
 
 
 
 
 
 

Gudstjänstgrupper 
Gudstjänstgrupp	1	

Bo	Arvidsson	
Christina	Håkansson	

Adam	Kutti	
Helena	Lindkvist	

Kamilla	Rosengren	
Josef	Sturzenbecker	

Henrik	Thörn	
	

Gudstjänstgrupp	4	
Leila	Höglind	
Maria	Landh	
Sven	Landh	

	

Gudstjänstgrupp	2	
Mari	Andersson	
Peter	Andersson	
Conny	Harrysson	
David	Morin	
Maria	Morin	

	
	
	

Gudstjänstgrupp	5	
Christer	Aadland	
Frida	Andersson	
Lovisa	Andersson	
Gunvor	Nygren	

	

Gudstjänstgrupp	3	
Mattias	Heedman	
Rune	Jonsson	
Fredrik	Sturzenbecker	
Monica	Sturzenbecker	
Göran	Sturve	
	
	
	
Gudstjänstgrupp	6	
Sophie	Heedman	
Monica	Sturzenbecker	
	

Varje	vecka	
Kom	ihåg	dessa	grupper	och	kontaktpersoner	i	era	förböner!	

Aktivitet	 Dag/Tid	 Kontaktpersoner	 Telefon	
Bönefrukost	 Onsdag	08.30	 Kajs-Britt	och	Roland	Berger	 22	60	22	
Äventyret	 Söndag	11.00	 Monica	Sturzenbecker	 070-031	83	16	
Konfa	 Fredag	18.30	 Christer	Aadland	 070-848	33	58	
Mellis	 Fredag	jämna	v.	15.30	 Monica	Sturzenbecker	 070-031	83	16	
Scouter		 Tisdag	18.00	 Mikael	Renström	 18	92	07	
Kyrkråttorna	 Onsdag	udda	v.	18.00	 Ing-Marie	Palm	 22	63	54	
(Program	för	5-7	åringar)	 	
TAKET		 Fredag	19.30	 Christer	Aadland	 070-848	33	58	
(Program	för	tonår,	åk	7	och	uppåt)	
Livsviktiga	samtal		 Onsdag	udda	v.	18.00	 Jan-Gunnar	Wahlén	 070-261	58	60	
	 Start	18/1	
Kören	 Söndagar	18.00	(se	prog.)	 Maria	Landh	 073-035	64	39	

	
Varje	vecka	träffas	flera	vecko-/bönegrupper.		

Vill	du	vara	med	i	en	grupp	–	kontakta	vår	pastor.	
	

Pastor	Jan-Gunnar	Wahlén	070-261	58	60	
jan-gunnar@lundhagskyrkan.se	

Barn-	och	familjepastor	Monica	Sturzenbecker	070-031	83	16	
monica@lundhagskyrkan.se	

Ungdomspastor	Christer	Aadland	070-848	33	58	
christer@lundhagskyrkan.se	

Ordförandegrupp:	Bo	Arvidsson,	070-335	55	28,	Sven	Landh,	070-622	31	59	
	
Org.	nr	 Hovsta	Frikyrkoförsamling		 Bankgiro	
875001-6233	 Tel.	22	72	70	 5387-7775	
	 Kårstavägen	31,	703	76	Örebro	 Swish	nr	
		 www.lundhagskyrkan.se	 123-092	82	18	
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Vi	vill	vara	en	församling	
som	möter	människors	behov,	
gör	Jesus	Kristus	känd	och	
växer	i	lärjungaskap.	



KYRKLANET	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Årets	 Kyrklan	 2-5	 november	 blev	 en	
lyckad,	lugn	och	bra	höstaktivitet	för	ca	80	
ungdomar.	 Vi	 gjorde	 ett	 par	 förändringar	
inför	 årets	 evenemang	 som	 föll	 ut	 bra.	
Själva	 lanet	placerade	vi	 i	 gudstjänstloka-
len	 vilket	 var	mycket	 bättre	 utifrån	 både	
utrymme	 och	 syrehalt	 och	 det	 underlät-
tade	 även	 koncentrationen	 på	 de	 gemen-
samma	andakterna	från	scenen.		
	
Fredrik	 Lindé	 höll	 ett	 par	 uppskattade	
seminarier.	 Maten	 var	 fantastisk	 och	 le-
darna	 från	 Lanet	 vill	 framföra	 ett	 stort	
TACK	 till	 alla	 er	 som	 ställde	 upp	 under	
dagarna	både	med	praktiska	 insatser	 och	
med	 bön,	 och	 även	 till	 er	 som	 bara	 var	
med	 och	 besökte	 Lanet.	 Det	 betyder	 så	
mycket	 att	 ni	 finns	 och	 påverkar	 atmo-
sfären	med	er	närvaro.	Tusen	tack!	
	
Christer	Aadland	
	

	

Församlingsmötet	12/11	
Vid	mötet	 hade	 våra	 pastorer	 en	 inform-
ationspunkt	var.		
	
Jan-Gunnar	 Wahlén	 informerade	 om	 vik-
ten	 av	 en	 liten	 gemenskap,	 och	 om	 vilka	
veckogrupper	 som	 är	 igång.	 Även	 årets	
predikotema	”Växa”	berördes.	
	
Monica	 Sturzenbecker	 informerade	 om	
ledarbehovet	 och	 det	 nya	materialet	 som	
används	 i	 Äventyret.	 Konfan	 har	 inte	
kommit	 igång	 p.g.a.	 för	 få	 konfirmander,	
upptas	eventuellt	till	våren.	
	
Christer	Aadland	 informerade	om	Kyrkla-
net	och	gav	också	en	del	tankar	om	böne-
kedja/bönelista.	
	
Efter	 en	 genomgång	 av	 vår	 ekonomi	 be-
rättade	Peter	Andersson	om	 förvaltnings-
rådets	 olika	 ärenden.	 Takläckaget	 är	 åt-
gärdat	till	en	kostnad	av	ca	30	000.-	Vi	har	
fått	 offert	 gällande	 ommålning	 av	 fastig-
heten	 kommande	 sommar.	 Vid	 årsmötet	
kommer	 ytterligare	 offerter	 att	 redovisas	
och	 vi	 kommer	 att	 fatta	 beslut	 gällande	
ommålning,	om	vi	ska	göra	det	själva	eller	
hyra	in	en	firma	som	gör	det.	
	
Församlingsledningen	 informerade	 om	
kontakt	 med	 Örebro	 Stadsmission	 och	
meddelade	 att	 man	 kommer	 att	 föreslå	
årsmötet	 att	 vi	 ansluter	 oss	 till	 Stads-
missionen.	
	
Sven	Landh	

Växa	i	gemenskap	
Under	våren	fortsätter	vi	med	temat	”Växa	
i	 gemenskap”.	Det	 första	 Jesus	 gjorde	 var	
att	samla	lärjungar	som	följde	honom	vart	
han	än	gick.	Gemenskapen	i	lärjungagrup-
pen	 är	 modellen	 för	 den	 kristna	 försam-
lingen.	 De	 tolv	 blev	 sjuttiotvå	 och	 på	
pingstdagen	var	de	uppe	i	flera	tusen.	För	
att	 odla	 gemenskapen	 träffades	 de	 första	
kristna	även	i	hemmen.	Min	önskan	är	att	
vi	under	året	som	ligger	 framför	skulle	 få	
se	 blomstrande	 hem-	 och	 veckogrupper	
där	även	våra	vänner	och	bekanta	utanför	
kyrkan	 kan	 känna	 sig	 välkomna.	 Försam-
lingen	är	ingen	klubb	för	inbördes	beund-
ran	 utan	 en	 plats	 för	 både	 lyckade	 och	
misslyckade,	 förenade	 i	 tron	på	Guds	nåd	
och	trofasthet.	
	
Att	 växa	 handlar	 både	 om	 kvantitet	 och	
kvalitet.	 I	 en	 tid	 som	 kan	 upplevas	 som	
ytlig	har	vi	som	församling	en	viktig	upp-
gift	att	erbjuda	en	gemenskap	som	går	på	
djupet.	Min	 längtan	är	 att	 vi	 ska	 fortsätta	
att	 vara	 en	 öppen	 församling	 kombinerat	
med	 en	 ännu	 större	 tydlighet	 i	 vårt	 vitt-
nesbörd	om	Jesus.	
	
Jan-Gunnar	Wahlén	

 
 
Livsviktiga samtal 
Varannan	onsdag	kl	18-19	 inbjuder	vi	 till	
”Livsviktiga	samtal”,	 församlingens	 ”mini-
Alpha”	 där	 vi	 samtalar	 om	 Gud	 och	 livs-
frågor.	Start	18	jan.	Hit	kan	du	bjuda	med	
dig	 vänner	 som	 vill	 veta	 mer	 om	 kristen	
tro.	
	

HFF	30	år!	
I	 mars	 2017	 firar	 vår	 församling	 30	 år.	
Från	att	ha	startat	i	liten	skala	i	”Kapellet”	
med	en	grupp	av	c:a	35	personer,	så	ser	vi	
idag	 en	 tillväxt	 i	 såväl	 antal	 medlemmar	
och	 besökare	 som	 på	 storleken	 av	 våra	
lokaler.	Men	framförallt	har	vi	av	nåd	fått	
växa	till	i	vår	inre	människa.		
	
På	frågan	vad	som	kännetecknat	dessa	30	
år,	svarar	några	medlemmar;	En	känsla	av	
stor	 familj;	Mod	att	 satsa;	Vi	har	 varit	 till	
för	 varandra;	Vi	har	 satsat	på	mission;	Vi	
har	stöttat	varandra	praktiskt;	Vi	har	varit	
församling	”24-7”;	Vi	har	varit	en	försam-
ling	med	”låga	trösklar”.	
	
Men	mest	av	allt,	Jesus,	Guds	Son	har	varit	
i	 centrum.	 En	 församling	 med	 alla	 dessa	
kännetecken,	 betyder	 just	 ingenting	 om	
inte	Jesus	är	central	i	allt	som	görs.		
	
I	Lukasevangeliet	10:20	finns	ett	textparti	
där	 Jesus	 säger	 något	 mycket	 tänkvärt	
som	 jag	 tror	 är	 viktigt	 att	 vi	 tar	 till	 oss.	
Lärjungarna	 hade	 skickats	 ut	 av	 Jesus	 på	
ett	 uppdrag,	 och	 kommer	 överlyckliga	
tillbaka.	 Men	 Jesus	 tog	 dem	 åt	 sidan	 och	
talade	 lugnt	 och	 stilla	 om	 vad	 som	 var	
viktigast	 utav	 allt.	 Mer	 värt	 än	 all	 fram-
gång.	Så	här	sa	han:		
	
”Gläd	er	över	att	era	namn	är	upptecknade	
i	himlen.”	
	
Jag	ser	med	tillförsikt	fram	mot	ytterligare	
30	år…	
	
Bo	Arvidsson	
	
P.S.	 Lördagen	 den	 22	 april	 kommer	 vi	
tillsammans	fira	att	vi	fyllt	30	år!	D.S.	



MER	
Missions-och	evangelisationsrådets	(MER)	
fokus	 är	 kyrkans	 missionsuppdrag.	 Det	
gäller	 både	 i	 närmiljön	 men	 också	 i	 av-
lägsna	 områden.	Mission	 betyder	 ”sända”	
och	 Bibeln	 säger	 att	 vi	 ska	 ”sända	 vårt	
bröd	 över	 vattnet”	 och	 Jesus	 säger	 ”som	
Fadern	har	sänt	mig	så	sänder	jag	Er”.		Det	
handlar	 om	 både	 lekamligt	 och	 andligt	
bröd.	Vi	är	som	församling	del	i	det	sänd-
andet.	
	
Vid	MERs	möten	har	vi	börjat	läsa	en	bok	
som	heter	”AGORA”	som	översatt	betyder	
”torg”	på	 grekiska,	 en	plats	där	man	 träf-
fades	 och	 samtalade.	 Det	 en	 angelägen	
handbok	i	mission	i	vår	tid	med	lärdomar	
och	 tips	hur	vi	 ska	missionera.	Våra	sam-
tal	planeras	 fortsätta	under	våren.	Här	är	
några	exempel	på	hur	vi	arbetar.		
	
Många	 ungdomar	 har	 varit	 ute	 i	 olika	
uppdrag	både	i	och	utanför	Sverige	för	att	
lära	 och	 praktisera.	 En	 grupp	 förbereder	
sig	 nu	 för	 en	 resa	 till	 Indien,	 andra	 finns	
redan	 i	 Kanada,	 USA,	 Nordirland	 och	
Skottland.		
	
De	 stora	 flyktingströmmarna	 i	 och	 från	
Afrika	 och	mellanöstern	 har	 varit	 ett	 be-
hovsområde	 som	 utmanat	 hela	 världen	
och	 också	 oss.	 Genom	 insamlade	 medel	
har	 insatser	 kunnat	 göras	både	på	plats	 i	
mellanöstern	 och	 på	 Lesbos	 i	 Grekland	
och	eftersom	behovet	kommer	att	kvarstå	
på	 grund	 av	 krig	 och	 terror	 kommer	 för-
samlingen	att	arbeta	vidare.	
	
Tobias	 och	 Linnea	 med	 barnen	 jobbar	
med	 stöd	 från	 Lundhagskyrkan	 i	 olika	
projekt	 i	 sydostasien	 för	 att	 hjälpa	 barn	
och	 ungdomar	 	 som	hamnat	 i	 barnarbete	
och	 prostitution	 att	 få	 utbildning	 och	 ett	
värdigt	liv.		
	

I	 allt	 det	 arbete	 som	 planeras	 och	 verk-
ställs	 i	 och	genom	MER	och	 församlingen	
gäller	Jesu	ord	”människan	lever	inte	bara	
av	 bröd	 utan	 av	 allt	 det	 som	 utgår	 från	
Guds	mun”.	 Jesus	som	Livets	bröd	bjuds	 i	
alla	 de	 projekt	 som	 Lundhagskyrkan	 är	
involverade	i.	
	
Göran	Sturve	

	
	

	
Årsmöte	

Årsmötet	 kommer	 att	 hållas	 den	 12	
februari.	Liksom	de	senaste	åren	äter	vi	en	
gemensam	lunch	direkt	efter	gudstjänsten	
och	 därefter	 påbörjas	 årsmötesförhand-
lingarna.	 Boka	 in	 datumet	 och	 var	 med	
och	 besluta	 om	 våra	 olika	 insatser	 det	
kommande	året.	
	
Sven	Landh	
	
	
	
	
	
Vi	gratulerar!	
Kamilla	Rosengren,	50	år	 2	jan	
Cecilia	Persson,	70	år	 10	jan	
Eva	Ekdahl,	40	år	 20	jan	
Patrick	Fredriksson,	50	år	 27	jan	
Simon	Ekdahl,	40	år	 18	feb	
KaisBritt	Berger,	80	år	 3	mar	
Rune	Jonsson,	60	år	 3	mar	
Fredrik	Sturzenbecker,	50	år	 17	mar	
Kerstin	Sundberg,	80	år	 24	mar	
Lennart	Hansson,	60	år	 28	mar	
Johan	Ottosson,	60	år	 27	apr	
Emma	Gagnert,	60	år	 21	maj	
Ing-Marie	Palm,	60	år	 23	maj	
Urban	Jerlström,	50	år	 29	maj	
	
Utflyttade	
Johanna	Lorin,	till	Ryttargårdskyrkan,	
Linköping	

En	kyrka	med	alla		
20	november	2016	

Vår	 tredje	gudstjänst	hölls	 liksom	de	tidi-
gare	 med	 Monica	 Sturzenbecker	 som	
pastor	 och	 Fredrik	 Sturzenbecker	 som	
musiker.	Totalt	deltog	26	personer		
	
Tema	 för	 denna	 gudstjänst	 var	 Advent	 -	
Väntans	tider.	Vi	sjöng	adventssånger	och	
tillsammans	 dramatiserade	 vi	 bibelberät-
telsen	om	när	Jesus	red	in	i	Jerusalem.	

	
Under	 pysselstunden	 gjorde	 vi	 ett	 ad-
ventsljus	 i	 papp.	 Tuula	 Nordgren	 ansva-
rade.		

	
Därefter	 var	 det	 dags	 för	 fikastund	 med	
smörgåsar	 och	 kaffe,	 saft	 eller	 t.ex.	 yog-
hurt.	Siv	H.	och	Lennart	fixade	med	fikat.		
	
Vi	avslutar	alltid	våra	gudstjänster	med	en	
andakt.	Den	här	gången	sjöng	vi	bl.a.	Han	
har	öppnat	pärleporten,	Du	omsluter	mig	
på	alla	sidor	och	Välsignelsen.	
	
Monica	Sturzenbecker	

Scoutinvigning	15/11	
Tisdagen	 den	 15/11	 hade	 vi	 den	 stora	
glädjen	 att	 inviga	 27	 nya	 scouter	 till	 vår	
scoutkår.	 Kyrkan	 var	 fullsatt	 med	 föräld-
rar,	 syskon	 och	 mor-	 och	 farföräldrar.	
Förutom	 scoutinvigning	 innehöll	 kvällen	
märkesutdelning,	 sång,	 lekar,	 insamling	
till	Aktion	julklappen	och	fika.	

	
	
Karolina	Renström	

	
	

Äventyret	
	
Äventyret	 fortsätter!	 Hösten	 har	 varit	
fylld	 med	 roliga	 aktiviteter	 och	 härlig	
gemenskap.	Vår	gudstjänst	börjar	med	en	
storsamling.	Vi	ber,	sjunger	och	lyssnar	på	
en	 bibelberättelse.	 Sen	 går	 vi	 till	 våra	
växthusgrupper	där	vi	får	prata	vidare	om	
dagens	 tema.	 Nytt	 för	 terminen	 är	 att	 vi	
inte	har	Buskul	under	det	vanliga	Äventy-
ret	 utan	 istället	 flyttat	 det	 till	 några	 sön-
dagar	då	vi	bara	haft	buskul.	Vi	avslutade	
hösten	med	två	sådana	tillfällen	då	vi	 fick	
öva	 luciasånger	 inför	 julfesten,	 julpyssla	
och	baka	pepparkakor.	
	
Monica	Sturzenbecker	

	
	



JANUARI	
VECKA 52 SG 3 

SÖNDAG	1/1	
Kl.	17.00	 Nyårsbön	med	nattvardsfirande	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	1	

VECKA 1  SG 4 
SÖNDAG	8/1		

Kl.	11.00	 Gudstjänst	
Predikan:	 Jan-Gunnar	Wahlén	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	2	

VECKA 2  SG 5 
TISDAG	10/1	

Kl.	18.00	 Ledarsamling	scout	
ONSDAG	11/1	

Kl.	19.00	 Ledarsamling	Äventyret	
SÖNDAG	15/1	

Kl.	11.00	 Gudstjänst	”MER	Mission”	
	 Peder	och	Ulla	Eriksson	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	3	
Kl.	18.00	 Bön	för	bygden	
VECKA 3  SG 6 

Barn-	och	ungdomsverksamheten	startar	
Böneveckan	för	kristen	enhet	18/1-25/1	

TISDAG	17/1	
Kl.	18.30	 Diakonirådet	

ONSDAG	18/1	
Kl.	18.30	 Församlingsledning	

SÖNDAG	22/1	
Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	4	
Kl.	18.00	 Körövning	
VECKA 4 SG 1 

Böneveckan	för	kristen	enhet	18/1-25/1	
Se	affisch	

SÖNDAG	29/1	
Kl.	11.00	 Nattvardsgudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	5	

Månadsinsamling		
Kl.	13.00	 HFU	Årsmöte	
Kl.	14.00-17.00	 En	kyrka	med	alla	
Kl.	18.00	 Körövning	

 

FEBRUARI	
VECKA 5  SG 2 

SÖNDAG	5/2	
Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Predikan:	 Jan-Gunnar	Wahlén	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	1	
Kl.	18.00	 Bönesamling	
VECKA 6 SG 3 

SÖNDAG	12/2	
Kl.	11.00	 Gudstjänst	för	alla	åldrar	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	6	

Gemensam lunch ”Knytkalas” 
Kl.	13.00	 Församlingens	årsmöte	
Kl.	18.00	 ”Bön	för	bygden”	i	Axbergs	kyrka	
Kl.	18.00	 Körövning	
VECKA 7  SG 4 

SÖNDAG	19/2	
Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	2	
VECKA 8  SG 5 

SÖNDAG	26/2	
Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	3	

Månadsinsamling	
Kl.	14.00-17.00	 En	kyrka	med	alla	
Kl.	18.00	 Körövning	

 

MARS	
VECKA 9  SG 6 

SÖNDAG	5/3	
Kl.	11.00	 Nattvardsgudstjänst/Äventyret	
Predikan:	 Jan-Gunnar	Wahlén	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	4	
Kl.	18.00	 Bönesamling	
VECKA 10  SG 1 

TORSDAG	9/3	
Kl.	18.30	 Församlingsledning		

SÖNDAG	12/3	
Kl.	11.00	Ekumenisk	gudstjänst	i	Axbergs	kyrka	
Kl.	18.00	 Körövning	
Kl.	18.00	 Bön	för	bygden	i	Equmeniakyrkan	
	 Närkes	Kil	
VECKA 11  SG 2 

SÖNDAG	19/3	
Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	5	
VECKA 12  SG 3 

MÅNDAG	20/3	
Kl.	19.00	 Inspirationskväll	för	samtliga	
	 medlemmar	i	gudstjänstgrupperna	

SÖNDAG	26/3	
OBS!	Sommartid	börjar!	

Kl.	11.00	 Gudstjänst	för	alla	åldrar	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	6	

	Månadsinsamling	
Kl.	14.00-17.00	 En	kyrka	med	alla	
Kl.	18.00	 Körövning	

 

APRIL	
VECKA 13 SG 4 

SÖNDAG	2/4	
Kl.	11.00	 Nattvardsgudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	1	
Kl.	18.00	 Bönesamling	
VECKA 14  SG 5 

TORSDAG	6/4	
Kl.	18.30	 Församlingsledning		

SÖNDAG	9/4	
Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	2	
Kl.	18.00	 Körövning	
Kl.	18.00	 Bön	för	bygden	i	Sabbatsbergs		

missionshus	

VECKA 15  SG 6 
FREDAG	14/4	

Kl.	17.00	 Vid	korset	
SÖNDAG	16/4	

Kl.	11.00	 Påskgudstjänst	för	alla	åldrar	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	6		
VECKA 16  SG 1 

LÖRDAG	22/4	
Församlingens	30-årsjubileum	

SÖNDAG	23/4	
Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Predikan:	 Jan-Gunnar	Wahlén	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	3	
Kl.	14.00-17.00	 En	kyrka	med	alla	
VECKA 17  SG 2 

LÖRDAG	29/4	
Kl.	13.00	-	 Gemensam	arbetsdag	
Kl.	17.00	ca	 Församlingsmöte	

SÖNDAG	30/4	
Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	4	

Månadsinsamling	
Kl.	19.00	 Valborgsmässofirande	

Fredagscafé 
Fredagar 15.00 – 18.00 

Bön 30 minuter före 
varje gudstjänst 

Kalendern	på	vår	hemsida:	www.lundhagskyrkan.se	uppdateras	kontinuerligt!	


