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Vad händer på Söndax? 
Läs mer på sid. 4-5

 Fortsatt stöd till Ukraina
    Läs mer på sid 9

Därför väljer Jesus dig, 
alla dagar, alltid.  sid 2. 

Hela julens program 
Julbord, adventsgudstjänster, musik i julnatten. 
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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 

Behöver du, eller känner du 
någon som behöver en  

matkasse till jul?
Julen närmar sig, för många en stor glädjehögtid, vi  

samlar familj och vänner, äter julmat och är tillsammans. 
Men mitt i allt kan det vara svårt att få ekonomin att gå 

ihop av flera olika anledningar. 

Skulle en matkasse till jul underlätta för dig eller din familj, 
så hör av dig till Mia 076-2898030, Ann-Mari 079-3370436 

eller till Micke på”Macken” 070-8388371

Matkassen innehåller traditionell julmat. 
Vi kommer till dig med matkassen någon gång måndag – 

onsdag under vecka 51.

Vi vänder oss framför allt till dig som bor i Alunda området.

Vi önskar dig en välsignad GOD JUL!

Youtubesändningar
Nu kan ni vara med på våra  
Gudstjänster på Youtube igen. 
På söndagar direkt efter Gudstjän-
sten ca kl 12:00 läggs de ut under 
Furuhöjdskyrkan på Youtube. Ni kan 
även hitta en länk på vår hemsida 
furuhojdskyrkan.se. Vill du bara 
höra predikan finns den tillgänglig 
som ljudfil. 

"Jag är världens ljus. Den som följer mig skall  
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Joh. 8:12   



Lukas Ternborg är pastor och föreståndare i 
Furuhöjdskyrkan. 
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Jesus Jesus   
väljer digväljer dig
alla dagar
alltid

I min förra text skrev jag om varför jag väljer Jesus alla dagar alltid. Han har räd-
dat mig och givit mig liv och livslust och mening. Men om man ska vara ärlig han-
dlar inte allt om mitt val.  Det handlar om Guds val. Jag kan bara välja honom för 
att han valde mig först. Han valde inte bara mig han väljer även dig. Guds val 
gäller dig alla dagar alltid, ända in i evigheten. 

Hur vet man att man är utvald av 
Gud?  Man firar Jul. Jul är att Gud 
sände sin son till jorden, Jesus 
Kristus. Genom att se på Jesus kan 
vi se vem Gud är förstå vad han vill 
med våra liv. Han kan rädda oss 
från den tomhet vi alla kan känna 
inom oss. En tomhet som inte går 
att fylla med fler saker. Även om vi 
försöker varje år vid juletid. 

Ekonomen Tim Jacksson sa: 
Vi blir övertalade att spendera pengar 
vi inte har, på saker vi inte behöver, 
för att skapa intryck som inte består, 
på människor vi inte bryr oss om.  

Konsumtionen ökar men det räd-
dar oss inte. Vi kan inte heller fylla 
tomrummet med träning. Även
om antal deltagare ökar år för år i 
alla motionslopp. Men mer träning 
fyller inte tomrummet. Vi kan
inte fylla tomrummet med fler up-
plevelser även om folk gör allt för 
att få en kick av livet. Det finns
ett rum i varje hjärta som bara Gud 

kan fylla. Och han väljer att kom-
ma till oss i sin son Jesus. Det är
därför vi firar Jul.

 
"Det finns

ett rum i varje hjärta som 
bara Gud kan fylla." 

Julen kan bli en gran som vi 
hänger glitter och kulor i, men det 
var en som lät sig hänga upp på trä 
för vår skull, Jesus. Julen kan bli 
massor med julklappar, men den 
handlar om en som gav sin ende 
son till oss som en gåva för att vi 
inte skulle gå under utan ha evigt 
liv. Julen kan bli tända ljus och 
mys, men den handlar om han som 
är världens ljus. Som väljer oss så 
vi inte behöver vandra i mörker.

I Juletid påminns vi om att han inte 
bara kommer till jorden han kom-
mer till dig. Om du vill ta emot
honom. 

"men den handlar om en som 
gav sin ende son till oss som 

en gåva för att vi inte skulle gå 
under utan ha evigt liv."

En av Julens texter står det: Se, Din 
konung kommer till dig, ödmjukt. 
Vår Gud kommer till oss i Jule-
tiden. Han kommer ödmjukt. Han 
tvingar sig inte på men vill visa oss 
att vi är utvalda av honom.

// Lukas
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Barnens Gudstjänst, SÖNDAX, börjar i kyrksalen tillsammans med den övriga församlingen. Men när 
söndaxjingeln ljuder springer vi ner i källaren. Där har vi tillgång till fantastiska lokaler sen förra hösten, 
då de fräschades upp med nya snickerier och ny färg. De gjordes ändamålsenliga med ljus, ljud, me-
dia, övrig dekoration och en scen. Alla kreatörer och visionärer har skapat ett rum för liv! 
Och liv är det!

Vilka är vi? Jo, alla barn mellan 
tre och tio år och 16 ledare i alla 
möjliga olika åldrar. Vi är team på 
fyra till sex ledare per söndag, då 
vi delar på ansvaret endera i att 
leda gudstjänsten och ta hand om 
de praktiska aktiviteterna. 

Barnens gudstjänst består av väl-
kommen & bön, bibelord, kollekt, 
rörelse & klurigheter, livsviktigt, 
lovsång & bön. Förra terminen 
levandegjorde vi någon av Bibelns 
berättelser under punkten ”livs-
viktigt”. Den här terminen har vi 
utforskat vem ”Jesus är…” Vi an-

vänder oss av drama, hemlig gäst, 
olika figurer, bild, dialog, sång med 
mera. 

När aktiviteterna tar sin början 
blir tre- till femåringar en grupp 
och barnen upp till tio år en annan 
grupp. Aktiviteterna består av lek, 
spel & sport, pyssel, fruktstund, 
skapande, eller något uppdrag, 
som att gå på skräpletarjakt. Det är 
bara fantasin som sätter gränser. 
Varför inte slå upp ett militärtält, 
poppa popcorn och visa film i 
tältet? Det gjorde vi en söndag 
under hösten.  

Nytt för i höst är att 11 och 
12-åringar bildar en grupp som 
kallas Femsexan, där sju olika 
ledare, varav fem tonåringar, delar 
på ansvaret. De finns kvar i kyrk-
salen så att de även får höra ”Kor-
set”, vittnesbördet om vad Jesus 
betyder. Sen samlas de en trappa 
upp vid entrén för sin gudstjänst 
med efterföljande aktivitet. Under 
hösten har de bland annat bakat 
till församlingens kyrkkaffe, spelat 
spel, lekt maffian, gjort studie-
besök på brandstationen och en 
utflykt till badhuset.

Vad händer på 

Söndax??

2.

2.
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Röster från barnen: 
  Vad är det bästa med 
Söndax? 
Äta kex. Samla in till Ukraina. Pyss-
la. Jag längtar till Söndax, allt är 
bra men kompisarna och lekarna 
är det bästa och jag har varit med 
alla söndagar sen vi började.

Röster från ledarna:
 Några ord som definierar 
Söndax? Helhet. Sammanhang. 
Guds ord.  Tillsammans. Glädje. 
Jesus. OCH ALLT DETTA ÄR FÖR 
BARNET. Det barn som kommer 
till Söndax. 
Låt barnen vara, och hindra dem inte 
-från att komma hit till mig! Himmel-
riket tillhör sådana som de.
   Matt. 19:14

»Sannerligen, om ni inte omvänder 
er och blir som barnen kommer ni 
aldrig in i himmelriket. De som gör 
sig själva små som det här barnet är 

störst i himmelriket. Och den som i 
mitt namn tar emot ett sådant barn 
tar emot mig.

 Matt. 18:3–5.

Varmt Välkommen att hälsa på oss 
en söndag på Barnens Gudstjänst!

Ulrica Melin 

6.

4.

Några ord om bilderna: 

1. Det är full fart nerför källar-
trappan till vår fina söndaxlokal.

2- Den fina lokalen i källaren 
rymmer både teknik och barn 
och de kan ha fullt fokus på 
vad som händer på scenen 
där dagens text, sången, leken 
och bönen kan gestaltas. Vi har 
även utrymme för böcker och 
plats att sätta upp pyssel. 

1.3.

5.

3. I sporthallen finns alla  
möjligheter att ha kul när sport 
och lek håller till inomhus. Där finns 
klätterväggen som är till glädje 
och utmaning för alla användare. 
Bollar i alla storlekar finns till hands 
och rundpingis fungerar bra att 
utöva.

4. Ibland får församlingen  
möjlighet att se alla barnen 
framme på kyrksalens scen innan 
de går vidare till sin egen gudst-
jänst.

5. Ett glatt gäng träffas en trappa 
upp vid entrén för att träffa sina 
kompisar för lek, spel, skoj och 
goda samtal. 

6. Allrummet med alla sina möbler 
är perfekt för att leka inte-stö-
ta-golvet. Russinleken fungerar 
också utmärkt och är en klar  
favorit hos de yngre. 
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Gudstjänster & samlingar   
Välkomna att fira Gudstjänst i Furuhöjdskyrkan 

varje söndag kl 10:30.

December 
1 Torsdag 20-21 Bön i kyrkan 

4 Söndag 10:30 2 Advent Gud-
stjänst Hope Bizimungu, Lukas 
Ternborg, Nattvard, Korvfika

8 Torsdag 20-21 Bön i kyrkan

10 Lördag 17:00 Julbord med 
körsång och underhållning, se 
annons

11 Söndag 10:30 3 Advent 
Gudstjänst Lukas Ternborg, 
Micke Prytz. Servering 

13 Tisdag 18:30 Luciafirande 
med fikaservering

15 Torsdag 18 Israelkväll fika 
och berättelser från israelre-
senärer. 20.00 bön för Israel. 

18 Söndag 10:30 4 Advent 
Gudstjänst Remy Goodfortune, 
Lars Widell, Maria Johansson. 
Korvfika

24 Julafton 22:30 Den Heliga 
Natten, Sång och musik i Julnat-
ten, Torsten Wahlund  

26 Annandag Jul 10:30 Missions-
gudstjänst, Lasse Levén, Elin 
Karlsson, missionsinsamling, Kaffe 
och kaka. 

31 Nyårsafton 19:00  
Nyårsmusikal sedan Nyårssupé, 
23:00 Nyårsvaka. 

Januari
1 Nyårsdagen 11:30 (obs 
tiden!) Gudstjänst Lukas Tern-
borg, Gustav Ek 

6 Trettondag Jul 14:00 Julfest 
med Pettsonteater, glassfest 
och dans runt granen.

8 söndag 10:30 Gudst-
jänst Fredric Karl-Mats från 
Folk&Språk, Mia Jansson, Emil 
Abrahamsson, Nattvard, server-
ing

Vecka 2  samlar vi oss till bön i 
Furuhöjdskyrkan. Vi ber för det 
nya året.  Vi ber tisdag - torsdag 
mellan 19:30- 20:30. Fredag-
skvällsbön med undervisning 
19:30-ca 23. 

14 Lördag 19 Nyårsmusikalen 
framförs av våra ungdomar. 

15 söndag 10:30 Gudstjänst 
med nyårsdrama. Valter Jons-
son, Jonathan Winberg, Korvfika

Ekumeniska Böneveckan 18-22 
jan Tema: *Gör det goda, sträva 
efter rättvisa”

Onsdag 18 januari 18.00 
Ekumenisk mässa med efter-
följande panelsamtal med 
präster och pastorer.  I Stavby 
församlingshem. 

Fredag 20 januari 08.00 
Ekumenisk mässa i Furuhöjdens 
kyrka. Goda Nyheter bjuder 
på fika och informerar om sitt 
arbete. 

JulbordJulbord    
i Furuhöjdskyrkan 
med körsång, underhållning och lekar.
Lördagen den 10/12 Julbordet startar kl 17.00.

Pris:  Vuxen 270:-   Studerande/pensionär: 200:-
 Barn 6-15 år: 100:- Familj (barn upp till 15 år) 650:-

Sista anmälningsdagen den 4 december. Anmälan på lista i 
Furuhöjdskyrkan e ller på e-post: lukas@furuhojdskyrkan.se  Allt 
eventuellt överskott går till hjälp i Ukraina

Nyår!Nyår!
Välkommen att fira nyårsafton  
i Furuhöjdskyrkan. Det blir 
Nyårsmusikal kl. 19.00, 
av och med Nyårslägret, 
efterföljande Nyårssupé och  
nyårsvaka. Entré. 
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Vintern 
2022/2023

Kan du inte närvara på plats 
finns predikningar  

 tillgängliga att lyssna på via 
ljudfil från  

www.furuhojdskyrkan.se.  
och se gudstjänsten på  

Youtube. 

Söndag 22 januari 11.00  
(obs tiden!)  
Ekumenisk Gudstjänst i Alunda 
kyrka. Medverkande av 
församlingarnas olika präster 
och pastorer. Barnsamling i 
Klockarbacken. 

26 Torsdag 14-16 Sånger 
omkring Kaffebordet 

26 Torsdag 20-21 Bön i Kyrkan 

29 Gudstjänst 11:00 Lukas 
Ternborg, Hanna Mineur, Maria 
Johansson, Missionsinsamling 
Servering 

Februari
2 Torsdag 20 Bön i kyrkan 

5 Söndag 10:30 Gudstjänst L 
Ternborg, Torsten Wahlund, Ester 
Fridenström, Nattvard, Korvfika 

5 Söndag 13:30 Andakt 
Olandsgården, Torsten Wahlund

9 Torsdag 20 Bön i Kyrkan 

12 Söndag 10:30 Årsmöte 
Gudstjänst L Ternborg, L Levén, 
Karin Andersson, Servering 

16 Torsdag 20 Bön i kyrkan

17 Fredag 19 Kvällsmacka för 
män

19 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Micke Prytz, Gunvor Preuschhof, 
Torsten Andersson.  Bjud hem 
någon denna söndag.   

Sånger omkring 
kaffebordet 
Torsdag 26 januari  

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. 
Favorit i Repr

is! 

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

Julgransplundring 
med Pettson-teater

Program: 
• Sång
• Pettson och Findusteater 
• Fikaförsäljning: Korv,kaka, kaffe/saft, glass 
• Vi dansar ut julen
• Tomten kommer. 

23 Torsdag 20 Bön i Kyrkan 

26 Söndag 10:30 
Lägergudstjänst, L Ternborg 
och lägerdeltagarna. 
Missionsinsamling, Servering 

mars 

2 Torsdag 20 Bön i kyrkan

4 lördag 9.00 Kvinnofrukost för 
hälsa till Ande, själ och kropp. 

5 Söndag 10:30 Gudstjänst 
predikant, Gustav Ekdahl, 
Micke Prytz, David Preuschhof, 
nattvard, korvfika. 

5 Söndag 13:30 Andakt 
Olandsgården, Mia Jansson 

16-19 Mars Bibelhelg med Roine 
Svensson om Livet med den 
Helige Ande. Mer info i nästa 
programblad. 
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Gimogårdskyrkan
Textilgatan 8 i Gimo

Några särskilda söndagar framåt:
27 nov 1a Advent Samling kl 10 för avfärd till Furuhöjdskyrkans Gudstjänst som startar 10.30 
11 dec 12.30 Gudstjänst och Luciatåg med alla barnen, lussefika
18 dec 12.30 Gudstjänst med Julfest, Barnen medverkar med Julspel, julfika för alla Julafton  
med Afrikanskt julfirande. Sång-Glädje-Bön- Predikan-Glädje- Sång 18.00 och in i natten! 

Hör gärna av dig! Gunilla Petersen Diakon 0708758458  
Remy Niyigena Ungdomsledare 0762269914
Lasse Levén pastor 0706512257

Gimogårdskyrkan är en plats 
med gott liv och rörelse hela 
veckan!  
Efter bönen på tisdagskvällar 
har vi vandrat till Gimo centrum 
och sjungit lovsång, starkt! En 
samling för kvinnor och en sam-
ling för män på onsdag kvällar, 

Kidz-barnen på torsdagar och 
Konfa o Bön på Swahili fredagar 
och självklart Gudstjänst på 
söndagen, Herrens dag. Sönda-
gen 6 nov hade vi en särskild 
dag med Iran i centrum, förbön 
för Irans alla kvinnor som käm-
par för frihet. Predikan om; livet 

efter graven. Så hade några 
lagat god persisk mat för alla 86 
personer, en riktigt god söndag! 
Du är hjärtligt inbjuden att vara 
med, Gimogårdskyrka är inte 
bara för några få utan för alla 
som längtar efter något mera i 
Livet. 

Ängeln sa:  
Jag bär bud till er om en stor gläd-
je, en glädje för hela folket. I dag 

har en frälsare fötts åt er i Davids stad, 
han är Messias, Herren.

Öppen hand Öppen hand & Macken & Macken 

Öppen Hand & Macken

Ordinarie öppettider: 
 Måndag-fredag 8–18  

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

Second hand  
och servering. 

Välkommen att fynda!  

Hos oss på Öppen Hand kan du göra det 
unika fyndet. Nu till Jul, varför inte hitta 
den där helt oväntade julklappen?  

Julmarknad på Öppen hand 
10 december. 

Öppet tider under Jul- och nyår: 
Butiken stängd 23 december- 8 januari. 
Inlämningsboden har stängt 4 dec- 9 jan.

Ett stort Tack till er alla som skänker,  
fyndar, fikar och hjälper till! 

En riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR från Öppen Hand!
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Tack Alunda för att ni fortsätter 
att hjälpa och engagerar er för 
det utsatta folket i Ukraina.

Vi får tyvärr fortsätta att läsa om 
och ta del av nyheter om kriget i 
Ukraina. Bilderna och rapporterna 
om en hänsynslös förstörelse av 
hus, hem och människor lämnar 
ingen oberörd. Vi känner alla för 
människorna, barnen, familjerna 
och de äldre i denna fruktansvärda 
situation. 

Detta innebär också att Ukraina är 
fortsatt behov av hjälp på många 
olika sätt och vi i Furuhöjdskyr-
kan och Alunda ger inte upp utan 
fortsätter skicka hjälp. 

Den 10 november packades åter 
en lastbil som hjälptransport, den 

sjätte i ordningen sedan krigets 
start i slutet av februari, vid Öppen 
hand i Alunda och den rullade 
samma dag i väg med riktning 
mot Ukraina och dess utsatta folk. 
Den packades full med sådant som 
mjöl, pasta, konserver, tvål, scham-
po, toapapper, köksredskap och 
utrustning. Vidare packades också 
rullstolar, kryckor, rollatorer, re-
flexer, ficklampor, filtar, sovsäckar, 
sängar, möbler, vinterkläder och 
kängor. Sammanlagd vikt för det 
som packades blev 15,8 ton.  Tack 
för att så många vill vara med och 
bidra, tack för ditt stöd! 

Den här gången gick transporten 
till staden Lutsk och sedan för 
vidare transporter till de mest 
utsatta områdena och bäst be-
hövande. Det känns gott att berätta 

Hjälpen till Ukraina fortsätter 
att vi har säkra kanaler som gör 
att allt kommer fram och de be-
hövande får hjälp. Åter igen stort 
tack att du är med och bidrar. 

Vi vill också i fortsättningen vara 
med och hjälpa. Vill du vara med 
och bidra ekonomiskt så kan du 
skicka en gåva märk ”Ukraina” på 
swish 123 391 04 29.  

Avslutar med ett uppmanande ord 
från Bibeln:

 Låt dig inte besegras av det onda, 
utan besegra det onda med det goda. 

Romarbrevet 12:21.

Owe Pettersson

TACK ALUNDA! 

Ängeln sa:  
Jag bär bud till er om en stor gläd-
je, en glädje för hela folket. I dag 

har en frälsare fötts åt er i Davids stad, 
han är Messias, Herren.

 Övre raden: Lastbilen packas i Alunda 10 novebmer 2022.  
 Under raden: Lastbilen packas av och förnödenheter fördelas.
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SKIDLÄGER 
  ZILLERtaL ÖSTERRIKE

1-8 apRIL 2023, v14, 
20 åR och uppåt

Ungdoms 
VInTER 
LÄgER 

18-24 feb (v8)
 åk 7 och uppåt.

 Läs mer på Furuf.se

Följ med på 
Vinterläger till SÄLEN 

8-12 mars

Välkommen att hänga med på läger till Sälen! 
Vi åker med Furuhöjdens bussen ca kl 15:30 den 8 mars 
och vi räknar med att vara hemma ca kl 18.00 den 12 
mars.Vi bor på en gård strax intill Lindvallens liftsystem 
med rum och matsal.   

Anmälan och pris: (Resa, boende och mat ingår i priset.) 
Vuxen: 2200kr  Barn/ungdom tom 17 år: 1100 kr
Barn 0-2 år: 500 kr 2vuxna/1barn: 4900kr
2 vuxna/2barn 5800kr 1vuxen/2 barn 4000kr
2vuxna/3 eller fler barn (inom familj) 6500kr
Kostnad tillkommer för liftkort. 

Har ni några frågor eller funderingar innan hör gärna av er! 
Anmäl er till:   Michael Petersen 070 831 61 76, 
  Johan Borchert 0702 335 85 89

- Frukost - matsäcksFörbereDelser - avFärD till skiDbacken/längD-
spåret/pulkabacken - gemensam matsäckstunD - mera åkning - 

miDDag - kvällskul - bibelstuDium - kvällsFika - anDakt-

Håll utkik 

efter mer info!

www.furuhojdskyrkans.e 



11

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

VINTERN 2023
Välkommen till Furufs barn- och  

ungdomsverksamhet!  
Vi har fokus på gemenskap,  

tro och glädje.

Ungdomsgrupper: Start v. 3 2023
SPORTEN (KRIK) åk 7 och uppåt onsdagar 19.30-21.30 Innebandy 
och andakt i Furuhöjdskyrkans sporthall
FREDAX åk 7-9: Fredagar 19.00-23.00 Furuhöjdskyrkan. En kväll 
med roliga aktiviteter, nattcafe och andakt. 
NATTCAFÉ åk 7-9: Fredagar kl 21-23  i Furuhöjdskyrkan, kiosk, tv-
spel, pingis, häng m.m Andakt i mitten på nattcafet.  
LÖRDAX: gymnasiet och uppåt, lördagar kl 19.00 Furuhöjdskyr-
kan. En kväll med roliga aktiviteter, god gemenskap, andakt och 
lovsång. Varje kväll avslutas med fika och efterhäng.  

Afterchurch 

Barngrupper: Start v. 5 2023 
BARNGYMPA 3-5 år fredagar 10.00-11.00. Lekar, rörelse sång och  
glädje i Furuhöjdskyrkans sporthall. 
Nyhet  Nyhet  BARNKÖR - Onsdagar kl 18-19 i Furuhöjdskyrkan. Max 15 
plantser. Anmälan görs på sms till Annelie Wallner: 076239 91 53. 

För barn mellan förskoleklass och åk 6 erbjuder vi flera aktiviteter 
på flera olika orter. 
• ELIM SCOUT åk F-6 onsdagar 18.30-20.00 Elim kapellet, Ekeby 
• SMULKUL åk 1-6 torsdagar 18.00-19.30 Smulans förskola, Stavby. 
• DRAGET åk 4-6 torsdagar 18.30-20.00 Furuhöjdskyrkan.
• Scout i Alunda  åk 2-3 onsdagar 18:00-19:30. Max 12 platser. 

Furuhöjdskyrkan Anmälan till Josef Mineur 073653 59 65 

YOUTH NIGHT  

En lördagkväll i månaden för alla En lördagkväll i månaden för alla 
ungdomar och unga vuxna.  ungdomar och unga vuxna.  

Ungdomsmöte+nattcafé.Ungdomsmöte+nattcafé.

En söndag i månaden för alla ungdomar och unga vuxna. 
Efter Gudstjänsten kör vi fika, eftersnack och aktivitet. 

LUCIA 
13e dec
kl. 18.30 
Furuhöjdskyrkan 
Servering efteråt. 

Alla välkomna! 

NYÅRSLÄGER! NYÅRSLÄGER! 

27 dec - 1 jan27 dec - 1 jan
 Åk 7 och uppåt.  Åk 7 och uppåt. 

Läs mer på Furuf.seLäs mer på Furuf.se



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

PersonligtPersonligt 
Hej! Vi heter Joel och Annelie Wallner, bor i Skeberga 
med våra två döttrar. Vi vill bara uppmuntra er alla i 
dessa tider när mörkret känns mörkare än mörkast, 
när en tid av pandemi restriktioner har styrt vår vard-
ag och nu krigssirener som ljuder. 

När framtiden kan tyckas osäker med en ekonomi 
med inflation och ökade levnadskostnader som gör 
vardagen tuff för många av oss. Så känns det skönt 
att veta att det finns någon som är mycket större än 
allt detta. Vi behöver inte vara rädda. Mitt i allt detta 
svåra har vi Jesus där och han får vara våran fasta 
punkt igenom livets alla stormar.    

Jesus har gång på gång visat hur han har den bästa 
lösningen för oss som familj. Och vi är övertygade 
om att om vi bara låter han leda oss igenom stormar-

na så kommer det gå bra. I bibeln står det ”Var inte rädd, 
för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din 
Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min 
rättfärdighets högra hand.” Jes 41:10. Oavsett vilken strid 
vi går igenom så går Gud med oss genom den.

Det är Jesus som vi väntar på nu i adventstid. Låt hans 
ljus få komma in i våra hem och fylla det med värme 
och frid. 

 

Tryggheten att Gud bär oss genom alla tider är grunden i vår familj, och 
den bygger vårat gemensamma liv.

Var inte rädd, för jag är med dig, 
se dig inte ängsligt om, för jag är 

din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper 
dig, jag stöder dig med min rättfär-

dighets högra hand.
 Jes 41:10. 


