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Skaffa dig ett skyddnät! Skaffa dig ett skyddnät! 

Hjälpsändningar till Ukraina 
- ingen kan göra allt,  
men alla kan göra något. 

Fullt program hela sommaren
 - Kom och var med! 

LasseLasse    
berättar! berättar! 

Vänförsamlingshelg Vänförsamlingshelg 
16-19 juni 16-19 juni 
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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 
Kontakt med oss i 
Furuhöjdskyrkan

Kom me´ och be
Det finns många tillfällen under veckan  
att vara med och be: 

Tisdag – Fredag 
MORGONBÖN i kyrkan kl. 08.00-09.00
Torsdagar  kl. 20.00-21.00. 
Bön i våra hemgrupper
Söndagar kl.10.00 Bön inför Gudstjänsten

Om du önskar komma i kontakt med någon av oss anställda i kyr-
kan. Tveka inte att ringa. Eller kom direkt till Furuhöjdskyrkan.  
Vi vill finnas för dig. Du kanske känner dig ensam och isolerad eller 
har annat du kämpar med 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  
Alla telefonnummer 

hittar du här till vänster. 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på blixtvisit i 
Gimogårdskyrkan lyssnade på kvinnorna i Gimo en dag i maj 2022. 

Ministerbesök:



Lukas Ternborg är pastor och föreståndare i 
Furuhöjdskyrkan. 
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Hemma i de flesta trädgårdar 
står en studsmatta. När de för 
ett antal år sedan kom ut på 
marknaden och alla familjer 
skulle ha en egen så såldes de 
utan skyddsnät. 

Olyckorna var många och historier-
na om vuxna och barn som hoppar 
från höga höjder och studsar all 
världens väg med brutna armar 
och ben var många. Säkerhetsnätet 
blev på ett sätt ett skydd som 
skulle minska olyckorna.  Att ha 
ett skyddsnät i livet är nödvändigt. 
Livet är tufft för många. Trage-
dier, förlust, sjukdom, stress är 
oundvikligt för oss alla. Men man 
behöver inte gå igenom det ensam. 
Du behöver Guds säkerhetsnät för 
att ta dig igenom livets svårigheter. 

Vad är Guds skyddsnät?  
Vad är Guds skyddsnät? Det är en 
grupp på Jesus troende männis-
kor som bygger gemenskap. En 
grupp människor som är överlåtna 
varandra. Vi kallar det kyrkan eller 
församling. Så här beskrivs Guds 
plan för kyrkan i 1 Kor 12 Om en del 
lider så lider alla de andra delarna. 
Gemenskap är Guds svar på den 

som är ensam med sitt lidande.  I 
kyrkan finns vi för varandra. Vi lid-
er med varandra och vi gläds med 
varandra. I 1 Tess 5 uppmanar Gud 
oss att uppmuntra varandra och 
särskilt de missmodiga och svaga. 
I en församling ber vi för varan-
dra och räknar med Jesus som vår 
enda beskyddare. 

Har du ett skyddsnät?  
Har du ett skyddsnät? Några Jesus 
troende vänner du kan lita på i 
livets svåraste stunder. Om inte så 
är min uppgift till dig i sommar 
att bygga säkerhetsnät, bygg ge-
menskap och stärk vänskapsband.  
Tuffa tider i livet är oundvikliga 
men var förberedd så du inte går 
igenom de ensam. 

Glad sommar!   

Lukas 

Ps. Jag skickar med ett recept på goda 
Popovers med god bärfyllning och 
glass. Så har du en bra start för att 
inleda nya eller återuppta goda rela-
tioner och bygga ett säkerhetsnät. Så 
du inte står ensam i svåra tider. ds 

Har du något skyddsnät?

Popovers,  en 
pannkaksbakelse
Ca 12 st. 
Innehåll: 
2 dl vetemjöl
1/2 tsk salt
2,5 dl mjölk
2 st ägg
1 msk smör, smält
Fyllning 
Vaniljglass eller vaniljkräm
bär eller frukt

Tillagning
Sätt ugnen 250 grader. 
Vispa mjölk och ägg i en skål. 
Blanda ner mjöl och salt. 
Smörj muffinsformar med smör
Fyll formarna till ca 2 tredjedelar 
med smet. 
Grädda mitt i ugnen ca 10 min
Det blir en liten fördjupning i 
formarna vid gräddningen. 
Fyll formarna med glass och bär. 
Exempelvis Hallon blåbär eller 
banan. 

Gå hem till någon och bjud 
på en sommarbakelse.

Bild från matskafferiet.se  
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Sedan förra Rum för liv- 
bladet har det fruktansvärda 
hänt att det blivit ett krig på 
så nära håll som i Ukraina. 
Folket där lider och behöver 
all hjälp de kan få. 
Då vi i Furuhöjdskyrkan sedan 
flera år har goda kontakter och 
goda relationer rakt in i Ukraina 
genom samarbete med en försam-
ling i Kilia, så ville vi verkligen 
bidra med den hjälp vi kunde ge. 
Så vi har under devisen ”Alunda 
med hjärta för världen” samlat in 
förnödenheter för att skicka till de 
utsatta och behövande. 
Allmänheten i Alunda har skänkt 
väldigt mycket och affärer har ställt 
upp och skänkt livsmedel. Ett stort 
tack till dig och alla er från Alunda 
med omnejd som deltagit i insam-
landet och kommit och skänkt en 
mängd olika saker. Allt har varit 
välkommet och verkligen kommit 
till hjälp. 

Vi är också tacksamma för det 
gäng (se bild) som har gjort en 
stor insats med mottagande av det 
skänkts och sedan packat den last-
bil som senare kört i väg allt som 
ska hjälpa människorna i nöd. 

Redan när kriget bröt ut i slutet 
av februari fanns vi på plats, via 
våra vänförsamlingar i Rumänien 
(Deva) och Moldavien (Tintareni), 
vid vardera gränsen och tog emot 
flyktingar som kom från Ukraina. 
Vi bistod med kläder och livsme-
del.  9 mars gick första hjälpsänd-
ningen och den gick direkt till 
Ukraina och staden Lviv. 
Andra hjälpsändningen gick i väg 
18 mars till vår vänförsamling i 
Moldavien Tintareni, som har tagit 
emot hundra tusentals flyktingar 
från Ukraina. 
En tredje hjälpsändning gick åter 
i väg till Ukraina och Lviv den 25 
mars och i den hjälpsändningen 
skickades väldigt mycket livsme-
del. Det drabbade folket är så klart 
i behov av det mesta och det har 

HjälpenHjälpen som kom framsom kom fram 
Tack alla som bidragit till våra hjälpsändningar till krigets Ukraina. 

packats livsmedel i alla former, 
varma kläder för vuxna och barn, 
hygienvaror, barnmat, rollatorer, 
över tusen kryckor, filtar, sovsäck-
ar och mycket mera.  
När det här bladet kommer att 
vara i din hand har även en fjärde 
hjälpsändning gått i väg från  
Alunda och, åter igen, vi är så tack-
samma för alla som skänkt saker 
till detta. Dessutom har vi skickat 
två mindre hjälpsändningar, där vi 
skickat pengar (5000 Euro) för att 
köpa livsmedel och det har blivit 
inköpt och lastat i södra Rumänien 
och skickat till Kilia i Ukraina. 
Vid den senaste av de två skickades 
också teckningar med från barn i 
Gimo (se bild).
Nu hoppas vi och ber att detta krig 
så fort som möjligt tar slut och att 
det ukrainska folket åter ska få leva 
i fred. 
	 Owe	Pettersson

Gänget som tagit emot alla skänta saker och 
packat lastbilarna. 

16-21 augusti 202216-21 augusti 2022
RoslagskonferensenRoslagskonferensen

Ekumenisk konferens i Furuhöjdskyrkan AlundaEkumenisk konferens i Furuhöjdskyrkan Alunda

D et  f i n n s D et  f i n n s 
et t  H o p p !et t  H o p p !

I år samlas vi på flera platser:

Talare: Sebastian Stakset, Elisabeth Sandlund, Anethe Carls-
son, Daniel Viklund,  Olof Edsinger, Camilla Olsson, Merzek o 
Lena Botros, Anders Gerdmar, Selma Gamaleldin  m. fl.

16-18 aug kl. 19:00 - tisdag 16 aug Filadelfia Österbybruk, 
onsdag 17 augusti Rimbo Missionskyrka, torsdag 18 aug 
Gimogårdskyrkan. Fredag 19 aug - söndag 21 aug är vi i 
Furuhöjdskyrkan Alunda

www.roslagskonferensen.se

 Som vanligt finns det plats för husvagnarVarmt välkommen till årets konferens!Barngruppen KIdz i Gimo ritade tecknigar som 
skickades med hjälpsändningen. 
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et t  H o p p !et t  H o p p !

I år samlas vi på flera platser:
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son, Daniel Viklund,  Olof Edsinger, Camilla Olsson, Merzek o 
Lena Botros, Anders Gerdmar, Selma Gamaleldin  m. fl.
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www.roslagskonferensen.se

 Som vanligt finns det plats för husvagnarVarmt välkommen till årets konferens!

Sommarläger 
En härlig sommarvecka med god gemenskap vid Björkenäsgården som ligger fint vid  
Hjälmarens strand. Ta med din familj, en vän eller kom med själv. Här får du möjlighet att 
vara tillsammans med barn, ungdomar, medelålders och pensionärer – allt i en härlig ge-
menskap.

När, var, hur?
Lägret äger rum 30 juli – 5 augusti 2022 på Björkenäsgården vid Hjälmaren. Man kan ta sig dit för egen 
maskin eller åka med församlingens buss som avgår från Furuhöjdskyrkan i Alunda kl 11:30 den 30/7. 
Man kan bo inomhus i stugor/rum eller på campingen i tält eller husvagn/husbil.

För anmälan och prisuppgfter   
www.furuhojdskyrkan.se
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Gudstjänster & samlingar   

Secondhandaffören dit du ger av dit över flöd, till människor i nöd 

TACK alla som varit med och skänkt till hjälpsändningarna för Ukrainas folk.  
Öppen Hand är en fantastisk plats och från den strömmar hjälp ut till nödlidande människor.

Öppen Hand

Inlämningsboden:  
Är stängd 24 juni- 22 aug, så att 
alla volontärer får välbehövlig 
sommarsemester.

Ordinarie öppettider: 
 Måndag-fredag 8–18  

 Lördag 10–14  
 Söndagar stängt. 
Inlämningboden:  
Måndag - Lördag

Sommarfilial i Gimo 
Öppen Hand öppnar en  

sommarfilial vid  
Gimogårdskyrkan. 

5 lördagar i juli, kl  12.00-19.00 
kan du titta in och se vårt sec-

ondhand sortiment,  
ta en fika med glass.

Välkommen Till Öppen Hand i 
Gimo, Textilgatan 8. 

SommarStängt: 
Butiken och café:  
6 juni, midsommarafton, mid-
sommardagen och 30 juli-7 aug.

Öppen Hand & Macken

Juni
2 Torsdag 20-21 Bön i Kyrkan

5 Söndag 10:30 Gudstjänst 
L Ternborg, Emil Abrahamsson, 
Micke Prytz, nattvard

6 Nationaldagsbön 10-12 
Lunchgrill, ta med eget att grilla. 

9 Torsdag 20-21 Bön i Kyrkan

12 Söndag 10:30 Gudstjänst 
L Ternborg, G Preuschhof, 
Söndaxavslutning

VÄNFÖRSAMLINGS- 
KONFERENS 16-19 JUNI
16 Torsdag 19:00 Kvällsmöte 
med medverkande från vår 
vänförsamling i Rumänien

17 Fredag 19:00 Kvällsmöte 
med medverkande från våra 

och kaffe, Sen fortsätter vi med 
midsommarlekar och andakt. 

26 Söndag 10:30 
Utomhusgudstjänst i 
Gimogårdskyrkan, L Ternborg, 
Gimogårdskyrkan, ta med 
något att sitta på och fikakorg 

29 Onsdag 19:30 Bön hemma 
hos Torsten och Lena Wahlund 

Juli  
3 Söndag 10:30 Gudstjänst 
i kyrkparken Veronica Widell, 
Gustav Ek, Fikakorg 

6 Onsdag 19:30 Bön på Åsaborg 
i Skoby bredvid Micke Prytz hus.  

vänförsamlingar i Estland och 
Moldavien

18 Lördag kl 15:00 Festkväll och 
tack till Lasse och Anita lördag  
kl 15 i Furuhöjdskyrkan Anmälan:  
www.furuhojdskyrkan.se

19 Söndag 10:30  Gudstjänst 
L Levén, L Ternborg, Hanna 
Mineur Missionsinsamling, 
nattvard. 

19 Söndag 18:00 Kvällsmöte 
med medverkande från våra 
vänförsamlingar i Indien

22 Onsdag 19:30 Bön Hemma 
hos Lasse och Anita Levén.  

24 Midsommarfirande i 
kyrkparken 16:00 , Grillen är 
varm så ta med det du vill grilla 
och äta. Vi bjuder på efterrätt 



Låt oss därför frimodigt gå 
fram till nådens tron för att 
få barmhärtighet och finns 
nåd till hjälp i rätt tid.

Heb 4:16
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Sommaren 2022

Önskar du hjälp med  gräsklippning/städning m.m. Ring till Nytänk! Hör av dig till Hans Karlsson 070-307 15 45 

Sommarläger 
30 juli - 5 aug 
Läs mer på www.furuhojdskyrkan.se

6 juni
På Sveriges nationaldag  
samlas vi till Bön för vårt 
land!

Kl.10-12 Lovsång och Bön
Kl.12 Tänder vi grillen.  
Medtag eget att grilla. 
Vi bjuder på kaffe och kaka.

10 Söndag 10:30 Gudstjänst  
i kyrkparken, J Mineur, M 
Johansson, Fikakorg 

13 Onsdag 19:30 Bön hemma 
hos Johanna och Tim Widell 

17 Söndag 10:30 Gudstjänst 
i Kyrkparken O Pettersson, T 
Wahlund Fikakorg

20 Onsdag 19:30 Bön Hemma 
hos Martin och Sara Adén 

24 Söndag 10:30 Gudstjänst 
hemma hos Martin och 
Elin Karlsson med Remy 
Goodfortune mfl, fikakorg 

27 Onsdag 19:30 Bön hemma 
hos Annemarie och Hans 
Karlsson i Gillingboda

30 Juni – 5 Augusti Sommarläger 

31 Söndag 10:30 Gudstjänst i 
Gimogårdskyrkan, L Levén och 
medlemmar i Gimogårdskyrkan, 
missionsinsamling, Servering. 

auguSti 
7 söndag 10:30 
Lägergudstjänst L Ternborg, 
Torsten Wahlund och 
lägerdeltagare, nattvard, 
servering 

10 Onsdag 19:30 Bön Hemma 
hos Hanna och Josef Mineur

14 Söndag 11:00 Gudstjänst 
på Oland Visar vid Lunda 
flygfält, Lukas Ternborg, 
Micaela Clasdotter, Lasse Levén 
och medverkande från kyrkorna 
i Olandsområdet. 

Roslagskonferens  16-21 augusti, 
se separat program

21 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Anders Gerdmar, L Levén, L 
Jonsér Servering

22 Måndag 18-20:30 
Mackenmåndag 

25 Torsdag 20-21 Bön i Kyrkan 

28 Söndag 10.30 Gudstjänst 
Hemma hos familjen Ternborg, 
L Ternborg, P Jonsér, Karin 
Andersson Missionsinsamling, 
medtag Fikakorg

29 Måndag 18-20:30 
Mackenmåndag 

September 

1 Torsdag 20-21 Bön i kyrkan 

3 Lördag 9:00-22:00 Ledardag 
för Furuhöjdskyrkans ledare. 

4 Höstupptakt söndag 10:30 
Gudstjänst L Ternborg, G Ek, 
E Fridenström Nattvard servering 

5 Måndag 9:30 Lättgympan drar 
igång sin termin. 

5 Måndag 18-20:30 
Mackenmåndag 

Festkväll 18 juni kl 15.
Avtackning av Lasse och Anita. 
Läs mer  och anmäl dig på  
www.furuhojdskyrkan.se
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1. Sommarläger Öland
På 70-talet började en era av ung-
domsläger till Öland på somrarna, 
som övergick i familjeläger som 
därefter blev församlingsläger. Alla 
läger till Öland och Löttorps camp-
ing var en fantastisk tid. Här fick 
Lasse vara med och döpa ett stort 
gäng ungdomar och vid ett annat 
tillfälle fick lägret genomföra en 
gudstjänst i det stora mötestältet, 
som drevs av Elcastiftelsen. 

TACK LASSE! 
Lasse Levén har varit föreståndare för Furuhöjdskyrkan 
i ca 40 år. När han nu har lämnat staffettpinnen vidare 
bad Rum för liv-redaktionen honom att välja ut och 
berätta om några bilder från åren som betyder lite extra 
och som berättar något om hans arbete i   
församlingen. Stort tack Lasse för ditt fina arbete! 

2. Sommarkul 
En fantastisk bra idé under alla 
år som betytt mycket för Lasse, 
har varit Sommarkul, som går av 
stapeln veckan efter midsommar, 
för barn på låg- och mellanstadiet. 
De träffas under dagen för att leka, 
sporta, bada och inte minst baka 
till söndagens kyrkkaffe. Varje år 
har haft ett tema och bilden visar 
byggprojektet från temaåret USA. 
Barn och ungdom kommer sam-
man för ett gemensamt mål och 
de får lyckas tillsammans. Här är 

det Frihetsgudinnan som tar form, 
vilket krävde sina timmar för att 
bli klar till söndagens gudstjänst då 
den invigdes och det bjöds på tårta.

3. Höjdarhajk
Här är det avslutningsgudstjänst 
för höjdarhajken och målningen på 
väggen har tillverkats av alla barn 
och ledare tillsammans, under 
det dygn de vistats i kyrkan och 
målningen visar den LIVFULLHET 
och MÅNGFALD som kommer 
fram när många tillsammans 
samarbetar. En fantastisk tid då 
jag fått vara tillsammans med barn 
och ungdomar säger Lasse. 

4. Hjälparbetet  
Adrian Mirza & Radu Mirza flankerar 
Lasse då denne kommit med den första 
hjälpsändningen till Deva i Rumänien 
i december 1990. På denna bild vet 
Lasse inte vad detta möte med Radu 
och Deva ska ge honom i form av gry-

2

3

5

11
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mt mycket jobb! Det här första mötet 
med människor i Deva leder till allt 
det hjälpsändningsarbete vi bedriver 
från Alunda. Och denna bild påminner 
Lasse om hans teologi: När någon blir 
omvänd och kristen lämnas jaget till 
Jesus, den kristna människan kan se 
andras behov och dessutom göra något 
åt det!

5. Nyårsläger
Denna bild symboliserar nyårs-
firande, ungdomar och drama. Alla 
tillsammans bygger något som blir 
något. Varje enskild person betyder 
något i slutresultatet. Var och en 
får välja utifrån intresse: tillverka 
rekvisita, sy scenkläder, skriva 
musik/text, pynta festlokalen, 
agera i dramat, förbereda maten, 
bygga scen och fixa tekniken med 
ljus, ljud & media. Lasse trivs när 
alla är delaktiga och han har regis-
serat och skrivit så många manus 
under alla år.

6. Resegruppen 
Här är Lasse på resa med deltagare 
från Ljuspunkten. Ljuspunkten 
var daglediga som träffades varje 
vecka och vårterminen avslutades 
och höstterminen inleddes med 
en resa. Bilden symboliserar det 
fjärde budet, ”Du ska hedra…” 
Lasse har gett mycket tid till de 
äldre. Han älskar de äldre, vördar 
de äldre och som exempel är de 
här på resa på Norröra, filmens 
Saltkråkan. Det har blivit MÅNGA 
resor och därmed många upptäck-
ter runt om i närområdet med 
församlingens buss och Lasse själv 
som chaufför. 

7. Tronto
Efter 25 år som pastor var det 
en överraskande fantastisk up-
pmuntran att få resa till Toronto, 
långt mycket häftigare än att få en 
guldklocka! Att få gå på en hock-
eymatch och se Toronto Maple 
Leafs möta Ottawa Senators, med 
delvis spelare från Sverige, var 
så häftigt och kul. Och att få bo 
hos goda vänner, emigrerade från 
Rumänien, gjorde det inte sämre. 
Lasse fick bo hos den som varit 
byggledare, när Furuhöjdskyrkan 
bistod vid bygget av kyrkan i Deva.

8. Indien
Indien ligger Lasse VARMT om 
hjärtat. Här predikar Lasse för 
MÅNGA människor så svetten 
lackar. Det har blivit många resor 
till Indien. Han har fått predika 
otal gånger och döpa många män-
niskor. Två av de saker som Lasse 
brinner för.

9. Barngudstjänst
Familjegudstjänsten är VIKTIG och 
här är lokalen omgjord till en scen 
mitt i lokalen. Den unga genera-
tionen får ta plats och vara med 
och förmedla budskapet, som här, 
genom drama.

10. Gudstjänst i Tuna 
Här har Anita och Lasse bjudit 
hem till en söndagsgudstjänst på 
deras gårdsplan! Denna bild kom-
binerar för Lasse de bästa av två 
världar: Gudstjänsten och hemmet, 
där hemmet med familjen är en 

fast punkt, men ett öppet hem som 
servar andra och alla slags männis-
kor är välkomna. Guds församling-
splats, helt enkelt. 

11. SVT2 Tv-gudstjänst
En dröm Lasse haft i många år är 
här verklighet. En klar topp i Lass-
es liv. En vision om att få predika 
för MÅNGA blev verklighet för 
Lasse, när vi i lilla Alunda fick vara 
med och producera TV genom att 
få sända fyra gudstjänster i SVT2. 
Cirka 100 tusen människor får ta 
del av Lasses predikningar på det 
här viset. Och bilden visar lovsång, 
förbön och LEV I JESUS.

Ulrica Melin
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Gimogårdskyrkan
Textilgatan 8 i Gimo

Sebastian 
Stakset 

till Gimo 
18 aug kl 19.00

• Tisdagkvällar bön. 
• Onsdagkvällar:  Kvinnor talar Svenska.

En resumé från våren: 
Välkommen att titta in i det 
röda stora huset bredvid Ro-
slagsbröd. Nu avslutar vi just en 
härlig vårtermin. Gudstjänster 
varje söndag 12.30; levande 
predikan, lovsång/bön och 
så underbar gemenskap runt 

Gimogårdskyrkan är en nystartad internationell kyrka i 
Gimo som hälsar människor välkomna från alla världens hörn. 

För några år sedan delade vi ut  
Sebastians bok Bara ljuset kan be-
segra mörkret och nu  kommer han 
till oss.  Vi ordnar ett utomhus-event 
torsdagen den 18 aug kl 19.00  då 
Sebastian kommer att  berätta sitt liv.  

 Boka in kvällen! 

Sommar- 

KIDZ
28-30 juni 

Alla barn är välkomna att göra 
något riktigt kul under 3 dagar. 

"Bara vanligt vatten”
 blir temat, vi kommer att jobba 

med vatten. 
Det blir vattenballonger,  

vattenfall, vattenkrig, besök av 
brandkåren.  

Vi se till tre härliga vatten-dagar 
som avslutas med en  

Water-festival. 

fika-muggen. Kom med du 
också! Efter Gudstjänsten på 
påskdagen tågade vi ut på 
stan och önskade folk ”Glad 
påsk” i det härliga vårvädret. 
Tisdagkvällar bön, Onsdagkväl-
lar ”Kvinnor talar Svenska”. Varje 
torsdag är det fullt drag, 25-30 
barn ”Kidz”. Vid påsktiden så 

berättade vi att Jesus tvättade 
sina älskade lärjungars fötter 
och då ville barnen att vi också 
skulle tvätta varandras fötter 
som en kärleks-handling, myck-
et originellt men häftigt. Under 
några samlingar tillverkade vi 
raketer av vanliga Pet-flaskor. 
Woh..flög riktigt långt, kanonkul.

Nu ser vi fram emot sommaren!
Välkommen att vara med här i kyrkan! Vi firar gudstjänster varje 
söndag och den 26 juni blir det final för våren med en stor ute-gud-
stjänst kl 10.30 då även Furuhöjdskyrkan är inbjuden. Sedan åker vi 
till Furuhöjdskyrkan och firar Gudstjänst varje söndag under  
sommaren kl 10.30 och varje onsdagkväll har vi lovsångs- och 
bönesamlingar i Furuhöjdskyrkan.

Sommar-semester vid Mälaren!  
3-7 aug Öppet för alla! Drakuddens lägergård vid Bro.  
Planera in och välkommen med på en härlig sommarsemester 
med Gimogårdskyrkan. Bad vid egen strand, fotboll och vollyboll, 
lek och tävlingar, god mat och samtal om livet och så läser vi  
bibeln, sjunger, lovsång och upplever gemenskap och stor glädje, 
alla åldrar välkomna! 1200:- för vuxen 500:- för barn över 5 år. 
Ring och anmäl dig till Gunilla 0708/758458

Öppens hand öppnar sommarfilial i Gimogårdskyrkan 
5 lördagar 12.00-19.00 i juli.
Secondhand varor från Öppen Hand, Remake produkter från Nytänk och Café med glass
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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

Välkommen att hänga med oss 
i sommar! 

4-6/6  ÄVENTYRSLÄGER För alla barn från åk 1-6.  
 Anmäl er via Furuf.se

V.24 Ungdomsgård vid multiarenan  
 Sommarcafé startar tisdag 14e juni kl 19 - sedan varje tisdag  
 kl 19 framöver 
 Flördax startar fredag 17 juni kl 19, sedan varje fredag kl 19   
 framöver hela sommaren - håll utkik på sociala medier!  

V.25 Ungdomarna firar midsommarhelgen på Torpkonferensen   
 24-26 juni

V.26  Sommarkul för alla barn tisdag-torsdag (28-30 juni) 

V.31  SOMMARLÄGER! (30 jul - 5 aug) Anmäl dig via Furuf.se

Håll utkik på Furuf.se eller på sociala medier 

där vi ständigt uppdaterar om våra  

aktiviteter och happenings 



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

PersonligtPersonligt: : Eva och  GunnarEva och  Gunnar
Några år tidigare hade vi fått uppleva den Helige Ande 
på ett påtagligt sätt. Det blev ett före och ett efter i vår 
kristna tro. Bibelordet blev verkligt på ett nytt sätt. Att 
få tillhöra en levande församling är en viktig del i våra 
liv, där visioner och tro blir till en verklighet.

Man kan tänka att när man blir pensionär, så börjar 
livets nedförsbacke, men för oss öppnades nya dörrar. 
Vi har båda hela tiden fått lära känna så många nya 
fina människor.Att Gunnar skulle bli lastbilschaufför 
på Öppen Hand i 18 år kunde vi inte gissa, inte heller 
att vi för drygt tio år sedan på nytt skulle bli tonårs-
föräldrar, när våra afghankillar kom till oss. Det har 
inneburit mycket glädje, men även kamp för asyl. 
Språkträningen hemma ledde till att Eva plötsligt 
började som lärare igen, nu med Svenska För Invan-
drare=SFI i Gimo. 

Vi får vara en liten del av Furuhöjdskyrkans försam-
ling och Öppen Hand, men genom att vi alla finns 
tillsammans, kan Gud göra så mycket mer än vi kan 
tänka och förstå, både i vår bygd och i många andra 
länder. Vi har upplevt att Gud har öppnat många olika 
dörrar för oss och lett oss in i nya uppgifter. Vi vill 
skicka med ett Jesuslöfte från Bergspredikan; ”
     ”Bed så ska ni få. Sök så ska ni finna. Klappa på så 
ska dörren öppnas för er.”
       
          Eva och Gunnar

För 57 år sedan hände det - snabbt och oväntat, 
en nybliven lärare från Huddinge och en mjölk-
bonde från Alunda blev ett par. Så oväntat var 
det kanske ändå inte, både Eva och Gunnar 
hade bett om Guds ledning i sina liv och i valet 
av livskamrat. Nu kändes det rätt. Det var bara 
att köra på! Efter ett år var vi gifta. För Eva var 
det en stor omställning att som Stockholmstjej 
plötsligt bli bondgumma och lärare på ”Olands 
centralskola”. 

Vi blev föräldrar till fyra fantastiska barn och vi 
drömde om att utveckla gården, både till areal och 
antal kor. Vi fick se den drömmen gå i uppfyllelse 
under våra 40 år som bönder.  Det var intensiva år 
med familj, gård, skola, församlingsliv, scouter och 
”Juniorer”, läger och hajker. I allt detta har det varit 
viktigt för oss att kunna be tillsammans. Vi har fått 
uppleva Guds välsignelse, men också beskydd under 
otaliga tillbud som uppstod, t.ex. när Gunnar föll sju 
meter eller när Eva fick en hjärtinfarkt.

När sedan lagårdsbranden kom 1991, försvann allt det 
vi stretat med och byggt upp bara på en lördagskväll. 
Då ändrades vårt fokus. Den enda fasta punkten i våra 
liv är att tillhöra Jesus. Allt det vi samlar på oss kan 
försvinna.


