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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
Församlingspedagog: 
Mia Jansson 076 289 80 30
Ungdomsledare
Valter Jonsson: 070 324 08 94 
Jonathan Winberg 072-358 80 12
Vaktmästare:
Neda Ansari & Amin Mosarab 
vaktmastar.furuhojdskyrkan@hotmail.com 
0174- 71141
Furuhöjdskyrkan 0174-10027
Öppen Hand 0174-10260
Smulans förskola 0174-13207

Gimogårdskyrkan  
Pastor Lasse Levén 070 651 22 57

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 

Kontakt med oss i 
Furuhöjdskyrkan

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 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  

Hemgrupp
I Furuhöjdskyrkan önskar vi att alla får vara en del av en 
hemgrupp. Om en församling ska växa i djupa hälso- 
samma relationer så är hemgruppen perfekt. Om vi vill 
vara en församling som lever i omsorg om varandra så är 
hemgruppen suverän. Om vi vill tränas i att betjäna va-
randra i bön och i bibelordet så är hemgruppen en plats 
att växa. Om du vill prova på ledarskap så kan hemgrup-
pen vara ett första steg. Hemgruppen är ett fantastisk 
redskap att träna nya lärjungar och nå ut till nya  
människor. Ge tid i din hemgrupp i vår. 

KontaKt: 
Föreståndare, Pastor:

Lukas Ternborg 070 713 38 91
Församlingspedagog: 

Mia Jansson 076 289 80 30
Ungdomsledare

Valter Jonsson: 070 324 08 94 
Jonathan Winberg 072-358 80 12



Lukas Ternborg är pastor och föreståndare i 
Furuhöjdskyrkan. 
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Korset är ett segertecken

Det är snart tid att fira påsk. En 
av de största kristna högtiderna. 
Korsfästelse var av romarna ett 
avrättningsredskap.  Det handlade 
om död, nederlag, lidande för vår 
herre Jesus. Men när Jesus uppstår 
blir det ett tecken på liv och seger 
och hopp.  

Låt mig förklara korset för dig: 
Korset tar världens fall på allvar. 
När människan vänder sig bort 
från Gud så faller hon i synd.  Syn-
den som genomsyrar hela denna 
skapelse. Synd är en makt som 
binder människor, i destruktiva 
beteenden och i destruktiva tan-
kar. Följden blir krig, kriminalitet, 
katastrofer och trasiga relationer. 
Men synden märks också i den 
tomhet vi alla kan känna. Finns det 
någon mening med allt? Med mitt 
liv? Världen har fallit och syndens 
konsekvenser blir tydliga.

Korset är också vårt hopp. För Gud 
älskar den här världen. Trots att 
den har fallit. Trots att den gör up-
pror mot honom. Trots allt! Så äl-
skar Gud dig! Det är hoppfullt. Vet 
du hur många människor man träf-
far som pastor som är så insnärjda 
i synden. De frågar finns det något 
hopp för mig? Ett Gudomligt byte 
säger jag. Omvänd dig till Jesus 
bekänn honom som Herre så får 
du förlåtelse för synden och rening 
från all orättfärdighet. Helt gratis 
helt oförtjänt. Allt är av nåd. 

Bara hos Jesus på korset finns 
räddningen. Bibeln säger:  Hos 

ingen annan finns frälsningen 
och ingen annanstans bland män-
niskor under himlen finns något 
annat namn som kan rädda oss. 
Människor försöker rädda sig själ-
va. Man läser självhjälpsböcker. 
En del mediterar i lotusställning 
för att finna frid. I Andra delar 
av världen köper man statyer 
av en elefant och dränker den 
i havet för att få välsignelser. 
Vissa söker hos medium för att få 
svaren och lite vägledning.  På en 
kontinent dricker man hönsblod 
för att skydda sig mot onda andar. 
Somliga vänder sig 5 gånger om 
dagen österut för att be. Och 
Gud hör deras rop. Han hör alla 
som åkallar och ber. Deras bön 
är uppriktig ärlig och äkta.  Men 
deras väg leder till döden. Var och 
en blir inte salig på sin tro.  Men 
på korset utplånar Gud döden. Och 
skänker liv till den som vänder sig 
till Jesus i sin bön. Då kan man få 
bli salig. 

Korset förvandlar oss Den som 
tar emot Jesus blir en ny skapelse 
det gamla är förbi något nytt 
har kommit. Korset har dig i sitt 
grepp. Jesus släpper dig aldrig. 
Gud har försonat oss med sig. En 
man vittnade om sin nyvunna 
tro på Jesus. Någon hånade 
honom och skrek: Du tro alltså att 
Jesus förvandlade vatten till vin. 
Mannen svarade: Han har gjort 
något mycket större i mitt liv. Han 

har förvandlat droger, alkohol 
och trasiga relationer till mat att 
äta, möbler i mitt hus och hela 
relationer med min familj. Det är 
kraft i korset att förvandla liv. 

Korset öppnar vägen till Himlen. I 
bibeln står det: Från tronen hörde 
jag en stark röst som sade: Se Guds 
tält står bland människorna, och 
han ska bo ibland dem och de ska 
vara hans folk. Och Gud själv ska 
vara hos dem och han ska torka 
alla tårar från deras ögon. Döden 
ska inte finnas mer, ingen sorg och 
ingen klagan och ingen smärta ska 
finnas mer. Ty det som en gång 
var är borta. Och han som satt på 
tronen sade: Se jag gör allting nytt. 
Det handlar om himlen och vägen 
dit går genom korset

Vilken framtid vi har på grund av 
korset. Korset är ett segertecken! 

Kom med och fira påsk i år, eller 
hör av dig till mig // Lukas

Korset är en symbol som kan diskuteras. Vi ser det överallt. På våra kyrkor och i 
vår svenska flagga.  Ibland är det en symbol för döden, samtidigt ett smycke runt 
halsen. Ibland är det en tatuering på någon kropp ibland inristat i en gravsten. Kor-
set som symbol finns överallt i vårt samhälle. Men vad är korset egentligen och vad 
står korset för. 
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Tack alla som har skänkt sa-
ker/kläder/möbler etc. Tack 
alla kunder som har handlat! 
Som du vet så försöker vi att 
använda pengarna på ett så 
effektivt sätt som vi kan. Under 
2022 har vi sålt vid Öppen Hand 
för 2.141.471:-  Fantastiskt bra 
resultat!

Under 2022 har vi gjort allt vi 
kunnat för att bistå Ukrainas folk. 
Sex stora hjälptransporter med 
förnödenheter; livsmedel, hjälp-
medel och kläder. Tack för att du 
har varit med i allt detta arbete. 
Nu fortsätter vi på Öppen Hand 
att hjälpa människor i nöd. När du 
läser det här så har vi skickat iväg 
en ny hjälptransport till Ukraina 
och det kommer vi att fortsätta 
göra så länge detta fruktansvärda 
krig pågår. Men vi hjälper också på 

Öppen hand
  en summering av årets insatser.

andra platser. Därför skickar vi nu 
50 000 kr till det jordbävningsdrab-
bade Syrien. Vi har kontakter med 
pålitliga kyrkor på platsen som kan 
hjälpa på bästa sätt. 

Vill du vara med och ge en 
gåva så kan du ge via

swish 123 097 49 64 märk ”jord-
bävningsdrabbade”. 

Du kan också komma in på 
Öppen Hand och ge en 

kontant gåva.
Välkommen! 

Ukraina: Förnödenheter till krigsdrabbade, 
olika platser. 470.000 kr

Deva Rumänien, Arbete bland 
Romer, hemlösa och behövande 
240.000 kr

Indien, katastrofinsatser, socialt arbete 
bland barn o familjer 470.000 kr

Antsla Estland, socialt arbete,
lokaler och soppkök. 120.000 kr

Pristina Kosovo, kostnader  
för hjälpsändning 60.000 kr

Tintareni Moldavien, 
Hjälpsändning 120.000 kr

Lokalhyra, transporter o sociala 
insatser i Sverige 510.000 kr

Kvarstående medel vid årsskiftet, för katastro-
fändamål 2023. 150.000 kr

Så här ser har de 2 141 000kr 
från 2022 på Öppen hand 
fördelats: 

Gimogårdskyrkan
Textilgatan 8 i Gimo

Välkommen till 
Gimogårdskyrkan. En kyrka 
för alla åldrar och där barnen 
har en given plats i Gudstjän-
sten. 

Varje söndag 12.30 Gudst-
jänst,  vi 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. Vi sjung-
er och vi har en god ge-

menskap med fika.  Alla 
samlingar i Gimogårdskyrkan 
är öppen för alla människor, 
oavsett religion, hud, kön 
och tro/otro.  Obs Från den 
16 april så är Gudstjänsttiden 
11.00. 

Alphakursen
Vi startar upp på tisdagar 
18.30. Vi samtalar om de sto-
ra livsfrågorna;  Varför är vi 
här? Vad är syftet? Finns det 
verkligen en god Gud när 
världen är så ond? Finns det 
något efter döden?

Välkommen den 7 mars kl 
18.30 och sedan varannan 
tisdag.

Varje torsdag 16.00 Varje torsdag 16.00 
barngruppen barngruppen 

KIDZ!KIDZ!
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Ett team på 6 personer från 
Alunda besökte Indien under 10 
dagar i början på året.  Furu-
höjdskyrkan har en vänförsam-
ling, Pimpri, och goda kontakter 
med flera kristna församlingar  
inom HCC (Hindustani Cov-
enant Church). Bara vänliga 
människor trots trängsel och 
människor överallt. 

Vi besökte 7 församlingar med 
fyllda kyrkor och delade evangeliet 
i drama, sång och predikan. Trots 
ett stort motstånd från Hindugrup-
per så är längtan bland vanliga 
människor stor efter kristen
tro. Många inhemska evangelister 
går ut till onådda städer och byar 
och kyrkan växer.

EN RESA TILL EN RESA TILL INDIENINDIEN
I Mumbai besökte vi Asiens största 
soptipp, varje dag kommer 5000 
lastbilar med sopor. Familjerna 
skickar ut sina barn, som letar
efter värdefullt skräp som går att 
sälja, men barnen missar skolan.
Nu har HCC ordnat med en skola 
vid soptippen just för dessa barn, 
så att de kan samla skräp men 
också så att de får undervisning 
och så småningom kan söka högre 
utbildning. 

Torsten Andersson vad är ditt 
intryck efter ditt första besök i 
Indien?  - Mycket människor, vänli-
ga och hjälpsamma. Fantastiskt roligt 
att se allt gott arbete som kyrkan
bedriver, olika sociala projekt och 
kyrkans skolor som drivs av seriösa 

ledare med värme och ordning.
Att se fyllda kyrkor med glädje och liv, 
ja en fantastisk resa.

Karin Andersson, vad är ditt 
intryck efter ditt första besök i In-
dien? - Väldigt spännande att få se 
kyrkans sociala projekt. Som exem-
pel, skolan på soptippen, fantas-
tiskt. Home of Hope, där 7 kvinnor 
nu arbetar med att tillverka nat-
tvardsbröd, kvinnorna har köpts 
loss från prostitutionen och får nu 
steg för steg livet tillbaka. Trots att 
många lever under enkla förhål-
landen så är det imponerande att 
se hur allt är möjligt. Tex trafiken, 
att att den bara fungerar är spän-
nande. Ja allt är möjligt i Indien.

VÅRENS 

KLÄD- OCH PRYLBYTARDAGAR
Fredag 31 mars kl: 16:00- 21:00 
Lördag 1 april kl: 10:00-12:00 

 

För  mer utförlig information se vår facebooksida:  

Kläd- och prylbytardagar Furuhöjdskyrkan
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Gudstjänster & samlingar   
Välkomna att fira Gudstjänst i Furuhöjdskyrkan 

varje söndag kl 10:30.

Sånger omkring 
kaffebordet 

Torsdag 20 april   
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. 

Roine SwenSSon 
Bibelstudium på temat: Livet i den heliga Ande. 
Torsdag 16 mars 18.30 Fika, 18:45 Undervisning, 20:00 Bön. 
Söndag 19 mars 10:30 Gudstjänst 12:00 Lunch  
13:30 Undervisning (slut kl. 15:00).

Roine Swensson har lång erfarenhet som 
församlingspastor, bibellärare, resande 
förkunnare och församlingscoach. Hans huvu-
dområden är bibelundervisning och försam-
lingsutveckling. Han har framförallt blivit 
känd för sin inspirerande och trosstärkande 
bibelförkunnelse, med aktuella anknytningar 
till människors livssituation idag.

26 Söndag 10:30 Gudstjänst 
för alla åldrar Valter 
Jonsson, Jonathan Winberg, 
scoutledarna, scoutinvigning. 
Missionsinsamling. Korvfika

30 Torsdag 20:00 Bön i kyrkan

31 mars -1 april Kläd-och 
prylbytardagar. Se annons 

april 
2 Söndag10:30 Gudstjänst 
Lukas Ternborg Emil 
Abrahamsson, Ester Fridenström, 
nattvard,servering

2 söndag 13:30 Andakt på 
Olandsgården Lukas Ternborg 

Påsk i Furuhöjdskyrkan 

6 Torsdag 19:30 
Getsemanestund Lukas 
Ternborg, nattvard, personlig 
förbön för dig som är sjuk.

7 Långfredagsgudstjänst 
10:30 Veronica Widell, Lukas 
Ternborg 

9 Påskdagsgudstjänst 10:30 
Lasse Levén, Mia Jansson och 
vittnesbörd från Zillertallägret. 
Hamburgare. 
10 Annandagpåsk gudstjänst 
10:30 i Edinge missionshus. 
Ekumeniskt tillsammans med 
Rasbo pastorat. Eskil Selander, 
Lukas Ternborg, sång Classe och 
Kicki Åkesson, fika. 

13 Torsdag 20:00 Bön i kyrkan 

16 Söndag 10:30 Gudstjänst 
med hjärta för Alunda, Lukas 
Ternborg, Gustav Ek, Karin 
Andersson. Servering.   
Vi förevisar vår nya hjärtstartare 
och möjlighet att se/prova på 
hjärt- och lungräddning och 
hjärtstartaren. 

20 Torsdag 14-16 Sånger 
omkring Kaffebordet för 
daglediga. 

Mars
9 Torsdag 20:00 Bön i kyrkan

12 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Lukas Ternborg, Maria 
Johansson, Kaffe och Kaka eller 
bjud hem någon. 

16 Torsdag 18:30 Bibelstudium 
med Roine Swensson Tema: 
Livet med den helige Ande. Fika 
bibelstudium och bön. 
17 Fredag 19:30-22:00 Bönekväll 
i Lillkyrkan. 

19 Söndag 10:30 Gudstjänst, 
Roine Swensson, Lukas Ternborg, 
Lunch

13:30-15:00 Bibelstudium med 
Roine Swensson.

23 Torsdag 20:00 Bön i kyrkan
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Våren 2023

Kan du inte närvara på plats finns predikningar  
 tillgängliga att lyssna på via ljudfil från www.furuhojdskyrkan.se.  

och se gudstjänsten på Youtube. 

20 Torsdag 20:00 Bön i Kyrkan 

23 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Micke Prytz, Maria Johansson, 
Korvfika

28 – 30 april Brinnande för Jesus. 
Se annons. 

30 Söndag 10:30 Gudstjänst  
med talare från brinnande 
för Jesus konferensen, 
missionsinsamling servering. 

30 Söndag 13:30 Andakt 
Olandsgården Ragnar Jenefeldt 

Maj 
2 Tisdag 16-21 Städfest i kyrkan 
kl 19 serveras fika.

4 Torsdag 20:00 Bön i Kyrkan 
7 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Elin Karlsson, Gunvor Preuschhof, 
Torsten Wahlund, Nattvard, 
korvfika. 

11 Torsdag 20 Bön i Kyrkan 

14 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Lukas Ternborg, Micke Prytz, 
servering.   
18 Kristi himmelsfärd 08:00 
Gökotta i Haberga, Mia 
Jansson, Gunnar Östman. 
Fikakorg. 

21 Söndag 10:30 
Konfirmationshögtid Lukas 
Ternborg, Valter Jonsson Isadora 
Sedvall, konfirmanderna. 
Korvfika.  

25 Torsdag 20 Bön i kyrkan

28 Söndag 10:30 
Pingstgudstjänst Lukas 
Ternborg. Lasse Widell, 
missionsinsamling, servering. 

28 Söndag 13:30 Andakt 
Olandsgården Mia Jansson 

juni

1 Torsdag 20 Bön i kyrkan 

4 Söndag 10:30 Gudstjänst 
Lukas Ternborg, Torsten 
Andersson, Hanna Mineur, 
nattvard, korvfika.

7 Onsdag Ljuspunktsresa till 
Åbergs Muséum för daglediga. 
Se inforuta. 

 

Äntligen en 

LJUSPUNKTSRESA!
Onsdagen den 7 juni
Vi besöker Lasse Åbergs museum och så blir det fler spännande 
besök. Som vanligt, kaffe o macka, härlig lunch och mycket god 
gemenskap Kostnad: 450 kr Boka in dagen! Mer info kommer.
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leksaker och teknik. Vi får in så 
fantastiskt mycket fina saker och 
kläder. Tack för allt ni skänker!

I källaren har varje avdelning av 
butiken en egen förberedelsea-
vdelning. Bokavdelningen har flera
hyllmeter med böcker som ska 
sorteras och som väntar på att få 
hamna på hyllorna i butiken. Elek-
tronik och lampavdelningarna har 
varsin avdelning, och där testas 
alla lampor och tekniska prylar
så att de fungerar innan de ställs 
ut till försäljnig. Husgeråd, porslin 
och krukor är den största avdelnin-
gen som granskas varje dag. 

De olika kläd- och textilavdelning-
arna har plats i källaren där kläder 
sorteras efter sort och säsong.
Kläder, dukar och hemtextil ses 
över så att det är fläckfritt och helt 
innan det stryks och hängs upp i
butiken. Säsongsprodukter som 

Det första som händer efter att du 
lämnat dina saker i Inlämning-
boden är att de bärs in. Där sorters
de en första gång. Det som får säl-
jas i butiken hamnar i källaren och 
det som ska gå direkt till
hjälpsändning hamnar på packa-
vdelningen. Varje onsdag kommer 
packargänget och packar kläder
till hjälpsändningar. De saker som 
får säljas i butiken har några steg 
på resan kvar innan de hamnar på 
hyllan till försäljning.

Det första steget är att avgöra  om 
det är säljbart, om det går  till 
hjälpsändning eller är skräp. 
Tyvärr får vi in en del saker som 
är trasiga, smutsiga, eller på andra 
sätt inte säljbara. Lämna bara in 
hela och rena saker, det sparar 
mycket arbete. Du får gärna ha 
sorterat sakerna, så barnkläder 
är för sig och dam-/herrkläder för 
sig. Böcker i egen påse, precis som 

lucialinnen, juldukar, tomtar och 
påskägg kan dyka upp lite när som
helst i boden och i källaren finns 
en särskild avdelning för säsongs-
saker som väntar på att få plockas
fram vid rätt årstid.

Har du stora möbler eller annat 
skrymmande som du önskar skän-
ka så kan vi antingen komma och
hämta eller så kan du lämna in un-
der butikens öppettider. Ring och 
stäm av med Micke med personal
innan. Möbler hittar du sedan 
mellan husgeråd och cafét, mitt i 
butiken.

Fler gånger i veckan prismärks det 
och plockas upp från källaren och 
ställs ut i butiken. Genom erfaren-
het och googlingar sätts priser på 
våra produkter. En del har stan-
dardpris men övriga saker får
ett högre pris om varan är av sär-
skild karaktär.

Från bod till butik kan det ta några 
veckor innan varan är granskad 
och rengjord av våra trogna volo-
ntärer, men varje vecka hittar du 
ändå alltid nya spännande saker på 
hyllorna. Välkommen in! 

När jag lämnar saker i 
inlämningsboden - 
 - Vad händer sen?

Liten och grå står den bredvid Öppen hand och varje dag fylls den 
med saker, kläder, skor, husgeråd, ja allt du kan tänka dig mellan 
himmel och jord. Det är i inlämningsboden du kan lämna in det 
du vill skänka och den är öppen dygnet runt från måndagmorgon 
till lördag eftermiddag. Men vad händer efter att du lagt haspat 
dörren och åkt därifrån? 
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Följ med på ett härligt skidläger till 
Zillertal, Österrike!

Den 1-8 April
För dig som är 20 + Några platser kvar!

Intresserad! ring Mia 076-2898030

Sommarläger v 31
Läger är viktigt för vår församling. Hoppas du vill vara 
med. En plats för församlingen dra sig undan världen för 
några dagar och komma närmare Jesus och varandra.  

Vi vill mötas över generationsgränser och betjäna 
varandra. Vi vill höra Guds ord och be för varandra. När vi 
sedan kommer hem kan vi som en församling beröra vårt 
samhälle med de goda nyheterna om Jesus. Låt lägret bli 
en kickoff för dig och din familj inför hösten.

SCOUT – EN RÖRELSE I TIDEN?
Varför har vi scouting inom 
Furuhöjdskyrkans församling? 
Robert Baden Powell startade scou-
trörelsen i England 1908. För över 
hundra år sen! 1920 blev det en 
världsomspännande organisation. 
Idag finns den i mer än 150 länder. 
Kan det vara så att den fyller sitt 
syfte fortfarande?

Ja, sannerligen! Scout skapar 
förståelse, scout är inkluderande, 
scout är påhittigt, scout jobbar 
för hållbarhet, scout ser till hela 
människan. Både ande, själ och 
kropp involveras och ges samman-
hang och förståelse som gagnar 
det stora hela. Ledorden ”Learning 
by doing”, ”lära genom att göra” 

När jag lämnar saker i 
inlämningsboden - 
 - Vad händer sen?

ger god självkänsla, trygghet och 
upptäckarlust.

Vill du lära dig se lösningar i stället 
för problem? Vill du förstå dig själv 
och världen? Välkommen att bli 
scout. Och komihåg: en gång scout 
alltid scout.

När du behöver städhjälp, hjälp i trädgården, 'flytta 
möbler, laga dina kläder, mangla dina dukar etc.  
Eller behöver du arbetspraktik, eller bara komma ut 
och träffa folk?

Titta in på Nytänk, Parkvägen 7 Alunda   
Ring: föreståndaren Teresa Önander 076-026 07 65   
Skriv: nytank@furuhojdskyrkan.se

För anmälan och prisuppgifter   
www.furuhojdskyrkan.se
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After 
Church

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

aktivitet.

26 Mars
23 April 
28 Maj

Bussresa: EM-Kval 
Fredag 24 Mars 18:00

Vi åker buss från Furuhöjdskyrkan till Friends 
Arena för att se Sveriges herrlandslag i fotboll 
möta Belgien.   Pris: 350 kr ungdom (t.o.m gym-
nasiet) Vuxen 430 kr. I priset ingår fika, transport 
och matchbiljett.  Anmälan görs via sms till: 
Jonathan Winberg 0723588012

Brinnande för Jesus 
28-30 April

En ungdomshelg för alla ungdomar och unga 
vuxna. Det blir go gemenskap, roliga aktiviteter 
och gött käk. Vi kommer även ha spännande 
seminarier,  grymma talare och lovsångsband.

YOUTH NIGHT 
En lördagkväll i månaden 20.00 i 

Furuhöjdskyrkan för alla ungdomar 
och unga vuxna (åk 7 och uppåt). 

Ungdomsmöte och nattcafé.
4 Mars & 8 April  
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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

FURUFWWW.FURUF.SE

Våren 2023
Välkommen till Furufs barn- och  

ungdomsverksamhet!  
Vi har fokus på gemenskap,  

tro och glädje.

Ungdom/Unga vuxna
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 fokus på gemenskap, roliga aktiviteter och tro. Kvällarna 
avslutas med café och efterhäng. 

NATTCAFÉ åk 7-9: Fredagar kl 21-23  i Furuhöjdskyrkan. Kiosk, tv-
spel, pingis, häng m.m Andakt i mitten på nattcafet. Start 10/3  

LÖRDAX: gymnasiet och uppåt. Lördagar kl 19.00 Furuhöjdsky-
rkan. En kväll med fokus på gemenskap, tro och glädje. Varje 
kväll avslutas med café och efterhäng.

Barngrupper:
För de allra minsta: 
BARNGYMPA 3-5 år fredagar 10.00-11.00. Lekar, rörelse, sång 
och glädje i Furuhöjdskyrkans sporthall. 

BARNKÖR  5-8 år Onsdagar kl 18-19 i Furuhöjdskyrkan. Max  
15 platser. 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. Vi leker, tävlar, pysslar, och  
hittar på roliga aktivteter både ute och inne. 

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 

Kommande läger under våren: 
Äventyrsläger  

18-20 Maj
Ett läger för barn som går  

åk 1-6. Vi åker till Issjö för lek, 
bad och äventyr

FRÅGOR 
FUNDERINGAR?
KONTAKTA EN  

UNGDOMSLEDARE!
Valter Jonsson 
070-324 08 94

valter@furuhojdskyrkan.se
Jonathan Winberg 

072-358 80 12
jonathan@furuhojdskyrkan.se

Påsklovsaktiviteter: 
Fångarna på höjden Fångarna på höjden 
Onsdagen 5 April 14:00-17:00 
är barn i åk 1-6 välkomna till 
Furuhöjdskyrkan för att utmana 
varandra i olika celler.

Youth Night Påsk-edition 
Lördagen 8 April är ungdomar 
(f.o.m åk 7) och unga vuxna
välkomna att följa med på en 
utflykt därefter har vi Youth 
Night. Mer info kommer, håll 
utkik...
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Jag är inte uppvuxen i en kristen familj, utan kom till tro i 
ung vuxen ålder. Jag kom till tro under en tid då jag gick på 
en folkhögskola, en skola med en kristen huvudman. Jag gick 
där för den fanns där jag då bodde och jag började där med 
förbehållet att ingen där skulle få chans att påverka mig om 
kristen tro, jag skulle minsann hålla mig på min kant. För kristen 
tro visste jag ju vad det var och det var ingenting för mig. Min 
uppfattning var att de kristna satt i sina kyrkor och bad och så 
såg världen utanför ut som den gjorde, alltså var min dom att 
kristna var helt verklighetsfrämmande. 

Jag började där och till min förvåning så märkte jag att de jag 
verkligen trivdes att umgås med på skolan var de kristna. Jag 
upplevde att de respekterade mig och gillade mig för den jag var, 
det kändes väldigt avslappnat att umgås med dem. 
Jag själv kom från ett sammanhang där det inte riktigt var så. 

Jag var ung vuxen och jag upplevde väldigt mycket tomhet. Det 
var mycket strävanden, det handlade mycket om att förhäva sig, 
visa sig vara lyckad och det handlade också mycket om att sträva 
efter status och pengar. Med tiden upplevde jag en rätt så kall 
värld. Jag kände ingen tacksamhet, ingen riktig glädje, ingenting 
kändes på riktigt. Mina kompisar drack alkohol, men jag fick 
aldrig smak på det och då var jag liksom inte med på riktigt fast 
jag var med mina kompisar. Det blev en konstig värld för mig. 

De kristna kompisarna berättade om Jesus och först ville jag inte 
höra, men det blev ju en kamp inom mig då de mötte mig med 
värme och kärlek för den jag var och det blev en jobbig kamp 
för mig. De bjöd frimodigt med mig också på olika evenemang 
som skulle vara i olika kyrkor, men då sa jag bestämt nej. Jag var 
rädd för påverkan. 

Så blev det valborgshelg och mina kristna kompisar sa att de 
skulle på konsert och frågade om jag inte ville följa med. Jag 
hörde bara ordet konsert och jag tänkte att med mina komp-
isar skulle det bara bli det vanliga med mycket alkohol och 
fylla och jag var less på det där. Så jag sa ja till konsert i stället. 
Det dem däremot inte sa till en början var att konserten skulle 
vara i en kyrka och det kom fram först senare och då fanns 
det ingen återvändo, så jag fick minsann vackert följa med. 
Där i kyrkan märkte jag att människorna var glada, verkade ha 
roligt och glädjen kändes äkta och allt det här var utan alko-
hol. Det var lugnt och städat och ingen fylla och bråk. Det jag 
också minns var att de som hade konserten sa vid ett tillfälle 
att sångerna de sjöng och musiken de spelade gjorde de för 
att ära Jesus Kristus. I min inre kamp, så gjorde det intryck på 
mig, mitt i allt. 

Sedan finns förstås mycket att berätta om vägen till en tro, 
men för att göra en fortsatt lång historia kort, så fick jag till 
mig ett liv och en glädje i det lilla, en glädje jag inte känt förut 
och det här kunde jag till slut inte säga nej till. Jag ville inte 
vara utan den här glädjen och till slut sa jag ja till Jesus. 

Ett bibelord jag vill dela med mig och som beskriver min resa 
bra är från Joh 10:10: Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta 
och döda. Jag (Jesus) har kommit för att de ska ha liv, och liv i 
överflöd.  Tack Jesus. 

Owe

Hej, jag heter Owe Pettersson och bor i Alunda. 
Jag bor här med min fru och vi har två barn som 
båda är vuxna och utflugna ur hemmet. Jag är 
inte född och uppväxt här i bygden utan kom 
till denna bygd genom att jag 1992 fick jobb på 
församlingens förskola, Smulan. Jag började jobba 
där medan jag bodde i Uppsala, sedan flyttade vi 
hit 1994 och har blivit kvar i Alunda. 

Tjuven kommer bara för att 
stjäla, slakta och döda. 

Jag (Jesus) har kommit för att de 
ska ha liv, 

och liv i överflöd. 
Joh 10:10: 

PersonligtPersonligt 


