskap och 
andakt. För mer information om dessa sam-
lingar, se längst bak i tremånadersfoldern 
eller gå in på www.kortedalakyrkan.se

Till loppmarknaden går det bra att lämna 
sitt bidrag från och med nu och fram till 
fredag 28 september. Märk sakerna med 
”loppmarknad” och ställ dem i SMU 
expeditionen i kyrkans serveringsrum. Alla 
intäkter går till kyrkbygget! Till barnlop-
pisen lämnar man in barnkläder, leksaker 
osv fredag 28 september mellan kl 18-21. 
Alla intäkter går till SMU-verksamheten.



UR FÖRSAMLINGSBOKEN

ANNONSER

NYA MEDLEMMAR
Johan Lundberg, Örnehufvudsgatan 7,  
412 59 Göteborg. Tel. 18 99 80
Daniel Öhrman, Bäcksorlet 3A,  
433 75 Jonsered. Tel. 52 53 08

FÖDD
En son till Katarina och Michael Johnson
En son till Henry och Josefine Nebosie
En son till David och Caroline Tolland

BARNVÄLSIGNELSE
I gudstjänsten den 29 april bars Sakarias 
Yttréus, son till Linnéa och Carl-Johan 
Yttréus, fram till välsignelse. Akten leddes 
av Karin Åkesson.

DOP
Gabriel Bergström, son till AnChi och Kurt 
Bergström, döptes den 29 april på Kåsjö-
gården. Dopförrättare: Andreas Sköldmark.
I gudstjänsten den 13 maj döptes Henrik 
Rosseland och Lydia Hakers. Dopförrätta-
re: Carl-Johan Sävinger och Karin Åkesson.

UTFLYTTADE
Inger Eveborn Sommar och Tomas  
Sommar till Hemsjö Missionsförsamling.
Sara Roos till Saronkyrkan och ungdoms-
ledartjänst

HEMGÅNGEN
Märit Jacobsson den 14 juni. Begravnings-
gudstjänsten hölls i Sävedalens missions-
kyrka den 17 juli, med Urban Erestam som 
officiant.

FÖDELSEDAGAR
70 år Margaretha Ohlson den 3 oktober.
85 år Ulla Henström den 11 oktober.
50 år Gunnar Larsson den 16 oktober.

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

REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Mattias Åkerberg mattias@akerberg.com Webbansvariga Jonathan 
Danielsson och Gunilla Andersson uppdaterahemsidan@gmail.com NÄSTA MANUSSTOPP 13 oktober

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

0302–14 745   //   www.ahlsensfoto.se

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

Sotenäsvägen 51, 433 64 Sävedalen 
Tel: 340 92 90      Fax: 26 72 10 

E-post: info@ulfnyberg.se Vallhamra torg 2                                Göteborgsvägen 74  

Allt inom konditori & bageri 

Bilda
Göteborgsvägen 10

441 43 Alingsås
Telefon 0322-79580
Telefax 0322-639555

Kunskap på djupet 
 

Äsperedsgatan 9  
424 57 Gunnilse  

031-943610

NYTT GUDSTJÄNST-TEMA:  
”Apostlagärning-
arna i vår tid”
UNDER DET NÄRMASTE året kommer våra 
gudstjänster att kretsa kring en mycket 
speciell bok i Bibeln: Apostlagärningarna, 
som börjar sin berättelse direkt efter Jesu 
död. När kyrkan föds sker en explosion av 
händelser: den helige Ande kommer, sjuka 
blir friska, och de kristna går från en hand-
full människor till en enorm rörelse. 

KYRKAN DÅ LEVDE med många problem 
och utmaningar – precis som idag. Ändå 
kunde de leva ut budskapet om Jesus på ett 
spännande sätt! För att kunna urskilja vägen 
framåt för oss som kyrka behöver vi leva i 
de här makalösa berättelserna. Och för att 
texterna ska få liv kommer vi ge möjlighet 
för alla som vill att ge och ta emot förbön. 

Inför starten av detta predikotema vill jag 
utmana dig att bjuda med dina vänner till 
kyrkan. Vi önskar att våra gudstjänster ska 
vara offentliga och personliga, fördjupande 
och inkluderande. Kom och upptäck hur  
Jesus är densamma – i en föränderlig värld!

/ Robert Eriksson
Starten för temat är den 26 augusti. Läs 
gärna bibeltexten innan gudstjänsten:
26/8 Apg 1:9-10 Varför står ni och ser mot 
himlen?
2/9 Apg 2:1-41 Vad betyder detta?
9/9 Apg 2:42-47 Så här funkar det hos oss
16/9 Apg 3:1 Stig upp och gå
23/9 Apg 3:11-22 Om att ångra sig och 
vända om
7/10 Apg 4:5-12 Kraften i ett namn
21/10 Apg 5:17-42 Berättelsen om Gamaliel
28/10  Apg 6:8-15 En lektion i kärlek

VARJE ÅR BJUDER Willow Creek Com-
munity Church i Chicago in pastorer, 
konstnärer, företagsledare, akademiker 
och församlingsledare för att dela med sig 
av sina erfarenheter. Konferensen Global 
Leadership Summit lockar varje år nära 
150 000 ledare i 84 länder. I januari 2012 
hölls den första ”Mod att leda”-konferen-
sen i Sverige. Nu har du chansen igen!

Mod att leda är två intensiva utbild-
ningsdagar med kunniga talare och viktiga 
ämnen för kristna ledare i Sverige. Du får 
uppleva seminarier på storbildsskärmar, in-
ramat med processledning, svenska talare, 
spännande panelsamtal och livemusik.

Även i år är Sävedalens missionskyrka en 
av arrangörerna. Robert Eriksson kommer 
vara med som presentatör under dagarna. 
Vårt ungdomsförbund Equmenia står också 
bakom denna ledarinspiration.Vi får bidrag 
från kommunen för kostnaderna. Vi har 30 
platser och det är först till kvarn som gäller. 
Anmäl dig genom att skicka ett mejl till 
robert@savedalensmissionskyrka.se

Inspiration i världs-
klass för alla ledare

SARONKYRKAN FREDAG OCH 
LÖRDAG 9–10 NOVEMBER

TA 

CHANSEN 

NU!

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


