Gudstjänstgrupper
Gudstjänstgrupp 1
Bo Arvidsson
Christina Håkansson
Adam Kutti
Helena Lindkvist
Kamilla Rosengren
Josef Sturzenbecker
Henrik Thörn

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

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

Gudstjänstgrupp 4
Leila Höglind
Maria Landh
Sven Landh

Gudstjänstgrupp 5
Christer Aadland
Frida Andersson
Lovisa Andersson
Gunvor Nygren

Gudstjänstgrupp 6
Sophie Heedman
Monica Sturzenbecker

Maj - augusti 2017

Varje vecka

Kom ihåg dessa grupper och kontaktpersoner i era förböner!
Aktivitet
Dag/Tid
Bönefrukost
Onsdag 08.30
Äventyret
Söndag 11.00
Scouter
Tisdag 18.00
Kyrkråttorna
Onsdag udda v. 18.00
(Program för 5-7 åringar)
Mellis
Fredag udda v. 16.00
Konfa
Fredag 18.00
STEAKHOUSE
Fredag 18.30
TAKET
Fredag 19.30
(Program för tonår, åk 7 och uppåt)
Livsviktiga samtal
Onsdag udda v. 18.00

Kontaktpersoner
Telefon
Kajs-Britt och Roland Berger 22 60 22
Monica Sturzenbecker
073-031 83 16
Mikael Renström
18 92 07
Ing-Marie Palm
22 63 54
Monica Sturzenbecker
Christer Aadland
Christer Aadland
Christer Aadland

073-031 83 16
070-848 33 58
070-848 33 58
070-848 33 58

Jan-Gunnar Wahlén

070-261 58 60

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 073-031 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
875001-6233

Hovsta Frikyrkoförsamling
Tel. 22 72 70
Kårstavägen 31, 703 76 Örebro
www.lundhagskyrkan.se

Bankgiro
5387-7775
Swish nr
123-092 82 18

Vi vill vara en församling
som möter människors behov,
gör Jesus Kristus känd och
växer i lärjungaskap.

Årsmötet

Påsken 2017

Sommargudstjänster

Söndagen den 12 februari 2017, hölls
församlingens 30:e Årsmöte. Det var ett
årsmöte som präglades av tacksamhet och
glädje över de gångna 30 åren, men också
av fortsatt tillförsikt och framtidstro.

På långfredagen samlades vi inför korset,
läste texterna om Jesu lidande och firade
nattvard tillsammans.

Även sommaren 2017 kommer våra servicegrupper att ansvara för 6 sommargudstjänster.

Under påskdagens gudstjänst för alla
åldrar firade vi uppståndelsen. Barnen
sjöng, spelade drama och delade ut påskliljor till gudstjänstdeltagarna. En tillfällig
sånggrupp framförde påskens sånger för
oss och tillsammans med oss. Vi fick åter
igen påminnas om hur Jesus, genom sin
död på korset och uppståndelsen, leder
hela mänskligheten från mörker till ljus,
en ”soluppgång för hela mänskligheten”.

På anslagstavlan i kyrkan kommer en lista
att sättas upp. Om du kan vara med på
föreslagen söndag - sätt kryss i rutan
framför ditt namn. Om du inte vara med så
ska du själv byta grupp, stryk ditt namn
den föreslagna dagen och skriv upp dig på
någon av de övriga söndagarna. Det är
viktigt för övriga i grupperna att veta vilka
det är man ska samarbeta med.

Några ”highlights”:
§ Jan-Gunnar Wahlén delade några tankar om församlingens vision. I vår
avslutar vi temat ”Växa” som under
hösten och våren följs av ”Möta
människors behov”. Förhoppningen är
temat ska prägla församlingens liv inte
bara i söndagens undervisning, utan
även i de övriga aktiviteterna som
församlingen bedriver.
§ Årsmötet beslutade att fasaden skulle
målas om. Förvaltningsrådet fick uppdraget att arbeta vidare med frågan så
att arbetet kunde slutföras under
2017. Under senare möten med Förvaltningsråd och Församlingsledning
beslutades att ommålningen ska ske i
egen regi och med egna krafter.
§ Årsmötet sa också ”JA” till att ansöka
om medlemskap i Örebro Stadsmission. Organisationen har etablerats helt
nyligen och bedriver ett mycket viktigt
arbete tillsammans med ett flertal
kyrkor och församlingar i Örebro för
framförallt de människor som lever i
utanförskap. Deras devis lyder: ”Tillsammans gör vi Örebro varmare”.
§ Årsmötet beslutade även att församlingen på tre års sikt ska se till att använda 30% av budgeten till ändamål
utanför ”den egna” verksamheten och
70% till ”den egna” verksamheten.
Idag är förhållandet 80% - 20%.
Bo Arvidsson

Vi ser fram emot spännande gudstjänster
under dessa söndagar.

Läger i sommar
Men för att verkligen förstå vad det innebär för oss idag, behöver vi acceptera det
faktum att mörkret fortfarande vill få
makten i världen och i våra liv. Vi behöver
se att vi omges av och lätt fylls av mörker.
Jesus kan få lysa in i mörkret och ge oss
hopp, glädje och förtröstan. Jesus är världens ljus (Joh 8:12).
Monica Sturzenbecker

Precis som vanligt anordnar Hjälmargården sommarläger för barn och ungdomar
och vi planerar att åka dit med dem som
vill hänga med. Först ut är Sång &
DansSmajl 19-21 maj, en helg fylld med
sång och dans för alla som går i 1:an till
9:an. Sista anmälningsdagen är 12 maj.
28 juni-2 juli är det SommarSmajl och då
får de som ska börja åk 2 och upp till de
som ska börja åk 7 följa med.
1-6 augusti – drar lägret Chili/XL igång.
Chili är för högstadiet (de som ska börja
7:an – de som ska början 9:an) och XL är
för 16+ (de som ska börja gymnasiet). I år
är temat ”evighet.nu”.

Sommarcafé och Loppis

Nu är det dags att lägga sig i startgroparna
för 2017 års Sommarcafé och Loppis!
Arbetsperioden börjar fredag 16 juni. Vi
har öppet från 26 juni till 5 augusti. I maj
månad kommer vi att sätta upp anmälnings-listor på anslags-tavlan där du kan
skriva upp dig för kortare eller längre
arbetsinsatser i sommar.
Välkommen till härlig arbetsgemenskap
när vi drar igång för 16:e året!

Vi gratulerar!
Emma Gagnert, 60 år
Ing-Marie Palm, 60 år
Urban Jerlström, 50 år
Janne Aronsson, 50 år
Göran Sturve, 75 år
Bo Arvidsson, 65 år
Lena Jerlström, 50 år
Marianne Axberg, 60 år
Gudrun Isén, 65 år

Våra scouter har eget läger 12 - 14 maj vid
Stenbäcken och den 5 - 12 augusti åker ett
antal scouter och ledare på Scoutjamboree
i Kristianstad.

Nya medlemmar
Elin Gruvberger
Leif Hallgren
Magdalena Hallgren
Tania Simon

Att vara på läger är en helhetsupplevelse
som bl.a. innebär att hänga med kompisar,
göra roliga aktiviteter, få del av undervisning i kristen tro, bön och lovsång.

Utflyttad
Camilla Andersson

Monica Sturzenbecker

Avliden
Patrick Fredriksson

21 maj
23 maj
29 maj
6 juni
17 juni
24 juni
25 juni
15 juli
16 aug

4 april

Hovsta frikyrkoförsamling
30 år!

Lördagen den 22 april hade vi tårtkalas
för att fira församlingens första 30 år. En
trevlig eftermiddag med intervjuer, många
tillbakablickar och även blickar framåt.

Ommålning

I maj månad kommer vi att måla om kyrkan utvändigt. Särskilt schema för detta
kommer att anslås i kyrkan och skickas ut
till dem som anmält sig för epost-information (görs på vår hemsida). Här finns
plats för fler glada och villiga arbetare!!
Ulf Höglind, 0709-92 40 65, kommer att
vara målningssamordnare

Vi avslutade med grillfest på kvällskvisten.
Stort tack till festkommittén för en trevlig
fest!

Dop
Söndag den 14 maj planeras dopförrättning i Lundhagskyrkan. Hör av dig till
pastor Jan-Gunnar Wahlén om du vill bli
döpt.

Indienresan
Under påsklovet reste ett gäng på 11
personer (större delen ungdomar) från
Örebro för
att bli omskakade och
inspirerade
av vad Gud
gör i Indien
och få en
inblick i hur mission fungerar på plats.
Verkligheten tog tag i oss så fort vi landade… 30-40 graders värme, sprakande
färger, damm, vildhundar, ett myller av
människor och en frenetisk ljudmatta i
bakgrunden i form av tutande bilar. Vilken
fantastisk, galen och härlig plats. Öppna
sociala människor överallt, god mat och
starka dofter, men också så fruktansvärt
tragisk med all fattigdom och misär.

Sommarfesten
Söndagen den 28 maj träffas vi klockan
17.00 och ordnar en sommarfest tillsammans. Huvudansvaret har gudstjänstgrupp 6 (Sophie Heedman och Monica
Sturzenbecker) tillsammans med HFU. Det
innebär att det finns goda möjligheter för
dig som vill hjälpa till att utforma kvällen.
Vi brukar dela ut biblar till dem som lämnar Kyrkråttorna, sjunga, leka, äta och ha
roligt
tillsammans.
Alla bidrag är välkomna. Håll utkik
efter mer information på anslagstavlan!
Vill du bidra med
något på sommarfesten - hör av dig till mig!
Monica Sturzenbecker

Vilsna lortiga små barn som tigger mat
mitt i trafiken, bärandes på ännu mindre
spädbarn. Men det största intrycket (tack
och lov) var alla mäktiga berättelser av
människor som upplevt räddningen i tron
på Jesus, kärleken personifierad. Vi har
hört så många storys om hur Gud gripit in
och helat och gjort under så det känns
som vi var mitt i Apostlagärningarna.
Till exempel när vi var i Varanasi
och mot kvällen tog Richsa (cykeltaxi) ner
till centrum och floden Ganges. Ganges
(sanskrit Ganga), är en 2 506 kilometer
lång flod i norra Indien, ansedd som
hinduismens heligaste flod. Där väntade
en båttur med vittnesbörd från båtägaren
som numera är en broder i tron. Han
berättade om hur han kom till tro för fyra
månader sen, efter att Gud helat frun från
svår sjukdom som slukade alla inkomster i

sjukhusbesök, mediciner osv. Allt började
med att han fick ett evangelium
av en okänd
person
när
han var
vid banken för att ta ytterligare lån för att
betala sjukvård. Gick hem och läste texten:
Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor... Texten om en
Gud
som
inte
krävde blidkande
offer utan som
själv offrade sig
slog ner som en
bomb inom honom. Numera finns
en församling i
hans hem som möts varje fredag och som
består av ca 10-15personer...
Samtidigt som vi sitter i båten pågår en
“gudstjänst”
inne
på
stranden
till Lord Shivas ära, förgörelsen, asketens
och dödens gudom. Tillställningen är
som taget ur en Indiana Jones film. Gudomen ser lagom trevlig ut med dödskallar
som bälte runt midjan. Musiken är hypnotiserande. Folk tillber detta på riktigt!?
Likbål brinner på stranden, luften är tjock
av rök och mörker. Samtidigt så ber vi för
båtägaren och hans son och prisar Gud
mitt i Ganges. Barnvisan “ Med Jesus i
båten kan man le mitt i stormen” kom
osökt till mig och fick ny mening.
Hoppas vi får ta med
oss lite av våra medsyskons
uthålliga
iver, bön och andliga
hunger tillbaka hit
till Sverige. Vi behöver Jesus lika mycket som Indiens 1.2
miljarder människor.
Christer Aadland

MAJ

JUNI

VECKA 18

SG 3
Arbetsdag målning

TORSDAG 4/5
Kl. 18.30

Församlingsledning

LÖRDAG 6/5
Kl. 10.00
Kl. 10.00-15.00

Arbetsdag målning
Församlingsledning
Bön- och visionsdag

SÖNDAG 7/5
Kl. 11.00
Ansvariga:
Kl. 18.00
Kl. 18.00

Nattvardsgudstjänst/Äventyret
Gudstjänstgrupp 5
Rejoice - sjung lovsång
Bönesamling

VECKA 19

SG 4

LÖRDAG 13/5
Kl. 09.00
Kl. 11.00
Predikan:
Ansvariga:

Arbetsdag målning

SÖNDAG 14/5

Dopgudstjänst/Äventyret
Jan-Gunnar Wahlén
Gudstjänstgrupp 1

VECKA 20

SG 5

LÖRDAG 20/5
Kl. 09.00
Kl. 11.00
Ansvariga:
Kl. 14.00-17.00
Kl. 18.00

Arbetsdag målning

SG 1

Kl. 11.00
Ansvariga:
Kl. 18.00

VECKA 26

SG 2

Kl. 10.00
Ansvariga:

SG 3

SÖNDAG 18/6
Gudstjänst
Gudstjänstgrupp 5

VECKA 25

SG 4

MÅNDAG 19/6 - TORSDAG 22/6
SÖNDAG 25/6

Hänvisning till någon midsommarkonferens
SG 5

MÅNDAG 26/6
Kl. 11.00

Kl. 10.00
Ansvariga:
Kl. 15.00

Sommarcafé och Loppis startar

Sommargudstjänst
Servicegrupp 6
Sommarmöte i Immanuel, Ervalla

VECKA 28

SG 1

SÖNDAG 16/7
Kl. 10.00
Ansvariga:

Sommargudstjänst
Servicegrupp 1

VECKA 29

SG 2

SÖNDAG 23/7
Kl. 10.00
Ansvariga:

Förberedelser för Loppis

VECKA 26

SG 6

SÖNDAG 9/7

Kl. 11.00
Gudstjänst
Predikan:
Jan-Gunnar Wahlén
Ansvariga:
Gudstjänstgrupp 4
Kl. 18.00
Bön för bygden i Immanuel, Ervalla

Kl. 11.00
Ansvariga:

VECKA 31

Sommargudstjänst
Servicegrupp 2

VECKA 30

SG 3

SÖNDAG 30/7
Kl. 10.00
Ansvariga:

SG 4

SÖNDAG 6/8

Sommargudstjänst med nattvard
Månadsinsamling
Servicegrupp 5
Månadsinsamling

VECKA 27

SÖNDAG 11/6

VECKA 24

SG 5

SÖNDAG 2/7

Nattvardsgudstjänst
Gudstjänstgrupp 3
Månadsinsamling
Bönesamling

VECKA 23

AUGUSTI

Sommargudstjänst
Månadsinsamling
Servicegrupp 3

Kl. 10.00
Ansvariga:

Sommargudstjänst med nattvard
Servicegrupp 4

VECKA 32

SG 5

TORSDAG 10/8
Kl. 18.30

Församlingsledning

SÖNDAG 13/8
Kl. 11.00
Ansvariga:

Gudstjänst
Gudstjänstgrupp 1

VECKA 33

SG 6

ONSDAG 16/8
Kl. 19.00

Träff för samtliga medlemmar i
gudstjänstgrupperna

SÖNDAG 20/8

Kl. 11.00

Ekumenisk gudstjänst
i Stadsparken

VECKA 34

SG 1

TISDAG 22/8
Kl. 18.00

Scoutledarträff

TORSDAG 24/8
Kl. 18.00

Ledarsamling Äventyret

SÖNDAG 27/8

Kl. 11.00

SÖNDAG 21/5

Ansvariga:

Gudstjänst/Äventyret
Gudstjänstgrupp 2
En kyrka med alla
Rejoice - sjung lovsång

VECKA 21

SG 6

SÖNDAG 28/5
Kl. 17.00
Ansvariga:

VECKA 22

SÖNDAG 4/6

MÅNDAG 1/5
Kl. 14.00

JULI

Sommarfest för alla
Gudstjänstgrupp 6 och HFU

VECKA 35

Loppis och sommarcafé
veckorna 26 - 31

OBS! Söndagsgudstjänst
kl. 10.00, 2/7 - 6/8

Gudstjänst/Äventyret
Månadsinsamling
Gudstjänstgrupp 2
SG 2

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN
STARTAR VECKA 35

Församlingshelg
1 - 3 september

