
1Rum för Liv nr 1 2017

Rum för Liv
Programblad från Furuhöjdskyrkan och FURUF

Påskens budskap 
Varför dog Jesus?

sidan 2-3

Vad händer på macken?
sidan 5 

Nr 1 2017

Drama 
på nätet 

om att vara 

ständigt 
uppkopplad

sidan 13

Ingemar Olsson - 48 år som artist!
sidan 6  

Följ med på läger
sidan 10

Fo
to

 D
a

vi
d

 M
e

lin



2 Rum för Liv nr 1 2017

Vad är vi för kyrka egentligen?
Vi önskar vara en kyrka för allt trons 
folk, med låga trösklar och högt i tak. 
Vi är anslutna till: Equmeniakyrkan 
och Evangeliska Frikyrkan.
Vi välkomnar människor oavsett 
bakgrund och hudfärg och vår stora 
förebild är Jesus Kristus.

Vad tror vi på?
Vi tror på Gud som Fader och  fylld 
av sann kärlek. Som visat sig för oss i 
Jesus från Nasaret. Sänd till vår värld 
inte för att döma utan rädda varje 
människa från att gå under. Vi tror 
på Guds Helige Ande, vår tröstare 
och uppmuntrare i vardagens liv. Vi 
tror att Bibeln är Guds ord och en 
vägledning mitt i livet.

Föreståndare Pastor:
Lasse Levén 10368, 070-6512257

Inspirationspastor:
Mia Jansson 10027, 076-2898030

Ungdomspastor:
Patrik Jonsér 10027, 070-2826129

Diakon: 
Gunilla Petersén 070-8758458
Olle Anens  073-9492221

Musikledare:
Eva Ek 076-8126943.

Ungdomsledare:
Sofia Ek 073-6502522
Emma Petersen 073-8310971

Vaktmästare:
Britt-Mari Nilsson 71141

Öppen Hand 10260

Smulans förskola 13207

Församlingens
Pg 75991-0  Bg 5950-2625

FURUF
Pg 4303577-3

www.furuhojdskyrkan.se

förnamn@furuhojdskyrkan.se

Redaktör & ansvarig utgivare: 
Lasse Levén
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Är Påsken bara lite påskgo-
dis, påskmat och ledighet?

Har du sett filmen ”The Passion 
of the Christ”. Om inte så se 
den filmen!  Den speglar Jesu 
liv och framförallt dagarna före 
Jesus död.  Där får Jesus utstå 
ett brutalt och blodigt hat innan 
han slutligen spikas upp på ett 
träkors där han tillsammans med 
två andra rövare dör. Men den 
tredje rövaren, själva rövarhö-
vdingen Barabbas, han dör inte.
Mittenkorset var ju tänkt för 
honom, det var platsen där han 
skulle sona sina brutala brott, 
men där placerar man Jesus 
och så blir Barabbas helt plöt-
sligt fri. Vilken vinstlott! Han blir 
fri tack vare att Jesus tar hans 
plats.

Men vänta, är det inte i 
själva verkat jag som skulle 

hängt på mittenkorset?
Inte för att jag är en råbarkad 
brottsling som Barabbas men 
helt skrupelfri är jag väl inte. Visst 
jag kan skylla ifrån mig men om 
jag skulle vara lite ärlig så är jag 
inget helgon, kanske inte du 
heller. Det finns nog sånt som 
vi skäms för, sånt som vi inte vill 
tänka på, sånt som gömts under 
mattan, men likväl det finns 
där ändå. Är det sånt som får 
mig att må illa, som skaver och 
gnager och kanske är det det 

som gör att jag inte känna nån 
glädje fast jag så gärna vill.

Men varför dog Jesus? 

Han hade ju inte gjort nått 
galet, han vare ju bara 

god. Han dog ju istället för 
Barabbas, eller…. dog han 
kanske istället för mig? Eller för 
oss alla?

Ja, jag tror det!
För mina snedsteg och dina, 
för att sona. Tänk om det är så 
att Jesus då sonade allt som 
blivit fel i våra liv nu. I så fall är 
ju vi förlåtna och fria! I så fall 
behöver vi inte gå med kroniskt 
dåligt samvete, i så fall betyder 
ju Jesu död där och då något 
helt fantastiskt för mig här och 
nu! 

Tänk om det var Guds plan! 
Att Jesus skulle dö på mit-
tenkorset för att du och jag 
skulle gå fria! 

Men sker det bara ändå?
När Barabbas trodde och 

såg att Jesus tog hans plats, då 
förstod han att han var fri. 
När jag tror och förstår att Jesus 
tog min plats då blir jag fri. 
Tro handlar inte om att väga 
argument fram och tillbaka. Tro 
handlar om att lita på Jesus!
Jag litar helt på att Jesus son-

Tack gode Gud 
för PÅSKEN!
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”Talet om korset är en dårskap för 
dem som går förlorade, men för oss 
som räddas är det en Guds kraft.” 

Jesus sa: ”Jag är världens ljus. 
Den som följer mig skall inte vandra 
i mörkret utan ha livets ljus.” 

1 Kor 1:18

Joh 8:12

ade mitt bedrövliga. Han sa: Lasse 
jag tar din plats, du är fri!
När jag förstår det då blir jag äntli-
gen fri med ett gott samvete! 
Tack Jesus!

Men det här är inte allt.
Han uppstod ju på tredje 

dagen, påskdagen, för att aldrig 
mer dö, Jesus lever nu!
Han som besegrat död och mörk-
er, vi kan be honom stiga in i våra 
liv, då tar han sitt ljus och flyttar in 
och mitt liv uppfylls med ljus. 
Vilket lyft!

Det här är Påsk!

Därför firar jag påsk med glädje! 
Det här är också för dig, tacka Je-
sus för att han sonat din skuld och 
inbjud honom in i ditt liv med ljus. 

Då blir det Påsk!

Gud välsigne dig!

Lasse Levén
Föreståndare och pastor
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Jag och min fru har fått nåden 
att flytta in och bli värdpar för 
arbetet.
Vi har nu inköpt huset och ordnat 
med alla papper och försäkring-
ar. Under den första tiden har 
vi målat om 10 rum och ställt i 
ordning 3 kök och 2 badrum. Vi 
har också utrustat rummen med 
sängar och möbler igenom den 
hjälpsändning som ni från Alunda 
skickade här i början på året. Vi 
har nu 15 sängplatser, så huset har 
en stor kapacitet. 
I garaget har vi installerat tvätt-
maskiner så nu kan alla be-
hövande komma hit och tvätta 

sina kläder och också duscha och 
tvätta sig. 
Min fru och jag har nu flyttat 
hit och vi börjar känna oss som 
hemma. Det är ett spännande 
arbete och vi vet inte vad det in-
nebär. Just nu så har vi 3 personer 
boende här, de var hemlösa och 
hade ingenstans att bo, nu bor 
de här och trivs väldigt bra. Det 
finns många flera men vi vill börja 
i en långsam takt så vi orkar med 
alltsammans. 
- Vi har ju ambitionen att hjälpa 
de mest behövande och vi önskar 
också ge dem det bästa vi har, 
nämligen vår tro på Jesus Kristus. 

Så varje torsdag kväll inbjuder vi 
alla i området att komma till oss 
för bibelstudium och många har 
kommit med. 
Vi vill att ni i Alunda ber för oss 
och arbetet här så att många 
får del av den kärlek som ni från 
Alunda har för oss och vi vill göra 
vårt bästa. Vill återigen tacka 
för förtroendet att leda det här 
arbetet.

Kärleksfulla hälsningar

Radu och Luci Mirza

Ps. Välkommen att hälsa på oss!

Jag vill först och främst utrycka min uppskattning för er vision att hjälpa Romer 
och andra behövande, genom att inköpa ”Rosa Huset” här i Deva Rumänien.

Kära vänner i Alunda!

Radu och Luci Mirza
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I Januari 2017 inköpte vi ”Rosa Huset” för 1 miljon kronor och under 2017 startar vi upp arbetet!

Öppettider: Månd-Fred 08.00-18.00
Lördag 10.00 - 14.00

Tack vare Öppen Hand!

Tack vare Öppen Hand i 
Alunda så har vi nu kunnat 
inköpa ”Rosa Huset” i Deva 
Rumänien. Det bara fanns 
där, alldeles intill ett område 
där det bor många Romer. 
Lite drygt 1 milj kostade det 
men genom secondhand-
butiken har vi kunnat inköpa 
huset och nu utrustat det och 

i dagsläget är det klart att ta 
emot Romer och hemlösa. 
Radu och Luci Mirza har flyttat 
in och blir värdpar för arbetet. 
Vi tackar Gud för den här 
möjligheten att verkligen 
hjälpa människor där de bor 
och i sin hemmiljö.
Radu och Luci kommer att 
starta undervisning för barnen 

och också hjälpa männis-
korna till ett ordnat liv och in i 
arbetslivet. Nu kommer vi att 
starta upp arbetet i lång-
sam takt så att vi ser att allt 
fungerar väl. Hjälpverksam-
heten här i Rosa Huset är mö-
jligt tack vare att du är med 
och skänker och handlar på 
Öppen Hand, Tack! 

Varje krona går oavkortat till hjälp!
Varje dag får vi in kläder/saker/möbler av generösa givare! TACK! Vi packar ca 75 kartonger varje vecka och 
resten säljer vi i second hand butiken; Öppen Hand. Tack vare många glada kunder så fick vi in 1 477 293 kronor 
2016. För dessa pengar har vi hjälpt tusentals människor enligt följande:

Tack för att du skänker och handlar på Öppen Hand!
Genom din insats får behövande människor hjälp

36% Avsatt för ”Rosa Huset” i Deva. 8% Skoldaghem, livsmedel etc i 
Tintareni i Moldavien.

28% Hjälptransporter, 4500 
paket/7 hjälptransporter med 
hygienvaror, livsmedel, möbler, 
rollatorer, rullstolar etc.

3% Utbyggnad av lokaler för 
socialt arbete i Antsla Estland.

8% Katastrofhjälp i Bihar, Motorcykel 
till socialarbetare i Tsgoang, Microlån 
till kvinnor i Indien och lokal för social 
verksamhet i Chopra.

10% Flyktingar och nysvenskar i 
Sverige och här i Alunda-
området.

7% Handpenning för ”Rosa Huset” i 
Deva Rumänien, hem för hemlösa och 
Romer ”Rosa Huset”.  

36%

8%

28%

3%
8%

10%

7%

Åsa Mårtensson och Susanne Mårtensson tar en kopp kaffe och berättar för 
Rum för Liv att de besöker Öppen Hand ofta och har fyndat mycket.



6 Rum för Liv nr 1 2017

Ingemar Olsson, 48 år som artist

För mig finns inte ett liv utan Jesus!

Den välkända sången ”Du vet väl om att du är värdefull” skrev Ingemar Olsson till TV programmet 
”Sång på gång” i slutet av 70-talet men redan 1969 medverkade han i SVTs första kristna underhålln-
ingsprogram tillsammans med en kör från Frälsningsarmén, Jan Sparring och Christina Gunnardo. 

Söndagen den 5 mars gav Ingemar en konsert i 
Furuhöjdskyrkan till förmån för Läkarmissionen och jag 
fick en pratstund när han plockade upp instrumenten. 

Ingemar Olsson som fyller 70 år i år pluggade teolo-
gi efter musikgymnasiet och blev tidigt kallad för 
pop-pastorn trots att han inte tog en pastorstjänst 
förrän 2013. 

Jag såg Ingemar på TV 1969 och är intresserad av 
att få reda på vad det är som är drivkraften när man 
fyller 70 år och om drivkraften 1969 var densamma 
som idag. 

Ingemar tänker lite och säger att egentligen har inget 
förändrats, han berättar:

- Min pappa var pastor och jag började lyssna på 
Beatles och andra pop-grupper, så kom ju vän-
stersvängen med fred och rättvisa, det var viktigt 
för mig, men där fick man inte vara med om man 
trodde på Jesus. Kompisarna sa att om revolutionen 
kommer så skjuter man sådana som tror på Gud. Det 
gjorde att jag började prata om, fundera på, läsa 
mer och kom fram till att det där med Jesus stämmer, 
jag fortsätter tro på Honom och beslutade mig för 
att börja läsa teologi för att få veta mer. Då var jag 
19 år gammal. Samtidigt började jag skriva svenska 
texter, sjöng dem och blev upptäckt av ett skivbo-
lag som hette ”Team Tone”. De arbetade medvetet 
med artister som hade kristen framtoning och släppte 
singeln ”Good Old Sunday School” 1969. Jag kände 
Ola Brunkert som var en av Sveriges mest anlitade stu-

diomusiker på 70-talet, han och Janne Schaffer hade 
ett band, när skivbolaget började prata om att göra 
en LP frågade jag dem om de ville vara med vilket 
de ville och Clabbe blev producent. Allt det här finns 
att läsa i min bok som heter ”Tro, pop och kärlek”. 
Nästa platta kom på Polydor, numera Universal, och 
där gjorde jag fyra LP. 1973 kom Per-Erik Hallin med 
i bilden, skivorna som spelades in på Universal har 
fastnat där och aldrig kommit ut digitalt, låtarna är 
bra, därför har vi spelat in dem på nytt. Jag har bytt 
ut några ord här och där, nyanserat så att texterna 
speglar den jag är idag, men min tro har inte föränd-
rats, jag står för texterna. Jag har fortfarande mycket 
energi men blir tröttare på kvällen idag än när jag var 
ung. När jag ser tillbaka finns det perioder där jag har 
tvivlat radikalt, men Jesus kommer alltid tillbaka, han 
finns där ”i alla fall”.

- Jag har två nya sånger som ligger på YouTube nu, 
en heter ”Det här är ditt land”, den handlar om att 
det alltid har kommit nya människor till Sverige, det 
finns bara en värld och den delar vi allihop, sången 
är skriven av Woody Guthrie i USA på 40-talet och jag 
har översatt den. Den andra heter ”Jesus är ingen 
religion”, religion är kanske världens största problem 
idag. Den förtrycker människor och hämmar utveck-
ling på många sätt, jag har sett det på nära håll de 
senaste åren, det är ett enormt lidande och den gud-
en finns inte för mig, men Jesus är ingen religion och 
jag tror på Honom. För mig finns inte ett liv utan Jesus, 
Han sa: Jag är Livet!
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Missa inte!

Midsommar i 
Furuhöjdskyrkan

Midsommarafton 16.00 
Traditionellt Midsommarfirande
för alla åldrar. Du tar med dig det du vill grilla. 

19.00 blir det möte då temat är: Kommer Jesus tillbaka? 
Söndagen 10.30 ”När & Hur kommer Jesus tillbaka?” 
Bibeln berättar gång på gång att Jesus Kristus skall komma tillbaka till vår jord,
Hur ligger det till med det löftet, gäller det fortfarande, är det verkligen sant?
Välkommen till två samlingar omkring detta i Furuhöjdskyrkan.

Missa inte!
Det blir många mycket intressanta händelser, här belyser vi några höjdpunkter! 

Sofia Gospel Kropp † Själ Ljuspunktsresa

Fredagen den 21 april 
kl 19.30 “Sofia Gospel”
Under ledning av Dan Arvefjord 
håller en konsert i Furuhöjdskyr-
kan en fantastisk musikupplev-
else! Du kan inte missa detta!

Måndagen den 24 april 
kl. 11.00 ”Var rädd om 
dina fötter”
Föredragshållare från Aktiv 
Ortopedteknik. 
Smulanbarnen sjunger.   
Kaffe/The macka o kaka.

Hjärtligt välkommen!

Tisdagen den 13 juni  
”Vi åker till Strängnäs”
Resa i vårgröna Sörmland. 
Sevärdheter vi besöker, Väder-
kvarnen, Domkyrkan, rundtur 
på Selaön, klappa en Alpacka, 
busskaffe och lunch.  
Pris ca 350-400 kronor. Tel 10027
Välkommen att anmäla dig! 

Rum för Liv nr 1 2017

“Måndagkväll 
på Macken”

Det blir Goda 
Mackor, Glasscafé, 
Hamburgare, Korv, 

Sång&Musik 
o go gemenskap!

18.00-20.00 
26 juni
17 juli

14 aug

Självklart har Öppen 
Hand öppet!

7
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April

2 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST 

Lägerdeltagare från Österrike 
Servering

5 ONSDAG
19.30 BÖN FÖR SVERIGE*

Patrik Sandberg undervisar!

7  FReDAG 
19.00 GUBBMACKA* 

Pastorn svarar på frågor som män 
ställer. “Karriär-Kvinnor-Kallelse”

8 LÖRDAG 
09.00 KVINNOFRUKOST* 

Anita Johansson/Osseén berättar om 
Kvinnors situation i Kenya.

9  SÖNDAG PALMSÖNDAGeN 
10.30 GUDSTJÄNST 

Levén, M Prytz/M Jansson  Psal-
morkester, Korvfika 

14.00 VÅRFEST* 
i Bollunge missionshus  Rut Larsson 
spelar och sjunger! Vårfestligt fika!

14 LåNGFReDAGeN 
10.30 GUDSTJÄNST  

”Korsets Glädje” Levén G Ek/K 
Andersson sång: Fam Licau Barnväl-
signelse, Nattvard 

16 PåSKDAGeN 
10.30 GUDSTJÄNST 

”Jesus lever!”  Lägerdeltagare  Serv   

14:00 ANDAKT OLANDSGÅRDEN 
R Jenefeldt

17 ANND PåSK 
10.30 EKUM GUDSTJÄNST I EDINGE

Levén/Ståhlberg  sång Clas Åkesson    
servering

21 FReDAG 
19.30 KONSERT* 

med  Sofia Gospel och Dan Arvefjord 
Stockholm. Kollekt, Servering

22 LÖRDAG 
14.00 ”KRAFTEN I GUDS ORD”* 

En uppfriskande eftermiddag då vi 
blir behandlade både med Guds 
ord och möjlighet till förbön.

23 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST 

Levén, G Petersen/S Ejerfeldt   POG  
Korvfika  

24 MåNDAG 
11.00 KROPP †  SJÄL* 

”Var rädd om dina fötter” 

28-30 UNGDOMSKONFeReNS  
BRINNANDe FÖR JeSUS

MÖTe MeD SeBBe STAKSeT   
Se separat annons sid 14      

30 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST 

P Jonsér ungdomar Lovsång  
Servering  

30 VALBORGSMäSSOAFTON
20.00 BRASA I EDINGE  

Sång, vårtal, Hamburgare, Fyrverkeri

MAJ

7 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST NATTVARD 
Levén, E Karlsson/T Wahlund  
Barnkören Korvfika 

9 TISDAG 
16-22.00 STÄDARFEST I KYRKAN

Alla hjärtligt välkomna att göra 
vårfint i Furuhöjden.

14 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST & 
FÖRSAMLINGSMÖTE 

Levén, E Pettersson/K Andersson  
Barnvälsignelse Afrikakören servering

20 LÖRDAG 
19.00 UNGDOMSMÖTE 

21 SÖNDAG 
10.30 KONFIRMATION, 

Ledare och konfirmander, drama  
sång: POG   

14.00 OLANDSGÅRDEN  
Mia Jansson

18.30 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
Med Fest för Konfirmander + föräldrar

25 KR HIM. DAG  
08.30 FRILUFTSGUDSTJÄNST, 

Gökotta, Skogsbacke Haberga med-
tag fikakorg

28 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST 

Jay Chauhan Indien, T Andersson/A 
Gunnarsson sång Maria Gårdh/Hele-
na Johansson Korvfika          

JUNI 

4 SÖNDAG 
10.30 PINGSTDAGEN 
GUDSTJÄNST M NATTVARD 

Levén G Petersen/G Andersson sång 
David Norgren  Servering

6 NATIONALDAGeN 
08.30 BÖNEBUSSEN 

startar från Furuhöjden, sedan åker 
vi till Österby, Gimo, Öregrund, 
Östhammar och ber. 
Åter Furuhöjden 14.30.

10 LÖRDAG 
19.00 UNGDOMSMÖTE P JONSéR

11 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST MED SÖNDAx

Avslutning, Barnkören,   Servering, 

13 TISDAG 
08.00 LJUSPUNKTSRESA 

till  Strängnäs 

14 ONSDAG 
19.30 LOVSÅNG OCH BÖN 

hemma hos Anita o Lasse Levén

Gudstjänster & samlingar vår & sommar 2017
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18 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST 

Levén,  L Jonsér/T Andersson Korvfika  
sång POG  

14.00 OLANDSGÅRDEN 
Wahlund

21 ONSDAG 
19.30 LOVSÅNG OCH BÖN 

Hemma hos Hans o A-M Karlsson 
Gillingeboda Ekeby

23 MIDSOMMARAFTON 
16.00 MIDSOMMARFIRANDE 

Start med lekar, Grillen är varm, Med-
tag förtäring. 

19.00 GUDSTJÄNST  
”Kommer Jesus tillbaka?” servering!

25 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST  

”När o Hur Kommer Jesus tillbaka?” 
servering

28 ONSDAG 
19.30 LOVSÅNG OCH BÖN 

Hemma hos Fam Thieme 
Sydingeösby 

JULI
UNDeR JULI HåLLS GUDS-
TJäNSTeRNA UTOMHUS MeN 
VID ReGN äR VI INOMHUS!

2 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST 

Sommarkulsavslutning P Jonsér, Sofia 
Ek, Sommarkulare, servering

5 ONSDAG 
19.30 LOVSÅNG OCH BÖN 

Hemma hos Sofia Ek mfl Alunda 
Prästgård

9 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST  M NATTVARD 

Elin Karlsson, T Wahlund sång: Mansk-
vartetten i parken medtag fika!

12 ONSDAG 
19.30 LOVSÅNG OCH BÖN 

Hemma hos Fam Prytz Skoby

16 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST I PARKEN  

David Norgren Torsten Andersson  
Afrikakören Servering 

14.00 Andakt Olandsgården 
A Andersson

19 ONSDAG 
19.30 BÖN OCH LOVSÅNG

Hemma hos Fam Pettersson Torpvä-
gen 6

23 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST I PARKEN  

Lovisa Jonsér, M Prytz, sång: 
Rebecca Oscarsson medtag fika

30 SÖNDAG 
10.30 GUDSTJÄNST  

Ragnar Jenefeldt                     
medtag fika

AUGUSTI

6 SÖNDAG 
10.30 LÄGERGUDSTJÄNST

Lägerdeltagare, servering

1-13 AUG OLAND VISAR
olandvisar2017.com   

13 SÖNDAG  
11.00 EKUM GUDSTJÄNST 

Vid skolan

15-20 AUG 
ROSLAGSKONFeReNSeN*

roslagskonferensen.se

*I samverkan med 

Gudstjänster & samlingar vår & sommar 2017
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Dagens Bibelord 
0174-71270

ett färskt Gudsord 
varje dag!

Alla Gudstjänster är 
öppna för alla!

Vill du ha kyrkskjuts?
Ring 073-9492221

Furuhöjdskyrkan
Öppen Kyrka med hjärta för 

människor

en plats finns för Dig

Välkommen!
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Vill du följa med på en resa till Israel
...och själv bilda dig en uppfattning om läget?

Furuhöjdskyrkans förbereder 
en resa till Israel april 2018.
Vi planerar en resa där vi 
kommer att se de välkända 
platserna från Bibeln, 
samt att vi kommer att möta 

flera Messianska församlingar. 
En fascinerande resa som inte 
lämnar någon opåverkad jubi-
leumsåret då Israel fyller 70 år.
Planera in den här resan redan 
nu! 

Mer info kommer på vår hem-
sida. 

Vill du redan nu anmäla dig 
så skicka ett mail till: lasse@
furuhojdskyrkan.se

Följ med på Sommarläger 
29 jul-5 aug

Björkenäsgården vid sjön Hjälmaren.

För alla åldrar!  

Vi bor inomhus, stugor, tält och husvagnar.
Vi har aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. Det blir mycket sport, lek och bad.
Bibelstudier och samtal om livet. Kort sagt en fantastisk vecka, vi inbjuder dig att komma med!

Har du frågor hör med Torsten Wahlund 0707-882804 el Karin Andersson 0705-447900

Anmäl dig 
idag!

©
 P

ix
a

b
a

y

©
 P

ix
a

b
a

y



11Rum för Liv nr 1 2017

I vår programserie Här är 
mitt liv fick vi torsdagen 
den 23 februari besök av 
prästen Annahita Parsan, 
bland annat känd från SVT-
serien När livet vänder. 

Här är 
mitt liv

Redan som mycket ung mötte 
hon mycket sorg och mörker, 
flydde från Iran med en nyfödd 
dotter i en väska och har sedan 
överlevt fångläger, fängelse, 
förföljelse och misshandel. 
Detta mörker har fram till idag 
mirakulöst vänts till ljus och en 
levande relation med Jesus Kris-
tus. Idag kan hon använda sin 
livsresa till välsignelse för många 
människor, inte minst till tidigare 
landsmän här i Sverige. Vi fick 
ta del av ett intressant livsöde 
som inte gjorde någon oberörd.  

av Owe Pettersson
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Roslagskonferensen
15-20 augusti 2017 All information och programmet i sin helhet på www.roslagskonferensen.se

en kristen konferens i Furuhöjdskyrkan under 6 dagar
Följande talare kommer: Hanna o Marcus Bloom, Ruth Nordström, Hans Weichbrodt, Carl-Gustav Sev-
erin, Peter Paulsson och många fler från Open Doors.  Boka in vecka 33!

Hanna och 
Marcus Bloom

Ruth
Nordström
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Till Hands Oland Visar
Nu när våren kommer behöver du 
kanske lite extra hjälp i ditt hem eller 
trädgård. Vi i Furuhöjdskyrkan hjälp-
er dig gärna med enklare arbetsup-
pgifter, städa, putsa fönster,
köra sopor, kratta löv etc. 
Hör av dig till: 
Ulrika Pettersson 070-7776494

Ett evenemang som samlar bygdens folk!
Företagare och Föreningar medverkar och en 
hel del intressanta besök; Maj-Lis Pettersson med 
Trädgårdsrutan. Tornespel med Celeres Nordica
Inpsirationscoachen Aron Andersson. Det blir 
också Pettsonteater, modevisning med second-
hand kläder och  Världens Torg, där du kan
möta ”Nysvenskar” från alla världens hörn. 
Boka in 11-13 aug vid Skolan Alunda!
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Vi är inte bara ett stort hus, nej 
vi är människor och vi är enkla 
människor men som av Guds 
nåd, funnit en tro, en tro som vi 
gärna vill berätta om. När du 
läser här så får du en bra bild av 
vad vi håller på med och vad 
vi tror på.  Vi är en kyrka som 
vill hjälpa människor att hitta 
Gud och en hållbar tro i en svår 
tid. Furuhöjdskyrkans församling 
bildades 1995 av tre församlingar. 
Vi tillhör Evangeliska Frikyrkan och 
Equmeniakyrkan och har idag 
317 medlemmar med alla barn o 
betjänande så är vi drygt 600.

Hur ser en vecka ut i 
Furuhöjdskyrkan?

Varje söndag firar vi Jesu upp- 
ståndelse, det gör vi i en härlig 
gudstjänst med lovsång, vit-
tnesbörd, predikan och förbön. 
Det är verkligen församlingens 
höjdpunkt! 

Efter fikar vi eller tar en varm 
korv. Ibland har vi en konsert eller 
Charisma på söndagskvällen. Un-
der måndagen är det lite lugnt i 
kyrka. Men ett 20-tal lätt-gympar i 
sporthallen och på kvällen tränar 
Barn-kören. 

Tisdagar träffas personalen och 
varannan tisdagskväll så träf-
fas de 12 hemgrupperna i olika 
hem. Onsdag. Förmiddag med 
mening, Bibelgruppen och kl 

12 så  serveras lunch för alla. På 
kvällen träffas ungdomskören 
POG och sen är det stor Böne-
samling i kyrkan. Torsdagar har 
vi Alphakursen och Bibelskolan 
Exodus. Fredagarna Barngympan 
fyller sport-hallen. Sen kommer 
Konfirmanderna och på kvällen 
är det Fredax-gänget. Lördagar-
na har vi olika specialsamlingar 
och på kvällen är det Lördax. Sen 
är det sammanträden och andra 
möten + allt ungdomsarbete. 
Vår lokaler hyrs ut också så det 
lyser ofta i kyrkan och lokaler-
na används flitigt, precis som vi 
önskar, ja varje vecka passerar 
bortåt 500 människor, ja ibland 
det dubbla. 

Välkommen till Furuhöjdskyrkan!

Några axplock från livet i 
församlingen, konsert med 
Mia-Marianne & Per-Filip, barn-
kören övar, glasscafé, konfirma-
tion, vi hämtar nysvenskar med 
bussen, förskolan Smulan, pastor 
Lasse Levén predikar på söndag 
förmiddag, den centrala Gudst-
jänsten i Furuhöjdskyrkan.

Här kommer ett axplock av vad som händer innanför kyrkväggarna på Torpvägen.
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Manus till dramamusikalen “Goda Nyheter” arbetades fram gemensamt av de ca 60 
deltagarena på FURUFs årligen återkommande nyårsläger. Vi frågade Patrik Jonsér 
som leder ungdomsarbetet i Furuhöjdskyrkan om vad man ville förmedla och om 
mottagandet.

Goda nyheter!

Årets dramamusikal hade titeln 
“Goda Nyheter”, var det något 
ni på förhand bestämt?

- Temat för årets Nyårsmusikal 
fanns med på näthinnan från 
början. Det är inspirerat i från 
Markusevangeliet kapitel 1 vers 1. 
”Här börjar glädjebudet om Jesus 
Kristus, Guds son.”

Det handlade ju om några 
personer som var väldigt ”upp- 
kopplade”, det kändes som att 
ni hade ett budskap där, vad var 
det?

- I och med att tekniken fått stora 
framgångar har vi blivit mer och 
mer beroende av den. Vi vänder 
oss nu hellre till våra mobiltele-
foner än till varandra, det är där 
vi söker bekräftelse. Enligt en 
studie av Tecmark är våra ögon 
fastklistrade vid våra mobilskär-
mar i genomsnitt 3 timmar och 
16 minuter per dag, livrädda för 
att missa något. Frågan är om vi 
inte missar det viktigaste: Livet.  

Det varnas för att mobilberoen-
det är en ny folksjukdom, och vi 
kallas för mobilzombies. Gen-
om vår ständiga uppkoppling 
kan vi alltid ta del av dagens 
nyheter. Nyheter om människor 
som drunknar mitt på havet, 
barn som spolas upp döda på 
stränder, terrorattacker där for-
don kör in i folkmassor och män-
niskor som förlorar sina hem i krig. 
Vi överöses av tragiska nyheter, 
men berörs vi av det? Och vad 
tänker vi göra åt det? Är världen 
endast ond? Eller finns det några 
goda nyheter i världen, och i så 
fall: var hittar vi dem?

Kan du sammanfatta kärnan i 
vad ni ville förmedla?

- Vi ville skapa ett drama med 
mycket skratt men också med 
ett skarpt budskap som var 
igenkännande och speglade 
vår tid. Som alltid när vi skriver 
dramat så hämtar vi inspiration 
från Bibeln, som är helt fantastisk, 
att en sådan gammal bok stän-

digt är aktuell.  Budskapet var att 
det finns goda nyheter och det 
är att Gud sända sin son Jesus 
Kristus till den här världen, inte för 
att döma den utan för att den 
skulle räddas. Det är evangelium 
”Glädjebudskapet”. 

Hur har mottagandet varit, gick 
budskapet hem?

- Budskapet träffade gammal 
som ung och vi fick mycket god 
respons efteråt. Värt att nämna 
är att när man skriver ett dra-
ma blir man själv väldigt berörd 
och man får brottas med mån-
ga frågor i sitt eget liv. Jag vill 
passa på att tacka alla er som 
kom och såg årets Nyårsdrama 
”Dem Goda Nyheterna” och vi 
är redan igång och funderar på 
dramat 2018. 

Vill du se dramat på nätet?
Gå in på www.furuf.se och klicka 
sedan läger och Nyårsläger. 
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För mer info om våra aktiviteter, händelser och aktuellt program besök www.furuf.se eller kontakta 
ungdomsledare Sofia Ek 073-6502522, ungdomsledare Emma Petersen 073-8310971, ungdomspastor 
Patrik Jonsér 070-2826129 eller furuf@furuhojdskyrkan.se

FReDAX varje fredag kl. 19.00 för dig i 7:an-9:an
LÖRDAX varje lördag kl. 19.00 för dig på gymnasiet och uppåt

Händer i FURUF 2017
BRINNANDe FÖR JeSUS 28-30 april
Välkommen på ungdomskonferensen ”Tillsammans för 
Gud” i Furuhöjdskyrkan. Vi startar på fredag kväll med 
kvällsmöte och helgen fortsätter sen med kill- och tjej-
frukost, seminarium, go mat och gudstjänster. På lördag 
eftermiddag anordnar vi tillsammans en stor happen-
ing i Olandshallen. 

Det blir en helg du verkligen inte vill missa! 
Anmäl dig genom att skicka ett sms till 
Patrik Jonsér 070-2826129.

M

HAPPENING!
HAPPENING!
Kom med på Happening!

Innebandyturnering 
Olandshallen, Alunda

Lördag 29 April
Klockan 15:00

Kom med på Happening!

Innebandyturnering 
Olandshallen, Alunda

Lördag 29 April
Klockan 15:00Klockan 20:00 möteMED SEBASTIAN STAKSET i

Furuhöjdskyrkan

Klockan 20:00 möteMED SEBASTIAN STAKSET i
Furuhöjdskyrkan

Under våren fortsätter vi med ungdomsmöten på lördagskvällarna  
den 20 maj och 10 juni  klockan 19.00. Varmt välkommen!

äventyrsläger 25-27 maj äventyrsläger 25-27  

SAVE THE DATE! 22-25 MAJ
åRSKURS 1-6

MeR INFO KOMMeR

WWW.FURUF.Se

Dagläger för barn slutat 
1:an-6:an Mer information 

kommer (www.furuf.se)

Vi vill redan nu informera om Sommarläger 
som vi åker på vecka 31! Det är en fantas-
tisk vecka med sol, bad, bibelstudium och 
en glädjefylld gemenskap! Mer information 
kommer på furuf.se och på Instagram.
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FURUF på Instagram!

Vi finns även som en Facebook-grupp under namnet FURUF

Den 18 februari lämnade vår kära buss Alunda, 
fullpackad med 51 glada ungdomar. Vi fick till-
bringa 27 timmar i bussen innan vi nådde Stum-
merberg i Österrike, så vi hade gott om tid att lära 
känna varandra. Under veckan åkte vi skidor och 
snowboard på tre olika platser: Zillertal Arena, 
Gerlos och Hintertux (glaciären). Vilken nåd att få 
vistas i Guds magnifika skapelse! Vädret har varit 
varierande; regn, pudersnö och härlig sol. En av 
dagarna var det hela 14 grader och strålande sol 
i backen! 

Varje dag när vi kom hem från backen hade Ani-
ta lagat fantastiskt god mat till oss, och det följdes 
av Lasses bibelstudium. Alla bibelstudier grun-

dade sig i Jona bok och var intressanta; många 
lärde sig mycket nytt och vi alla blev berörda. 
Efter varje studium samlades vi i våra samtals-
grupper för att få möjlighet att diskutera det vi 
hört. Alla har vittnat om otroligt givande och bra 
samtalsgrupper! Kvällarna avslutades med an-
dakter och lovsångsstunder där vi fick prisa Gud 
tillsammans.

Lägergudstjänsten på söndagen när vi kom 
hem avslutades med att två personer från lägret 
döpte sig och att fyra ungdomar valde att gå 
med i församlingen, wow! Tack till Gud och alla 
lägerdeltagare för en glädjefylld vecka!

Vilket fantastiskt läger! 
Zillertal 2017

Visste du att du kan se vad som  händer och är på gång i FURUF?
Följ @furufgram eller Patrik Jonsér under namnet @ungdomspastorn. 

Från vänster: Linnea Lundstedt, Sara Petersen, Sofia ek, Lovisa Jonsér, 
Markus Jonsér, Lovisa Johansson, emma Petersen, emma eriksson 
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Personligt 
med David Norgren

Furuhöjdskyrkans församling Torpvägen 9, 747 30 Alunda Telefon 0174 100 27 www.furuhojdskyrkan.seFuruhöjdskyrkans församling Torpvägen 9, 747 30 Alunda Telefon 0174 100 27 www.furuhojdskyrkan.se

en kille som är 21år gammal, uppväxt i Tärnsjö och i Tärnsjö missionsförsamling där 
min mamma är pastor. Flyttade till Alunda i februari och gör nu praktik i församlingen.

När jag hade tagit studenten så bodde jag hemma 
ett år och jobbade med lite allt möjligt, sparade ihop 
lite pengar och funderade lite på vad jag skulle göra. 
Kände inte någon riktig kallelse eller vilja att göra 
något specifikt, tiden gick och jag blev inte direkt 
klokare.

Jag hade funderat på lite allt möjligt, det mesta i 
spåren att söka tjänst som ungdomsledare eller dylikt. 
Men fick aldrig riktigt det där sista lilla suget att verkli-
gen ta det steget. Ett annat alternativ var att försöka 
leta på något jobb någonstans, vilket jag inte alls var 
sugen på.

Någonstans kände jag att det skulle bara ordna upp 
sig, jag bestämde mig för att leva på med mitt liv. Jag 
fick sommarjobb på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, 
jobbade där i veckorna och drev ungdomsarbete på 
vår församlings sommargård Älvåsa i Tärnsjö. Mitt fokus 
var bara här och nu, vecka för vecka. Hur tar jag mig 
igenom den dagen och veckan. 

Men så i mitten på Juli så ringde en ungdomspastor 
från Lugnetkyrkan i Falun till mig och frågar en väldigt 
märklig fråga. “David vad gör du i höst? Är du sugen 
att åka till USA och praktisera i en församling och gå 
bibelskola samtidigt?” Min första reaktion var bara 
YES! Vilken otrolig möjlighet, utan att ens veta något 
mer än det. 

En pastor i Lugnetkyrkan hade fått 4st platser till en 
bibelskola och praktik i en församling i Houston, Texas. 

Ju mer information jag fick desto mer taggad blev jag 
på att åka. Ska lilla David från lilla Tärnsjö få åka till 
enorma USA och det stora Texas. 
Församlingen heter Woodlands Church, kyrkan hade 
26000 medlemmar 2015, 30st anställda pastor och 
massor med sekreterare och andra typ av personal 
som jag inte kunde räkna. Parkeringen utanför kyrkan  
var nästan 1 km på bredden. Till gudstjänsten hade 
dom mötesvärdar som kom och hämtade människor i 
golfbilar från parkeringen. 

Det var en underbar tid och kanske den bästa peri-
oden i mitt liv. Jag fick se så mycket ungdomar som 
blev frälsta, döpta och som gick med i församlingen. 
Det var ett snitt på ungefär 400 nya medlemmar varje 
månad när vi var där. Den känsla av att Gud är så stor 
och gör så mycket saker på så otroligt olika sätt har 
verkligen satt spår i mitt liv. Hela resan har fått mig att 
växa otroligt mycket både som person och i min tro 
av samtal. 

I Jesaja 55:8 “Mina planer är inte era planer och era 
vägar är inte mina vägar säger Herren.” 

Jag hade aldrig trott i hela mitt liv att jag skulle få vara 
med om något ens i närheten till det här. Gud har 
större planer och är så mycket större än vi kan förstå. 
Ibland tycks det omöjligt att se vad Gud plan är, men 
kom ihåg att Herren är med och ledar och har stenkoll 
på vägarna som vi vandrar. 

 David Norgren        


