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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.

Kontakt: 
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 
vaktmastar.furuhojdskyrkan@hotmail.com 
0174- 71141
Furuhöjdskyrkan 0174-10027
Öppen Hand 0174-10260
Smulans förskola 0174-13207

Ge en gåva: 
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

Om Furuhöjdskyrkan 

Lukas Ternborg 

Vad gör du i Furuhöjdskyrkan? Jag är Pastor. Vad 
gör man då? Leder församlingen genom möten 
med människor och förkunnelse av Guds ord.  
Berätta något vi inte vet om dig? Jag vann dis-
triktsmästerskapen i spjutkastning som 15 åring!  

Kontakt: 070-7133891 eller lukas@furuhojdskyrkan.se

Jonathan Winberg  
Vad gör du i Furuhöjdskyrkan? Jag är ungdomsle-
dare. Vad gör man då? Man hänger med ung-
domar och predikar om Jesus  Berätta något vi inte 
vet om dig?  Jag älskar att sjunga i duschen.  

Kontakt: 072-3588012

Valter Jonsson  
Vad gör du i Furuhöjdskyrkan? Jobbar som ung-
domsledare. Vad gör man då? FInns till för ung-
domar, ser de bekräftar de och försöker visa på 
Jesus. Berätta något vi inte vet om dig?  Jag älskar 
att sjunga i duschen.  

Kontakt: 070-3240894

Mia Jansson 
Vad gör du i Furuhöjdskyrkan? Jag är församling-
spedagog. Vad gör man då? Jag jobbar på för-
skolan Smulan och med söndagsskolan.  Man kan 
möta mig  på Macken med, där man gärna får 
rycka tag i mig. Berätta något vi inte vet om dig?  
Min största fysiska ansträngning var att bestiga 
Galdhöpiggen, fråga mig gärna hur det gick.  
Kontakt: 076-2898030  eller mia@furuhojdskyrkan.se

Hallå där - Personalen! 
Här är personalen som arbetar i Furuhöjdskyrkan.Varmt välkommen 
att ringa, smsa eller maila om du vill komma i kontakt med någon 
av oss anställda i kyrkan. 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  



Lukas Ternborg är pastor och föreståndare i 
Furuhöjdskyrkan. 
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En gång vann jag Vasaloppet. Jag är skidfantast och hade nått mina drömmars mål. Jag stod med 
kransen om halsen och kranskullan pussade min kind inför tusentals jublande människor. Sen vaknade 
jag upp i sängen, svettig och förstod att allt bara var en dröm. Det hade aldrig hänt. Det var av min 
hjärna en hopdiktad saga som jag upplevde så starkt. Men det var inte sant. 

Vi går in i valtider. Att rösta är 
viktigt det tycker vi nog alla. Men 
vem ska man välja? Vi kommer 
höra berättelser den ena bättre än 
den andra om varför du ska rösta 
på en viss person eller ett visst 
parti. Ibland är det precis som i 
min dröm bara hopdiktade fanta-
sier som låter fantastiska med de 
är utan substans eller relevans. 
Ibland lyckas politiker faktiskt ge 
vallöften som verkar goda och rik-
tiga men som på grund av det stän-
diga kompromissandet i politiken 
går det inte att genomföra. Och 
ibland blir vallöftena verklighet. 
Politiker är bara människor och vi 
ber för de. 

Men de är inte i närheten av Jesus. 
Det står om Jesus så här: Folket sa, 
Vad är detta? En ny undervisning, 
med makt bakom orden! Eller på ett 
annat ställe. Vem är han? Till och 
med vinden och sjön lyder honom. 
Folk som hörde Jesus förundrades 
över hans ord. Allt han sa var gott. 

Hans ord hade makt och auk-
toritet. Hans ord hade substans och 
var inte bara drömmar. Det han 
sa det manifesterade sig i världen 
bland människor. Kort sagt: Det 
Jesus säger, det sker. Därför väljer 
jag Jesus alla dagar, alltid. 

Han talade till stormen och den 
blev lugn. Han talade till den sjuka 
och hon blev frisk. Han talade till 
syndaren och hon blev upprättad. 
Han talade till demoner och de fick 
fly. Han talade till den döda och 
hon väcktes till liv. Sen gick han 
korsets väg för vår skull och dör 
vår död. Uppstår på tredje dagen 
och ger oss liv och nu är det en 
verklighet att alla som tar emot 
honom ger han rätt att bli Guds 
barn. Detta är ingen uppdiktad 
saga. 

Vi som tror på honom kan vittna 
om att Jesus förvandlar liv, hjärta 
för hjärta. Jag väljer inte honom 
var fjärde år och hoppas på förän-

DärförDärför  
väljer jag Jesusväljer jag Jesus
alla dagar
alltid

dring i vårt land.  Jag väljer Jesus 
alla dagar, alltid. För jag tror att 
han är den enda som kan förvand-
la vårt land. Genom att Jesus får 
gripa en människas hjärta och 
förvandla hennes liv. Då börjar en 
inre upprustning som påverkar 
allt runt omkring oss. Våra val och 
våra gärningar blir mer präglade av 
Jesus.  Därför väljer jag Jesus alla 
dagar, alltid.

Ps. Jag röstar i politiska val också. 
Ds 

// Lukas 
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Även om övriga världen tyvärr tenderar att mer och mer glömma Ukraina så fortsätter vi i Alunda att 
hjälpa. Sedan krigets utbrott har vi ju skickat i väg fyra hjälpsändningstransporter från Alunda och som 
rapporterades i förra Rum för liv-bladet så kom hjälpen fram och var till stor nytta och glädje. Ytterlig-
are en hjälpsändning planeras att skickas i väg under september månad och du kan självklart vara 
med och bidra med olika saker. 

Från vecka 34 börjar också packas 
kartonger på Öppen hand med 
förnödenheter främst med tanke 
på Ukraina. Under Oland visar 
kunde man också bidra genom att 
köpa ett s k familjepaket (innehål-
lande bl a mat och hygienartiklar) 
och dessa skickas till Ukraina. 
Håll ögon och öron öppna för 
ytterligare information. 

För övrigt har också Furuhöjdsky-
rkan varje månad sedan krigsut-
brottet i slutet av februari detta 

år skickat insamlade pengar till 
församlingen i Kilia, pengar som 
kommit till nödvändig hjälp till de 
nödställda människorna i Ukraina. 
Församlingen kommer även under 
hösten bidra med insamlade pen-
gar som skickas till församlingen i 
Kilia. 

Du kan fortsätta att hjälpa genom 
att fortsätta att handla på Öppen 
hand och genom att även skänka 
saker dit, så bidrar du aktivt till att 
vi kan fortsätta att bidra med hjälp. 

Vill du bidra med pengar kan du 
swisha pengar till antingen för-
samlingens swishkonto nummer 
123 097 49 64 och märka det med 
Ukraina eller församlingens egna 
swishkontonummer för Ukraina 
123 391 0429. 

Stort tack för ditt bidrag och din 
insats. 

Owe Pettersson

Furuhöjden fortsätter 
att stödja Ukraina

Bilder från tidigare hjälpsändningar till Ukarina från Alunda. 
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Var med och be
Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för 
alla människor, för kungar och alla som har makt, så vi kan leva ett lugnt och stilla 
liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, 

som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen.
 1 tim 2:1- 4

Varmt välkommen på 
Lättgymnastik i  
Furuhöjdskyrkans sporthall.
Gymnastiken passar alla då 
rörelserna kan utföras både sittande 
och stående.

Måndagar kl. 09.30-10.15. 
Därefter fika för den som så 
önskar.
Frågor?  
Besvaras av Lena Wahlund  
på  tel. 070-730 65 77.

Var med under hösten och be. Be för valet be 
för människor med makt. Be för vårt land och 
vårt samhälle. Så vi får leva i frid. Be för de som 
ännu inte är frälsta så de kommer till insikt om 
sanningen.

Be  kan man göra på många olika platser men 
också gemensamt i kyrkan.

• Tisdag till fredag ber vi kl 8.00-9.00. 
• Torsdagar kl 20-21 ber vi tillsammans. 
• Inför varje Gudstjänst kl 10 ber vi i 

lillkyrkan. 
• I varje Gudsjänst ber vi för andra och 

varandra. 

Kom med och be. Det betyder allt för vår församling och vårt samhälle.

Ordinarie öppettider: 
 Måndag-fredag 8–18  

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

Öppen Hand & Macken

Öppen hand  Öppen hand  
& Macken & Macken 

Välkommen till 

Second hand  
och servering. 

Välkommen att fynda!  

Start 
5 sep



Städarfest! 
Vi hjälps tillsammans åt med 

höststäda kyrkan.  
Skura, putsa, plocka och 
skratta tillsammas kl 16-21  
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Gudstjänster & samlingar   

oktober 
2 Söndag 10:30 Gudstjänst 
med vittnesbörd från Kristna 
Bikers Lukas Ternborg, Lars 
Widell, Magnus Gustavsson, 
Nattvard, servering

4 Städarfest i kyrkan från kl 16-
21 

6 Torsdag 20 Bön i Kyrkan 

9 Söndag 10:30Gudstjänst 
tillsammans med 
Gimogårdskyrkan Lukas 
Ternborg, Emil Abrahamsson, 
Karin Andersson, Korvfika

13 Torsdag 20 Bön för bibellösa 
folk tillsammans med Folk och 
Språk

15 Lördag kl 9-21 Ledardag  

16 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Lukas Ternborg Gustav Ek 
servering, Afterchurch för 
ungdomar. 

16 Söndag 13:30 Andakt på 
Olandsgården Ragnar Jenefeldt 

20 Torsdag kl 20 Bön i Kyrkan 

September
8 Torsdag kl. 20 Bön i Kyrkan 

9 Fredag kl.19 Bönedagar fred-
ag till söndag 

10 Lördag kl 10-13 Höstmarknad 
på Öppen hand 

11 Söndag 10:30 Gudstjänst  
Lukas Ternborg, Gunvor Preus-
chhof, Torsten Wahlund, Korvfika

Under v 37 startar våra hem-
grupper på tisdagskvällar. 

15 Torsdag kl. 20 Bön i kyrkan 

18 Söndag 10:30 Gudstjänst  
Micke Prytz, Maria Johansson, 
Jonathan Winberg, servering, 
Afterchurch för ungdomar. 

18 Söndag 13:30 Andakt på 
Olandsgården Mia Jansson 

23-24 Klädbytardagar se event 
på sociala medier

25 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Lukas Ternborg, Josef Mineur, 
missionsinsamling, Korvfika 

29 Torsdag 20 Bön i Kyrkan 

23 Söndag 10:30 
Höjdarhajksgudstjänst för alla 
åldrar Valter Jonsson, Jonathan 
Winberg. Korvfika

27 Torsdag 14:00-16:00 ”Sånger 
omkring kaffebordet” Vi sjunger 
våra älskade läsarsånger och 
fikar tillsammans. För dig som är 
dagledig och för dig som blivit 
lite äldre. 

27 Torsdag kl 20 Bön i Kyrkan 
28 Fredag kl.17-20 Fredgasmys 
För Barnfamiljer. Vi äter Tacos 
sen får barnen sin egen 
aktivitet och föräldrar får tid för 
samtal och lyssna till kloka ord. 
Anmälan till Lukas. 

30 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Predikant Lasse Levén, Maria 
Johansson, Torsten Andersson, 
Missionsinsamling Servering

Välkomna att fira 
Gudstjänst i Furuhöjdskyrkan 

varje söndag kl 10:30.

Kan du inte närvara på plats 
finnas predikningar  

 tillgänglig att lyssna på via 
ljudfil från  

www.furuhojdskyrkan.se.  

Sånger omkring 
kaffebordet 

Torsdag 27 september  
kl 14:00-16:00. 

Vi sjunger våra älskade 
läsarsånger och fikar 

tillsammans. För dig som är 
dagledig och för dig som blivit 

lite äldre. 
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Hösten 2022

Barngympa!  
Fredagar kl. 10 Barn 3-5år
Furuhöjdskyrkans sporthall

Fredagsmys 
28 SEPTEMBER KL. 17-20
Tacokväll för barnfamiljer. Anmälan. 

NoVember 
3 Torsdag kl. 20 Bön i Kyrkan 

5 Lördag 10:30 Gudstjänst 
på Alla Helgons dag i 
Elimkapellet med ljuständning, 
Lukas Ternborg, Ragnar 
Jenefeldt servering

6 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Lukas Ternborg, Ester 
Fridenström, Micke Prytz 
Nattvard Korvfika

10 Torsdag kl 20 Bön i Kyrkan 

13 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Lukas Ternborg, Gunvor 
Preuschhof, Hanna Mineur, 
servering. Afterchurch för 
ungdomar. 

13 Söndag 13:30  Andakt på 
Olandsgården Lukas Ternborg 

17 Torsdag kl 20 Bön i Kyrkan 

20 Söndag 10:30 Gudstjänst 
talare Elin Karlsson, Patrik Jonsér, 
Mia Jansson, Korvfika

24 Torsdag kl 20 Bön i Kyrkan 
27 Söndag 10:30 Första 
Adventsgudstjänst tillsammans 
med Gimogårdskyrkan Lukas 
Ternborg, Veronica Widell, 
Lasse Levén Missionsinsamling 
servering

december

1 Torsdag kl 20 Bön i Kyrkan

4 Söndag 10:30 Gudstjänst. 
Andra advent. 

8 Torsdag kl 20 Bön i Kyrkan Kom med och be
Tisdag - fredag kl. 08
Torsdagkväll och söndag. 

Han för mig till vatten där jag finner ro. Ps 23:2 
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Gimogårdskyrkan
Textilgatan 8 i GimoGimogårdskyrkan är en nystartad internationell kyrka i 

Gimo som hälsar människor välkomna från alla världens hörn. 

Välkommen till
Gimogårdskyrkan! 
En internationell kyrka som tror 
på Gud Fader fylld av kärlek, på
Jesus Kristus, Guds son, sänd till 
den här världen för att rädda 
människor som du och jag, 
på den Helige Anden som vår 
personliga uppmuntrare som 
hjälper oss till ett spännande liv. 

Vi som kyrka vill vara en god 
spelare i Gimo! Kom ihåg! Gud 
tror på dig! Du är unik, älskad 
och utvald! Låt ingen ta ifrån 
dig det. Tragiskt nog så finns 
det också i tillvaron en fiende, 
inte en människa, utan satan 
själv. Som vill förstöra även ditt 
liv. Bibeln berättar: ”tjuven har 

kommit för att stjäla, slakta och 
döda” våra tidningar berättar 
om det här varje dag. Men tid-
ningarna berättar sällan om att 
Gud vill beskydda, reparera och 
hjälpa dig, din familj, Gimo och 
hela Roslagen genom Jesus… 
”men jag har kommit för
att ni skall ha liv och liv i över-
flöd".  Det vill vi gärna berätta 
om, så kom till våra samlingar: 

Varje tisdag, 19.00 Vi läser 
bibeln, ber och upplever verklig 
gemenskap.

Varje söndag, 12.30 Gudstjänst 
i Gimogårdskyrkan, där berät-
tar vi om tron och vi hjälper dig 
gärna fram till tro, för Tro är en 

stor tillgång!
Om du bara vill samtala så ring:
Gunilla 0708758458
Lasse 0706512257, 
Remy 0762269914
  Blessing! /Lasse

Ett par bilder från sommarens härliga ”Sommarsemesterläger”
Under 5 dagar, 60 personer på ett härligt sommarläger på Drakudden vid Mälaren, bad,  
sol, lovsång, bön o Guds ord, god mat, härlig gemenskap, alla åldrar, så otroligt bra!

Sebbe Stakset till Gimo ... 
... men han blev sjuk men vi genomförde mötet och istället 
fick vi lyssna till Sebbes kompis Betz. 
Betz berättade hur han åkte ifrån 27 polisbilar, 2 polishe-
likoptrar men inte sin mors böner. Hur Jesus kom in i hans 
kriminella liv och förvandlade honom totalt. 

KIDZKIDZ  Torsdagar Start 8 sept kl 15.30 Barngrupp för barn 7år och  uppåt



Öppen handÖppen hand
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Öppen Hand är i full gång och inlämningsboden 
är öppen! Tack för att du respekterade stoppet i 
somras, på så sätt fick alla volontärer  lite vila. 
Vi är väldigt tacksamma att  du lämnar till oss, 
men titta över sakerna och se till  att  det är rent 
och helt. Skölj till exempel ur jorden ur blomkrukor 
osv.  Stort tack!  
Vi packar kartonger!
Kriget i Ukraina har inte tagit slut. Nu är det en ny 
sändning på gång!  Vi har redan bistått med fyra 
stora hjälptransporter och nu planerar vi en till  
omkring 20 september.  Det har kommit önskemål 
om följande: vinterkläder, kängor, hygien, bindor, 
blöjor, barnmat men också El-element, kylskåp, 
frysskåp, spis/ugn, tvättmaskiner, köksredskap etc. 
Har du bra begagnade varor, kom med det till 
Öppen Hand i mitten av september, skriv Ukraina 
på varorna.

Köp en familjekartong:
Du kan skänka en familje- 
kartong den genom att swisha  
250:- till 123 391 04 29. Då köper 
vi in en matkartong av samma 
värde och skänker till en  
behövande familj i södra 
Ukraina, nära Odessa.
Vill du vara med? 
Vill du vara med och hjälpa till i arbetet här på 
Öppen Hand så kontakta Anita Levén 0730835475 
el Micke Prytz 0708388371
Butiken
Vi packar upp och ställer fram nya saker regel-
bundet. Här om dagen såldes ett bord på 10 min, 
så passa på att titta in när du har möjlighet. 

Ny verksamhetsledare 
för Nytänk - Teresa 
Välkommen Teresa 
Önander som ny verksam-
hetsledare! Men vem är 
du? 

 - Jag bor i Gimo, är gift 

med Joakim och vi har fyra 
barn. Jag är utbildad behan-
dlingsassistent, väktare och 
flygplatskontrollant. Jag har
jobbat flera år på Frälsningsarméns stödboende 
Sagahemmet som boendestödjare,
HVB-hemmet Dalilagården som behandling-
spedagog och på Arlanda flygplats som
flygplatskontrollant/väktare med mera. Nu ser 
jag fram emot att få hjälpa människor genom 
Nytänk. Nytänk är ett företag som ska stärka 
och rusta de medmänniskor som behöver hitta 
en väg till arbete och det gör vi genom att lita 
på vår himmelske Fader under alla omstän-
digheter och räkna med Jesus i allt vi gör. 

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och 
bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, 
sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad 
ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller 
jag er att ni skall älska varandra.” 

    Joh 15:16-17

ÖPPETTIDER: 
Nytänk har öppet onsdag-fredag 09.00-

12.00 på Parkvägen 7 Alunda

Nytänk har avtal med Arbetsförmedlingen inom 
programmet Arbetsintegrerande övningsplatser 
och erbjuder variationsrik arbetspraktik och 
även språkträning. 

Vi har tillverkning av olika Remake produkter 
och vi har samarbete med Öppen Hand och gör 
olika RUT- uppdrag, tex trädgårdskötsel, flytt av 
möbler, städning, laga kläder eller liknade. 
 Ring Teresa 073- 5887156 

KIDZKIDZ  Torsdagar Start 8 sept kl 15.30 Barngrupp för barn 7år och  uppåt
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I höst startar FURUF en scoutgrupp i Alunda
För dig som har börjat årskurs 2 eller 3 och tycker om att lära dig nya saker, 

kommer det nu att finnas en scoutgrupp i Furuhöjdskyrkan på onsdagar. 

Närmare bestämt i skogspartiet bakom Furuhöjdskyrkan.  Vi börjar den 14 september klockan 
18.00.  Det finns 12 platser och det kostar 150 kronor per termin. Vi kommer att vara utomhus 
varje tillfälle och utforska naturen, lära känna allemansrätten och försöka finna naturliga lösning-
ar på vardagliga problem. Du behöver kläder efter väder och ett glatt humör. Kvällen avslutas 
klockan 19.30.

Välkommen med din anmälan senast 12 september till Josef Mineur 073-653 59 65.

Välkommen att gå en  

ALPHA-KURS
 på Macken/Öppen hand.  

Vi startar onsdagen den 28 september kl 18:30. 

Vi vänder oss i första hand till dig som  
inte gått en alphakurs tidigare 
(Jo då, du kan gå den flera gånger. :)

Anmäl dig och en kompis som vill gå  
tillsammans med dig till Micke Prytz,

0708-388371. Honom kan du också ringa om du 
har några frågor om Alphakursen. 

(Vi har ca 20 platser.) 

ALPHA PÅ MACKEN
- en grundkurs om kristen tro -

VAD ÄR ALPHA?
Alphakursen är till för alla som 
vill fundera och reflektera kring 
livet och dess mening. Det är en
plats där människor kan komma 
och koppla av, äta, lyssna och dela 
sina tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?
Alphakursen är till för alla, och 
speciellt anpassad för människor 
som inte är vana kyrkobesökare.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL 
UT? En Alphakväll består av tre 
delar, en måltid, ett föredrag och 
avslutande samtal i smågrupper 
där du får  möjlihet att ställa 
frågor och bidra med dina åsikter. 
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Följ oss på sociala medier Följ oss på sociala medier 
och på hemsidan där vi och på hemsidan där vi 
ständigt uppdaterar kring ständigt uppdaterar kring 
vad som händer inom vad som händer inom 
Furuf.Furuf.  

furufgram

FURUF

WWW.FURUF.SE

FURUF HÖSTEN 2022
Välkommen till Furufs barn- och  ungdomsverksamhet den här 

hösten.  Vi har fokus på gemenskap, tro och glädje.

FREDAX åk 7-9 (högstadiet): Fredagar 19.00-23.00 

Furuhöjdskyrkan. En kväll med fokus på go ge-

menskap, roliga aktiviteter och tro. Kvällarna  

avslutas med café och efterhäng.

Nyhet! Nyhet! NATTCAFÉ - Fredagar kl 21 i Furuhöjdskyrkan 

för åk 7-9 (högstadiet) Start 16/9

LÖRDAX: gymnasiet och uppåt, lördagar kl 19.00 

Furuhöjdskyrkan. En kväll med fokus på ge-

menskap, tro och glädje. Varje kväll avslutas med 

café och efterhäng.  

KONFA fredagar 15.30-17.30 Start 16/9

YOUTH NIGHT  En lördagkväll i månaden för alla ungdomar och unga vuxna. Ungdomsmöte+nattcafé.

AFTER CHURCH  En söndag i månaden för alla ungdomar och unga vuxna. EfterGudstjänsten kör vi fika, eftersnack och aktivitet.
HÖJDARHAJK   22-23 oktober åk 1-6.  En helg präglad av glädje, vänskap och bibelberättelser.

HAPPENINGS under hösten:

BARNGYMPA 3-5 år fredagar 10.00-11.00. Lekar, bus, rörelse och  
glädje i Furuhöjdskyrkans sporthall. Start 16/9
Nyhet! Nyhet! BARNKÖR - Onsdagar kl 18-19 i Furuhöjdskyrkan. 
Mer info kommer framöver.

För barn mellan förskoleklass och åk 6 erbjuder vi flera aktiviteter på 
flera olika orter. Vi leker, tävlar, pysslar och hittar på roliga aktiviteter 
både inne och ute.
• ELIM SCOUT åk F-6 onsdagar 18.30-20.00 Elim kapellet, Ekeby Start 

28/9
• SMULKUL åk 1-6 torsdagar 18.00-19.30 Smulans förskola, Stavby 

Start 15/9
• DRAGET åk 5-6 torsdagar 18.30-20.00 Furuhöjdskyrkan Start 15/9
• • Nyhet!Nyhet! Scout i Alunda- fr åk 2-3 onsdagar 18:00-19:30. Se annons. 

Start 14/9. 



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

Min uppväxten har till stor del 
präglats av mina föräldrars val 
av att bli missionärer. Bara några 
månader gammal bar flyget av ner 
till Mocambique i södra Afrika. 

Där bodde vi hela familjen, mina 
föräldrar och mina två syskon, 
tills jag fyllde 12 år. Uppväxten i 
Mocambique ligger till stor grund 
för hur jag vill leva mitt liv, och har 
format mig till den jag är idag. Jag 
fick som ung möta många sargade 
människor i svåra situationer och 
inse hur sjukt priviligerad jag är. 

Den erfarenheten har gjort att jag 
känner mig kallad till att möta och 
finnas där för andra människor. Jag 
vill kunna vara ljuset i mörkret, en 
som visar på att det finns ett hopp. 
Jag vill ge i gåva det jag fått i gåva.

Tonårsperioden var en tid då jag 
rycktes mellan idrotten, vänner 
och kyrkan. Trots många kristna 
läger så blev kyrkan sekundär. 
Någonstans fanns ändå alltid en 
inre längtan av att rota sig mer 
i tron. Detta gjorde att jag efter 
gymnasiet valde att gå lärjungasko-
la, bibelskola och volontärarbeta i 
Filippinerna. 

Dessa erfarenheter har fått mig att 
inse att den kristna tron är en livss-

til och att den håller i vått och tor-
rt. Tron är inte bara min egen, den 
är menad att delas med andra. Jag 
hoppas kunna inspirera och få vara 
en del i andras personliga växan-
de, skapa utrymme för människor 
att möta Gud, både i och utanför 
kyrkan. Själv längtar jag efter att 
få växa och utvecklas i mina gåvor 
och i mitt ledarskap. 

“Men så är det inte hos er. Nej, den 
som vill vara störst bland er ska vara 
den andras tjänare”
   Markus 10:43 SF15

Jonathan Winberg
 

Jag heter Jonathan Winberg, 22 år gammal från Bottnaryd, ett litet samhälle beläget i de småländska 
skogarna. Jag har just börjat jobba i Alunda som en av två ungdomsledare i Furuhöjdskyrkan. Jag är 
en sportintresserad grabb som älskar träning i alla dess former. Något roligt om mig är att jag har varit i 
cirka 34 länder, fråga mig gärna om det. 

PersonligtPersonligt 

 "Uppväxten i Mocambique 
ligger till stor grund för hur 

jag vill leva mitt liv"


