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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

Rum för Liv nr 2 2021 

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.  

Om du önskar komma i kontakt med någon av oss anställda i  
kyrkan. Tveka inte att ringa. Eller kom direkt till Furuhöjdskyrkan.  
Vi vill finnas för dig. 

Du kanske har känt dig ensam och isolerad under coronatiden 
och behöver någon att samtala med. Vi har duktiga människor 
som 
lyssnar och kan vägleda. Vi har en bönetjänst som ber för dig 
om du vill lägga fram angelägna böneämnen. 

Om du vill ha hjälp med enklare praktiska ärenden så hör gärna  
av dig.    

Hälsningar Personalen och diakonteamet  

Kontakt med oss i 
Furuhöjdsyrkan



Lukas Ternborg är pastor och föreståndare i 
Furuhöjdskyrkan. 
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Guds mörkrum är Getsemane
I Furuhöjdskyrkans källaren 
fanns en gång ett mörkrum. 
Det var ett mörkt rum som 
bara lystes upp av ett rött 
sken från en lampa. Därinne 
förvandlades filmrullar till 
negativ som blev positiv som 
blev vackra bilder. 

Fotografen påverkade bilden med 
hjälp olika processer tills bilden 
var fulländad. En del menar att 
magin som tar fram det vackra i 
en bild, djupet, skuggningarna, 
kontrasterna och färgerna sker i 
mörkrummet. Fotografen blir en 
konstnär. Som gör att de dyraste 
mest värdefulla bilderna säljs för 
miljontals kronor. 

En känd poet Nils Ferlin skrev 1938 
en dikt: 

"Gud har i sin fotoateljé ett mörkrum 
som heter Getsemane.
Där växer klara bilder fram för den 
som är lugn och allvarsam." 

I Getsemane kämpade Jesu mot 
allt de negativa i denna värld. Han 
våndades över den död som vänta-

de honom. Han våndades över den 
trasighet han såg på jorden. Han 
kämpade med ångesten tills han 
svettades blod. Men smärtan drev 
honom in i sin faders famn. Han 
börjar be. Han ropar ut: 

- Fader om du vill det, så ta bort  
denna bägare från mig. Men låt din 
vilja ske, inte min. 

Men det fanns ingen annan väg, 
han drevs upp på ett kors för våra 
synders skull han utstod lidande 
smärta och kamp för oss. I sin död 
på korset, dog han vår död. Men 
döden kunde inte behålla honom 
och hans fader i himlen uppväcker 
honom och Jesus besegrar döden. 

Nu framträder i mästarens hand 
en annan bild. Ut ur mörker bryter 
ljus fram. Ut ur ångesten bryter 
hoppet fram för han överlät allt till 
Fadern. 

Korset är för oss som tror inte ett 
negativt tecken, det har i Guds 
mörkrum förvandlats till ett 
positivt tecken. För korset är ett 
hoppets tecken, det är ett fridens 
tecken, ja det är ett segertecken. 
Du har också varit i mörkrum-

met. Du har mörka, smärtsamma 
upplevelser i ditt liv. Du vet inte 
varför du behövde hamna där eller 
ens hur du ska ta dig ur detta rum. 
Smärtan driver oss alltid i någon 
riktning. 

Får jag peka ut en riktning åt dig? 
Kasta dig i Gud faders trygga famn. 
Jesus Kristus kallas en smärtornas 
man väl förtrogen med vår kamp. 
Han kan förvandla allt ditt nega-
tiva till positiv. Han kan påverka 
dig, han kan i ditt liv måla ett nytt 
vackert porträtt där du får en ljus 
framtid en hoppfull framtid 
tillsammans med honom. 

Ser du det? Jag ber för dig
// Lukas 



4 Rum för liv nr 1 2022 www.furuhojdskyrkan.se

Gimogårdskyrkan
Textilgatan 8 i Gimo

Vad är väl en februarionsdag-
skväll i Gimo?? Långtråkig? 
Mörk? Vindpinad? Tråkig? Ja 
så kanske det kan vara, men i 
Gimogårdskyrkan finns inget av 
detta. Hela kyrkan är upplyst 
och därinne möts jag av dia-
kon Gunilla, som med blotta sin 
närvaro fyller hela lokalen med 
värme och glädje.

Stolar är utplacerade i ring och fik-
abordet är laddat. Annika har för-
berett övervåningen med pärlpys-
sel, papper, pennor och olika 
brädspel. Eva med både känslighet 
och välgrundad kunskap i peda-
gogik är en stor tillgång i samman-
hanget. 

Onsdag ar 18:30-20:00
Vad händer då mellan 18.30 och 
20.00 på onsdagar i Gimogårdskyr-
kan? När klockan är slagen greppar 
Gunilla gitarren inför en mamma 
och fyra barn, men under den 
närmaste kvarten rullar den ena 
efter den andra barnvagnen in 
med mammor, barn och ungdomar 
i släptåg. Rummet fylls av prat 
och skratt, men sången kan börja 
när alla är på plats och vi går en 
runda och sjunger alla namn med 
ett ”roligt att se dig” inbakat. Med 
namn från Syrien, Mauretanien, 
Finland, Iran med flera, är Daniel-
la det enda namn undertecknad 
tror sig komma ihåg efteråt. Vi övar 

även veckans dagar i sångform.
Lärande genom sång och 
rörelse  
Nu ska det lekas och alla får en 
lapp i handen med endera ett öra, 
öga, huvud eller en tå avbildad och 
påskriven. En stol plockas bort ur 
ringen så den som står i mitten 
måste vara snabb och sätta sig på 
en ledig stol när till exempel alla 
tår ska byta plats. För att inte tala 
om vad som händer när hela ”krop-
pen” kommer på benen! Förvirrat 
men ack så roligt. Sång och rörelse 
som en stor källa till utveckling 
och lärande. Och det alla vill lära 

sig är svenska, svenska och svens-
ka! 
Fikadags
Alla barn och ungdomar följer med 
Annika för pyssel och lek, vi övriga 
placerar stolarna runt bord och 
samtalen flödar. Någon vill ha svar 
på frågor och tips om anställning 
eller körkort. Nazifa fortsätter med 
sin virkning, Immacilee och Randa 
gjuter ljus. Det finns en dröm om 
att starta en butik där försäljning 
kan förekomma. 

Jag får en pratstund med Aqileh 
från Afghanistan, hon har bott 6 år 

Kvinnor möts och talar svenska 

Aqileh med yngsta dottern Hannan i Gimogårdskyrkan för att prata svenska

i gemenskapen skapas lärdomar och skratt! 
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Kvinnor 
lär sig svenska! 

Varje onsdagskväll 18.30 
Vill du också vara med så ring 

Gunilla Petersen, 
0708-758458

Om du tror på honom det vet jag inte, men Gud tror på dig! 
Det innebär att du i Guds ögon är fantastiskt fin, unik och värde-
full. Det är sanningen om dig! 

När du själv börjar förstå att ditt värde inte sitter i ditt yrke eller hur 
stort hus du har så kan du stressa av och börja resan till ett liv i ”sha-
lom” (frid). Det här berättar jag om varje söndag i Gimogårdskyrkan 
kl 12.30, vi kallar det för Gudstjänst och i varje Gudstjänst så sjunger 
vi några sånger, läser bibeltexter och så berättar vi om Guds syfte 
med ditt liv, hur du kan hitta rätt i livspusslet och hur du kan komma 
in i något större än dig själv. Alla samlingar i Gimogårdskyrkan är 
öppen för alla människor, oavsett religion, hud, kön och tro/otro. 

Varmt välkommen!     Lasse Levén, Pastor

i Gimo, tillsammans med sin man 
och deras tre barn. Hon tycker om 
onsdagsträffarna för den varma 
gemenskapen, mötet med kvinnor 
i liknande situation och Aqileh 
gillar att sjunga. Dessutom träffas 
kvinnorna en lördagseftermiddag 
i månaden i simhallen för att öva 
simning.

En GOD kväll på alla plan avslutas 
med en sång och ett: PÅ ÅTER-
SEENDE! 

Ulrica Melin 

Gud TRORTROR på dig!

15 - 20 mars  
Gimogårdskyrkan

En vecka med samlingar under ämnet: 

 Jesus vill frälsa dig, din värld och hela världen. 

Dessutom bjuder vi in till sopplunch onsd-torsd-fred 12.00.  
Öppet hus för alla!

Tisdag 15 mars kl. 12:30 och 18:00. 
Onsdag 16 mars kl. 12:30 och 18:00.  Sopplunch kl. 12:00. 
Torsdag 17 mars kl. 12:30 och 18:00, Soplunch kl. 12:00. 
Fredag 18 mars kl. 12:30 oc h18:00. Sopplunch kl. 12:00.  

Lördag 19 mars kl 19.00. 
Söndag kl. 12.30 och 18.00.  

Välkommen till Gimogårdskyrkan, Textilgatan 8

KIDZ Torsdagar  
kl 15:00



6 Rum för liv nr 1 2022 www.furuhojdskyrkan.se

Gudstjänster & samlingar   

Mars 

3 Torsdag 20-21 Bön i Kyrkan 

6 Söndag 10:30 Gudstjänst,  
L Levén, G Ek, H Mineur, nat-
tvard, korvfika.

10 Torsdag 20-21 Bön i kyrkan 

13 Söndag 10:30 Gudstjänst,  
Lukas Ternborg, M Johansson, 
servering. 

17 Torsdag 20-21 Bön i kyrkan 

20 Söndag 10:30 Gudstjänst, 
Regionledare Peo Byrskog, L 
Ternborg, Insamling Equme-
niakyrkan, frågestund med Peo 
vid korvfikat. 

24 Torsdag 20-21 Bön i kyrkan 

25-26 Klädbytardagar 

27 Söndag 10:30 Barn och 
Familjegudstjänst, 
KOMPISBOLAGET 
L Ternborg, Konfirmanderna, 
missionsinsamling Servering 

31 Torsdag 20-21 Bön i kyrkan 

april 
1 Fredag 17-20 Fredagsmys för 
barnfamiljer, 
Tacos, barnpassning och 
föräldrarsnack. 

3 Söndag 10:30  
Lägergudstjänst,  
L Levén och deltagarna från 
+25 lägret, nattvard, korvfika.

7 Torsdag 20-21 Bön i Kyrkan

VÅRENS 

KLÄD- OCH PRYLBYTARDAGAR
25-26 MARS

Fredag 25 mars kl: 16:00- 21:00 
Lördag 26 mars kl: 10:00-12:00 

För  mer utförlig information se vår facebooksida:  

Kläd- och prylbytardagar Furuhöjdskyrkan

Nya ö
ppettider! 

10 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Carl Johan Berglund, T Wah-
lund, G Preuschhof, servering. 

15 Långfredagsgudstjänst 
10:30  
L Levén , M Larspers

17 Påskdagsgudstjänst 10:30 
L Ternborg, M Prytz, K Andersson 
och deltagare från Årelägret, 
Furufgrill. 
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MARS -MAJ 2022

Kort sagt en fartfyllt föreställning för alla barn 
0-100 år, även om huvudmålgruppen kanske mer 
lutar åt 3-12 år.  Budskapet är att du är skapad 
av en Gud,  som vill ha  gemenskap med dej.  
Du är okey, du duger precis som du e är  
viktigt och angeläget för alla oavsett ålder.
Vi tror att vi får en härlig stund tillsammans, så 
kom med ett öppet sinne och  
låt barnet i dej få plats.
 
Välkommen! KompisBolagetKompisBolaget                   

www.ulma.nu
supermagicrockenrollshow

SÖNDAG 27 mars 10:30
Snart kommer KompisBolaget på besök med sin 

supermagicrockenrollshow
Det blir sång, dans, drama och trolleri.

21 Torsdag 20-21 Bön i Kyrkan 

24 Söndag 10:30 Gudstjänst 
L Ternborg P Jonsér, M Jansson, 
Missionsinsamling servering.

26 tisdag 16- 21 Städfest i kyr-
kan.  
Drop in mellan 16-21. 19:00 ge-
mensamt fika. 

28 Torsdag 20-21 Bön i Kyrkan

29 -1 Brinnande för Jesus  
ungdomskonferens

Maj
1 Söndag 10:30 Gudstjänst 
med Brinnande konferensta-
lare 
Josef Mineur, David Preuschhof, 
nattvard, korvfika.

5 Torsdag 20-21 Bön i kyrkan 

8 Söndag 10:30 Gudstjänst  
Micke Prytz, T Wahlund, E Friden-
ström, Servering.

12 Torsdag 20-21 Bön i kyrkan 

15 Söndag 10:30 Gudstjänst  
L Ternborg, L Widell Korvfika.

19 torsdag 20-21 Bön i Kyrkan 

22 Söndag 10:30 Konfahögtid   
L Ternborg, V Jonsson, L Johans-
son och konfirmanderna, server-
ing.

26 Torsdag 8:30  
Frilufsgudstjänst  
Kristi Himmelsfärdsdag  
Lukas Ternborg, Gunnar Öst-
man, ta med fikakorg och 
något att sitta på. 

29 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Lasse Levén, G Ek, M Johansson, 
Korvfika, Missionsinsamling 
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Öppen HandÖppen Hand
Tack för att du var med oss 2021! 
Så många givare och köpare och tillsammans sålde 
vi för fantastiskta 2 063 636 kronor. TACK! 
Vi har försökt att använda pengarna på bästa sätt, 
7 hjälptransporter ca 5000 banankartonger fyllda med 
kläder, möbler, köksutrustning, rullstolar, kryckor etc. 

• Kilia Ukraina, soppkök, 2 st hjälpsändningar 165 000 kr. 
• Deva Rumänien, Arbete bland Romer mfl  245 000kr
• Tintareni, Moldavien soppkök, hjälpsändning, skoldaghem 195 000kr
• Pristina, Kosovo, hjälpsändningar socialt arbete  60 000kr
• Antsla, Estland, hjälpsändningar och soppkök mm 240 000kr
• Indien, katastrofinsatser, socialt arbete bland barn o familjer 550 000kr
• Irak, hjälpsändning  120 000kr
• Transporter, hyra o sociala insatser Sverige 495 000kr

I mitten på mars går en ny Hjälpsändning, den här gången till Ukraina. Vi vet att folket i Ukraina upplever svåra 
tider och därför vill vi stödja dem på alla sätt, välkommen med ditt bidrag!

Secondhand affören dit du ger av dit över flöd, till människor i nöd 

Nytänk i Alunda förvandlar trasor och lump till fräscha prylar, Remake. 
Vill du vara med så hör av dig, vi har plats för dig.  
Titta in på Parkvägen 7 Onsd-fred 09.00-12.00 eller mobilen 076-026 07 65. 
Nytänk i Alunda står också till tjänst! Nu när våren kommer kanske du behöver 
hjälp med städning, trädgårdsskötsel eller tömma en lägenhet etc , 

Hör av dig till Hans Karlsson 070-307 15 45. Nytänk i Alunda är ett socialt företag som vill bidra till ett 
hållbart samhälle och hjälpa nyanlända, arbetslösa mfl. att komma in i ett meningsfullt arbete.
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När Jesus vandrade på jorden 
ägnade han mycket tid i bön, 
stunder då han var tillsammans 
med Gud.  Det var där han 
hämtade kraft, fick inspiration 
var nära och hörde Gud tala. 
Han gick ofta avsides till enskil-
da platser och upp på berg 
för att be. Dom stunderna var 
avgörande i Jesu liv för allt som 
han gjorde. 

Vid ett tillfälle när Jesus bad 
sa hans lärjungar: ”Lär oss att 
be”(Luk 11:1-4) och sedan dess 
har så många människor bett 
just den bönen. Bön når fram 
och blir hörd av Gud genom 
Jesus. Han har öppnat en dörr, 
ja, gjort det möjligt för oss att få 
komma till Gud. (Heb 10:19) 

När vi umgås med vänner 
bestämmer vi en plats, och tid 
för att ses o umgås. Med tiden 
så växer en relation/vänskap 
fram. Så är det också med bön, 
när vi ger tid och utrymme för 
att vara med Gud, då kommer 
vi nära honom och får en livsför-
vandlande relation. 

Några bibelord om BÖN  
”Och vad ni än ber om i mitt 
namn, skall jag göra, för att  
Fadern skall bli förhärligad i 
sonen. Om ni ber om något i 
mitt namn, skall jag göra det

Joh 14:13

”Bed och ni skall få, sök och ni 
skall finna, bulta och dörren skall 
öppnas för er”

Matt 7:7

”Att vara i Guds närhet är lycka 
för mig” 

Psalm 73:28

Kom och var med och be, det 
gör stor skillnad i ditt personliga 
liv, och situationer och omstän-
digheter förändras när vi ber!

Kom med och BeKom med och Be
Ny bönedag: torsdag
Vi har under många år i försam-
lingen haft onsdagkväll som vår 
gemensamma bönekväll. Men 
nu ändrar vi dag och tid!

Från den 3 mars blir torsdagar 
vår gemensamma bönekväll kl. 
20.00-21.00. 

Det finns många tillfällen under 
veckan att vara med och BE

Tisdag – Fredag 
MORGONBÖN i kyrkan kl. 08.00-
09.00

Bön i våra hemgrupper

Söndagar kl.10.00 Bön inför 
Gudstjänsten

Under fastetiden 40 dagar av 
Bön o Fasta i församlingen. 
Start onsdagen den 2 mars - 
fram till Påsk
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FÖR DIG I åk 7-9 www.furuf.se

Var finns böckerna? Var finns sportartiklarna? Var finns lamporna?  
Var finns leksakerna? Var finns möblerna? Var finns husgeråden?  

Var finns kläderna för alla tillfällen?  

På ÖPPEN HAND & MACKEN beläget vid rondellen i Alunda.
Dessutom finns där något att fylla tanken med, både som människa och fordon.

Macken har en servicebutik med servering med bland annat bullar, mackor, gobitar, korv, 
hamburgare och glass från SIA, allt till humana priser och dessutom personal som gör sitt 
bästa och vill ditt bästa. 

NYHET UNDER VÅREN:  
CAFÉET HAR UTÖKAT MED FLER SITTPLATSER INOMHUS! 

VÄLKOMMEN, TRÄFFAS & TRIVS OCH FÅ DIG NÅGOT TILL LIVS!

Öppen hand och Macken Öppen hand och Macken 
Välkommen till 

Öppettider: Måndag-fredag 8–18  - Lördag 10–14 -   Söndagar stängt.
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Välkommen till Furufs barn- och ungdomsverksamhet den 
här vintern. Vi fokuserar på gemenskap, tro och glädje.

FURUF Våren 2022

Varje Vecka: 
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 

TIllsammans gör vi roliga aktiviteter, kollar på serie, äter glass, och lär 

oss om Jesus. 

spOrTEN (KriK) Åk 7 och uppåt onsdagar 19.30-21.30 Inneban-

dy 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 Furuhöjdskyrkan En 

kväll med roliga aktiviteter, god gemenskap, andakt och lovsång. 

Varje kväll avslutas med fika och efterhäng. 

HAPPENINGS
YOUTH NIGHT  
En lördag i månaden kör vi en maxad kväll för alla ungdomar från 
åk 7 och uppåt. Tävlingar, ungdomsmöte, café och go gemenskap. 
Detta är kvällar du inte vill missa!

FREDAXLÄGER
Välkomen att hänga med på ett fantastiskt skidläger till Åre 10-17 
april, för dig som går i åk 7-9. Anmäl dig nu direkt via furuf.se

BRINNANDE FÖR JESUS - 28 April - 1 Maj 
En maxad ungdomskonferens i Furuhöjdskyrkan för alla
ungdomar från åk 7 och uppåt.

AFTER CHURCH 
Håll utkik på instagram/fb för att inte missa när vi har After Church för 
alla ungdomar. Vi hänger med på Gudstjänst (söndagar) kl 10:30 för 
att sedan ha After Church tillsammans med fika, eftersnack och roliga 
aktiviteter. Häng med! 

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

furufgram

FURUF

WWW.FURUF.SE
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PersonligtPersonligt  

När jag blev medbjuden till kyrkan för cirka tre år 
sedan hade jag ingen aning om att det skulle förändra 
hela mitt liv. 

Tidigare hade jag gått runt med en klump i magen och 
längtat efter att känna mig älskad och sedd. Jag försök-
te döva detta med självskadebeteenden och destrukti-
vitet vilket kom att eskalera. 

Jag minns så tydligt första gången jag kom till kyr-
kan, det var ett sånt ljus, en glädje och en kärlek som 
flödade så starkt och jag älskade det från första stund. 
Det dröjde ett par månader innan jag insåg att det 
faktiskt var Gud som var detta ljus och bar den omsorg 
som församlingen förmedlade så fint. Jesus kom in 
i mitt liv när jag behövde Honom som mest. När jag 
hade brutit ihop totalt och bokstavligen inte orkade stå 
på mina ben längre så bar Han mig. Han omfamnade 
mig, tröstade mig och visade att Han är min Far som 
alltid bryr sig, ser mig och älskar mig. 
Klumpen i magen bytte han ut mot en djup frid och 
lycka som jag aldrig hade känt förut. Jag är så otroligt 
tacksam att jag har fått lära känna Jesus. 

Jag hade ingen aning om var jag skulle slå mig ner när 
jag kom tillbaka till Sverige för drygt ett halvår sedan, 
men Jesus hade planerat allt för mig. Det dröjde inte 
länge innan Han förde mig till Gimogårdskyrkan och 
jag kände direkt att detta var den församling Gud ville 
välsigna mig med och använda mig i. “Människans 
hjärta tänker ut sin väg, men Herren styr hennes steg.” 
Ordspråksboken 16:9. 

Hej. Mitt namn är Annika, jag är 28 år gammal och arbetar som socialpedagog. I skrivande stund är 
det en vecka tills jag gifter mig och flyttar till Gimo. Jag växte upp i Uppsala men bodde i Nya Zeeland 
när Gud förde mig till Gimogårdskyrkan för drygt ett halvår sedan.

Jag har verkligen fått uppleva Guds vägledning och 
jag har insett att om man följer Guds vilja och plan så 
förser Han dig med allt du behöver, i alldeles rätt tid. 

Jag kände starkt att Gud kalla mig till Gimogårdsky-
rkan, då jag inte hade någon koppling till samhället 
överlämnade jag planeringen till Gud och Han har 
försett mig och min blivande man med mer än vad vi 
kunnat drömma om.

Idag är jag bland annat delaktig i kvinnogruppen 
som träffas för att träna svenska på onsdagar. Det-
ta är något otroligt fint som Gud gör, att välkomna 
nysvenskar in i vårt samhälle och förmedla Guds 
kärlek till dessa människor är helt fantastiskt. Jag är 
även involverad i ungdomsgruppen och barngruppen 
och känner verkligen att Gud har stora planer för lilla 
Gimo. 

Det är så roligt att människor med olika kulturer 
och trosuppfattningar möts i Gimogårdskyrkan. På 
ett mirakulöst sätt för Gud människor som Han vill 
beröra till Gimogårdskyrkan och jag är så tacksam av 
att får vara en del av det.

Hör gärna av er till min 
mejl annika.ak93@gmail.com om ni vill prata om 
Jesus, Gimogårdskyrkan eller något annat! Gud väl-
signe er <3
   Annika 

Människans hjärta tänker ut sin väg, 
men Herren styr hennes steg. 

Ordspråksboken 16:9 


