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Hjälpsändningen till  
Irak kom fram! 

Julmarknad vid Öppen hand 

Julfesten redan i 
adventstid?  

Hela  vinterns program. 
Välkommen till  

Furuhöjdskyrkan i jul! 

Furuhöjdskyrkan 40år Furuhöjdskyrkan 40år 



Välkommen till Furuhöjdskyrkan hälsar Ann-Kristin Erlandsson, tillsynskvinna, Adstrid Hällgren, församlingsföreståndare, 
Lasse Levén, ungdomspastor, Jan-Olov Thor, församlingsordförande Bild från Svensk veckotidning 1981 
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Vad är vi för en kyrka?
Vi önskar vara en kyrka för allt 
trons folk, med låga trösklar 
och högt i tak. Vi är anslutna till 
Equmeniakyrkan och  Evangelis-
ka 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:
Lukas Ternborg 070 713 38 91
Pastor:
Lasse Levén 070 651 22 57
Församlingspedagog:
Mia Jansson 076 289 80 30
Musikledare:
Eva Ek 076 812 69 43
Ungdomsledare
Valter Jonsson: 070 324 08 94 
Vaktmästare:
Neda Ansari & Amin Mosarab 
0174- 71141
Furuhöjdskyrkan 0174-10027

Öppen Hand 0174-10260
Smulans förskola 0174-13207

Församlingens 
Pg 75991- 0  Bg 5950-2625
Swish 1230974964
FURUF
Pg 4303577- 3
Swish 1232450526

www.furuhojdskyrkan.se
förnamn@furuhojdskyrkan.se

Redaktör & ansvarig utgivare: 
Lukas Ternborg
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Om Furuhöjdskyrkan Nu ses vi i kyrksalen igen 
Välkomna att fira Gudstjänst i Furuhöjdskyrkan varje söndag kl 
10:30.  Kan du inte närvara på plats kommer predikan finnas  
tillgänglig att lyssna på via ljudfil från www.furuhojdskyrkan.se.  

I år firar vi 40 år sedan den  
ursprungliga kyrkan byggdes uppe 
på höjden i Alunda. I Olands- 
området hade församlingen flera 
missionshus. Men nu valde man en 
ny väg. Furuhöjdskyrkan byggdes 
och fungerade som centralkyrka 
där man samlades till gudstjänst 
och missionshusen användes för 
syföreningen och ungdomsverk-
samhet. Dåvarande pastor Astrid 
Hällgren upplevde hur församlin-
gen hade vaknat upp och fått ny 
inspiration genom bygget. 

Ungdomspastorn hette Lasse 
Levén och hoppades att kyrkan 
skulle bli ett hus för hela  
människan och få betyda mycket 
för människorna i Alunda områ-
det. De som sett Furuhöjdskyrkans 
resa vet hur Gud varit trofast och 
välsignat församlingen genom 
åren. 

Vår bön är att den ska få fortsätta 
vara en plats för möten med Jesus 
och med varandra och få betyda 
mycket för bygden. 

Furuhöjdskyrkan 40 år



Lukas Ternborg är pastor och föreståndare i 
Furuhöjdskyrkan. 
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Julfesten redan i adventstid?

Ursprungligen växte advent fram 
som en fastetid. Där Julskinkan 
fick vänta, julsångerna fick vänta, 
Julfesten fick vänta. Istället ma-
nades man att sänka tempot. Öva 
sig i återhållsamhet. Inte riktigt 
som vår adventstid idag. 

Där vi vill ha allt på en gång. 
Julmaten äter vi innan jul. Julsån-
gerna hör vi från radion redan i 
november. Julfesten pågår hela 
december. Utan fasta ingen fest. 
Utan stillhet ingen förväntan. Utan 
omvändelse ingen glädje. 

Alla texter och traditioner i advent-
stid pekar mot Jesus. Om Johannes 
profeten, vars uppdrag att bana 
väg för Jesus. Genom att predika 
omvändelse från det som hin-
drar Herren att få plats i våra liv. 

Lucia kommer, inte i bibeln men i 
traditionen, hon är inte ljuset men 
pekar på honom som är världens 
ljus.

Texten om Maria och Josef som när 
det var dags att föda fick inte plats 
på något härbärge. Det fanns ingen 
plats för Jesus. Det påminner oss 
om att göra plats för Jesus i våra liv. 

"Utan fasta, ingen 
fest. Utan stillhet, 
ingen förväntan. 

Utan omvändelse, 
ingen glädje."

Vi hänger julstjärnor i fönstren och 
påminns om en stjärna som tänds 
och leder de vilsna till Jesus.

Hur får du plats med Jesus i jul? 
För där Jesus är infinner sig frid, 
glädje och hopp för dig och dina 
nära och kära. 

God Jul! 
// Lukas 

Julen är en glädjefest. Den handlar om Herrens 
ankomst. Advent betyder ankomst. Vi kristna väntar 
på Jesus. 
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Hör gärna av dig:
Pastor: Lasse Levén 070-6512257   
Diakon: Gunilla Petersen 0708-758458   
Ungdomsledare: Shahram Rezagholi 
0790-238468

Gimogårdskyrkan
Textilgatan 8 i Gimo

Nu har vi dragit igång för fullt!
Gudstjänst varje söndag kl 12.30 öppet för alla intresserade. Efter gudst-
jänsten är alla välkomna på fika. Här ser du lite bilder från söndagarna, 
kom med du också, lär känna Gud och nya människor, upplev en glad och 
god stämning.

I Advent och jul inbjuder vi särskilt till:
• Första adventsgudstjänst kl 12.30 i Gimogårdskyrkan, sång o 

musik, adventskaffe. 
• Fjärde adventsamling kl 10.00 Buss avgår till Furuhöjdskyrkan 

där det blir gemensam Gudstjänst. 
• Julafton 23.00 Den Heliga Natten, Vi fyller kyrkan med levande 

ljus, sjunger julsånger från olika kulturer och på olika språk. En 
fantastisk kväll, alla välkomna!

• Annd Jul 12.30 Julfest, Först en julgudstjänst och sedan en juls-
ervering, trevligheter för alla åldrar!

Titta gärna in i  
Gimogårdskyrkan:
Tis-tors 08.00-09.00 
Bön och Fika. 
Tisdagkvällar 19.00 Vi ber, 
lovsjunger och lyssnar till Guds 
ord.
Torsd 15.00 Kids 
Lörd 17.00 Gimo Tigers, för ung-
dommar. 
Sön kl. 12.30 Gudstjänst 

Kvinnor 
lär sig svenska! 
Varje onsdagskväll 18.30 
Ett 40-tal kvinnor kommer och lyssnar 
till ett intressant föredrag. Här är det 
Kommunalrådet Maggan Widén som 
besökte oss. 

Vill du också vara med så ring Gunilla 
Petersen 0708-758458
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Julgransplundring 
med Pettson-teater

Program: 
• Sång
• Pettson och Findusteater 
• Fika: Korv,kaka, kaffe/saft, glass 
• Vi dansar ut julen
• Tomten kommer. 
  Fika: 20kr/barn, 30kr/vuxen eller 100kr/familj 

Trettondag jul 6 januari i Furuhöjdskyrkan kl. 14:00. 

Behöver du en matkasse till Jul?
Julen närmar sig, en stor gemenskaps- o glädjehögtid, men av olika 
anledningar kan det vara svårt att få ekonomin att gå runt.  Vi vill 
gärna hjälpa dig, vi kan inte göra så mycket men kanske en mat-
kasse skulle underlätta för dig och din familj, tveka inte utan ring till 
oss så kommer vi mer än gärna.  
Ring redan nu till Mia 076-2898030 eller till 0174/10027 så kommer vi 
med en matkasse ca 20-22 dec. Vi vänder oss till dig som bor inom 
Alunda o Gimo-området. Vi ser fram emot att höra av dig. Med 
önskar om Guds välsignelse och en GOD ADVENTSTID och JUL!   
      Furuhöjdskyrkan

Julblommor hittar du på Nytänk!
• Remake julklappar hittar du på Nytänk. 
• Söker du en arbetsträningsplats, det hittar du på Nytänk!
• Behöver du hjälp med snöskottning i vinter, hör av dig till Nytänk!
• Städhjälp eller flytthjälp eller något annat, hör med Nytänk!

Nytänk, vårt sociala företag på Parkvägen 7 i Alunda  
Öppet onsd-fred 09-12.00, 076-0260765 

 Välkommen att titta in.



<a href='https://www.freepik.com/photos/tree'>Tree photo created by photoangel - www.freepik.com</a>
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Gudstjänster & samlingar   

Två talare med stort  
missionsengagemang kommer på besök. 

December
1 onsdag 19:30 Bön I Kyrkan

5 söndag 10:30 Gudstjänst 2  
Advent L Ternborg, P Jonsér,  
E, Fridenström Nattvard, Korvfika

8 onsdag 19:30 Bön I Kyrkan

11 lördag 16:00 Julbord  
300 platser, anmäl er till 0174-10027 
eller skriv upp er på listan i kyrkans 
foajé.  Pris 250 kr /vuxna. 600 kr/
familj. 190 kr/Studerande/ Pen-
sionär. 100 kr/Barn 6-15 år.  

18:30 Julkonsert med fikaserver-
ing. 

12 söndag 10:30 Gudstjänst  
3 Advent  
L Levén, M Johansson, Servering

15 onsdag 19:30 Bön i Kyrkan

19 Söndag 10:30 Gudstjänst  
4 Advent  
Gemensam Gudstjänst med Gi-
mogårdskyrkan,L Levén, T, Anders-
son, G, Petersen  Servering

22 onsdag 19:30 Bön i Kyrkan 

24 Julafton 10:30 Jul för hela  
familjen. 
Samling kring Julkrubban. Torsten 
Wahlund. Lukas Ternborg m fl. 

24 Den Heliga Natten 23:00  
i Gimogårdskyrkan 

26 Annandag Jul 10:30 Gudst-
jänst  
Mats-Jan Söderberg Missions-
föreståndare Folk&Språk-Wycliff 
Sverige. L Ternborg  Missionsinsam-
ling,  Kaffe och Kaka

31 Nyårsafton 19:00 Nyårsmusi-
kal med Ungdomarna! 
Nyårssupe´ med program pris 200 kr

Kl 23:00 Nyårsvaka  
V Jonsson M Jansson 

Januari
1 nyårsdagen 11:30 Gudstjänst 
(Obs! Tiden)  
L Ternborg G Ek 

2 söndag 10:30 Gudstjänst  
i Elimkapellet. M Jansson, R 
Jenefeldt, Servering 

6 trettondag Jul 14:00 Julgrans-
plundring Pettson-teater.  
Program för hela familjen. Glassfest! 

9 Söndag 10:30 Gudstjänst  
L Levén M Johansson, E Abrahams-
son, Nattvard, Servering 

Vi ber inför det nya året:  
11 Tisdag 19:00 bön och lovsång

12 Onsdag 19:00 Bön och 
lovsång

13 Torsdag 19:00 Bön och 
lovsång

15 Lördag 19:00 Nyårsmusi-
kalen, Framförs av våra ungdomar. 

På Annandag jul kommer Mats-Jan Söderberg på besök. Han är  
Missionsföreståndare på Folk&Språk-Wycliff Sverige som jobbar med 
bibelöversättningar till alla världens språk. Mats-Jan har varit missionär i 
Ukraina och Azerbaijan rest och predikat i ett 60-tal länder.

Söndagen den 30 januari kommer Peter Paulsson på besök. Han arbetar 
för Open Doors, en internationell missionsorganisation som hjälper förfölj-
da kristna över hela världen. 

Mats-Jan Söderberg 
Missionsföreståndare 

på Folk&Språk-Wy-
cliff Sverige

Peter Paulsson, 
generalsekreterare 

Open doors, Sverige
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VINTER 21/22

16 söndag 10:30 Gudstjänst med 
Nyårsmusikalen.  
V Jonsson m fl, Korvfika 

ekumeniska böneveckan
19 Onsdag 19:00 Ekumenisk-
mässa 
i Stavby Kyrka

21 fredag 9:00 Ekumenisk  
Nattvardsandakt  
i Furuhöjdskyrkan, fika. 

23 söndag 11:00 (Obs tiden) 
Ekumenisk Gudstjänst i Svenska 
Kyrkan Alunda, Predikan sång och 
musik, Söndax i Klockarbacken. 

 
26 onsdag 19:30 Bön i Kyrkan 

30 Söndag 10:30 Gudstjänst  
Peter Paulsson från ”Open Doors”  
E Fridenström, J Mineur Missions- 
insamling, servering

Februari 
2 onsdag 19:30 Bön i kyrkan 

6 söndag 10:30 Gudstjänst L Ter-
nborg, L Widell, H Mineur, Nattvard, 
korvfika

9 onsdag 19:30 Bön i kyrkan 

13 Söndag 10:30 Gudstjänst  
L Ternborg, G Ek, K Andersson 
Årshögtid Servering

16 19:30 Bön i kyrkan

Vecka 8 Åreläger Lördax 

20 söndag 10:30 Gudstjänst  
M Prytz, G Preuschhof, T Wahlund 
Korvfika

23 19:30 Bön i kyrkan

27 söndag 10:30 Gudstjänst  
L Ternborg och vittnesbörd från 
Årelägret, missionsinsamling,  
Servering

JULMARKNADJULMARKNAD  

Lördagen den 4 dec. 10.00-14.00, vid Öppen Hand. 
Vi har julstämning, bjuder på glögg o pepparkaka.  
Försäljning av: Granar, blomgrupper, hembakat bröd, ljus, väskor 
mm.  Fina tips för julklappar.

Servering är öppen med skinkmacka och julmust – Julmusik. 

    Varmt  välkommen!

Vid  
Öppen hand 
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Välkommen på 
Julbord och
Julkonsert 

i Furuhöjdskyrkan

Lördag 11 december kl 16:00
Julbord med 300 platser. Anmäl er till 0174-10027 eller 

skriv upp er på listan i kyrkans foajé. 
Pris: 250 kr /vuxen, 600 kr/familj.  

190 kr/studerande/pensionär. 100 kr/barn 6-15 år. 
 

 18:30 Julkonsert med fikaservering. 

Bild från tidigare års musikal
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Öppen Hand
Under några dagar besökte vi 1170 
olika hem och familjer. En kvin-
na blev överlycklig och utbrast: 
Nu har vi vinterkläder till hela 
familjen, tack, tack, ni förstår inte 
vilken lycka för oss. En annan 
familj var överlycklig över matkar-
tongerna. Sjukhuset tackade för 
Rollatorerna och rullstolar. 

Alunda med Hjärta för världen  
5000 människor i de fattiga delarna 
av norra Irak har fått vinterkläder, 
hjälpmedel, matkartonger och 
framför allt hopp, tänk att någon 
långt borta har brytt sig. Världen 
är inte hopplös, det finns också 
godhet och hjälpsamhet. 

Tack alla från Alunda som varit 
med i denna stora hjälpsänd-
ning. Kostnaden för transporten 
har uppgått till 65 000 kr, genom 
Öppen Hand-arbetet kan vi hjälpa 
människorna i norra Irak men 

också behövande människor på 
andra platser. Tack för att du vill 
vara med! Tack för att du skänker 
till oss, Tack för att du handlar, du 
skall veta att varje sak/klädesplagg 
gör att vi får in pengar som vi 
omsätter till praktiskt och konk-
ret hjälp! Du är med i detta stora 
hjälparbete!

Flera hjälpsändningr 
I november skickade vi också en 
ny hjälptransport till Estland och i 
slutet av december räknar vi med 
att skicka en stor transport med 
vinterkläder och förnödenheter till 
Pristina, Moldavien. Situationen 
där är kaotisk pga Corona, så 
vännerna där har vädjat om hjälp. 
Har du vinterkläder hemma, packa 
ner dem och kom gärna till Öppen 
Hand senast den 8 dec. Tack för att 
du är med.

Arbetet på Öppen hand tar julle-
digt
Inlämningen är stängd från 9 dec. 
och öppnar igen den 17 jan. 
Butiken håller stängt 23 dec och 
öppnar igen den 7 jan. 

Välkommen igen 2022

Vi tackar för allt stöd vi fått un-
der året, tack för allt som du har 
skänkt och handlat. Tack vare det 
så har vi kunnat skicka 7 stora 
hjälptransporter under året. Vi har 
dessutom hjälpt nödlidande både 
långt borta och även här i vårt 
närområde. Tiotusentals männis-
kor har genom vårt gemensamma 
arbete fått hopp och framtidstro. 

Stort Tack och så önskar vi er alla 
en riktigt GOD JUL o önskan om 
Guds välsignelse.

Öppen Hand-teamet 
genom Lasse Levén

Alunda packade en container fylld med hjälp till Irak. Den skeppades iväg den 25 sept och kom fram 
till Dohuk den 10 nov. Myndigheterna  behövde dokument över allt och gick igenom lasten minitiöst, 
varje kartong och kontrollerade i stort sett varje tandkrämstub. Men till sist kunde vi börja utdelandet. 

Framme i Dohuk! 
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Följ med på Läger! 

+25  

Varje vintersäsong ordnar församlingen och undomgsverksamheten Furuf 
olika skidläger. Läger blir hälsa får både kropp och själ. Mer utförlig  
information  om lägren och anmälan kommer att finnas på våra  
hemsidor.  www.furuhojdskyrkan.se eller www.furuf.se
 

Skidlägret för dig som är 25 
år eller äldre. 
Zillertal Österrike 

23 mars - 2 april 2022
35 platser, anmäl dig sen-
ast 13 februari. 

Familjeläger: 
Lindvallen 9-13 mars

Fredaxläger: 
I Åre vecka 15.

Lördaxläger: Lördaxläger: 
I Åre vecka 8.I Åre vecka 8.
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Välkommen till Furufs barn- och ungdomsverksamhet den 
här vintern. Vi fokuserar på gemenskap, tro och glädje.

FURUF Våren 2022
barnGYmPa 3-5 år fredagar 10.00-11.00 
Lekar, bus, rörelse och glädje i  Furuhöjdskyrkans sporthall.

eLim scOuT ÅKF-6 onsdagar 18.30-20.00 Elim kapellet, Ekeby 

smuLkuL  Åk 1-6 torsdagar 18.00-19.30 Smulans förskola, Stavby 

DraGeT  Åk 5-6 torsdagar 18.30-20.00 Furuhöjdskyrkan 

POG onsdagar 18.15-19:15 i Furuhöjdskyrkan  

sPOrTen (krik) Åk 7 och uppåt onsdagar 19.30-21.30 Inne-
bandy och andakt i Furuhöjdskyrkans sporthall. 

FreDaX Åk 7-9 fredagar 19.00-23.00 Furuhöjdskyrkan. En kväll 
med roliga  aktiviteter, god gemenskap, andakt och lovsång. Varje 
kväll avslutas med fika och efterhäng. 

LörDaX Gymnasiet och uppåt lördag kl 19.00 Furuhöjdskyr-
kan En kväll med roliga aktiviteter, god gemenskap, andakt och 
lovsång. Varje kväll avslutas med fika och efterhäng. 

HAPPENING: Ungdomsmöte med Julfest! 
Ungdomsmöte och julfest 17 december kl 19-23 i Furuhöjdskyrkan från 
åk 7 och uppåt. 

NYÅRSLÄGER - 27 dec - 1 jan

Följ oss på sociala 
medier och på 
hemsidan där vi 
ständigt uppdat-
erar kring vad 
som händer inom 
Furuf. 

furufgram

FURUF

WWW.FURUF.SE
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upplevt att jag har fått ord som har fått blivit till up-
pmuntran för andra eller som har blivit mitt i prick. 

Därmed har jag verkligen fått uppleva att det finns 
kraft i bönen. Jag har exempelvis nyligen fått uppleva 
hur en situation som såg helt omöjlig ut klaras ut på 
sätt som jag inte alls hade kunnat räkna ut.

För mig innebär min kristna tro att jag har fått ett liv 
med mening där jag ständigt bär med mig en visshet 
av att den levande Guden hör min bön och leder mig 
i vardagliga situationer än idag. Om du också vill leva 
ett sånt här liv vill jag bara uppmuntra dig att våga 
testa Jesus! Gud välsigne dig! 

Hanna Mineur

Efter tre år började jag att studera till socionom i 
Lund, flyttade tillbaka till Alunda igen för två år sedan 
när vår äldsta son var ett år.

Jag är uppvuxen i en kristen familj, så tron har alltid 
varit naturlig för mig. Redan när jag var barn hade 
jag en stark tro på Jesus. När jag blev äldre växte min 
tro från en barnatro till att bli min egen tro. Jag fick 
möta Jesus personligt och fick en stark längtan efter 
att döpa mig. 

När jag var 15 år lät jag döpa mig. Själva dopet i sig  
innebar ingen stark gudsupplevelse, men jag har sett 
en tydlig skillnad i mitt liv efter dopet. Sommaren 
efter att jag låtit döpa mig lärde jag känna den helige 
anden och har sedan dess tydligt upplevt hur jag har 
blivit ledd av Gud i olika situationer i livet.   
 
Jag har många gånger upplevt att jag har blivit ledd av 
den helige Anden i situationer där jag inte vet vad jag 
ska säga, men där jag har bett om Guds ledning och 

"en visshet av att den 
levande Guden hör 

 min bön och leder mig" 

PersonligtPersonligt  
Hej, jag heter Hanna Mineur och är 29 år gammal. Jag bor just nu i Alunda tillsammans med min man 
och mina två barn, Alvar 3 år och Folke 1 år. Jag är uppvuxen här, men flyttade från Alunda efter att 
jag tagit studenten. 


