
 
 
 
 
 
 

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	

Helena	Lindkvist	
	

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

	
	
	

Gudstjänstgrupp	5	
Christer	Aadland	
Frida	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	 073-031	83	16	
Konfa	 Fredag	18.00	 Christer	Aadland	 070-848	33	58	
Mellis	 Fredag	udda	v.	15.30	 Monica	Sturzenbecker	 073-031	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	27/9	
Rejoice	-	sjung	lovsång	 Torsdagar	18.30	 Fredrik	Sturzenbecker	 073-276	11	32	
Kören	 Särskilt	schema	 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	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	 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	

 

 
September - december 2017 

 
 

 
 

	
	
	
	
	

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



Lägersommar	Chili/XL	
	
I	vanlig	ordning	begav	vi	oss	till	Hjäl-
margården	första	veckan	i	augusti	för	
att	 delta	 i	 det	 som	 numera	 är	 en	 in-
stitution,	 nämligen	 Chili/XL	 -	 i	 min	
verklighet	 lika	 med	 världens	 bästa	
läger!	 Cirka	 650	 stycken	 till	 tyckte	
nog	 ungefär	 som	 jag	 och	 var	 med	
detta	år	som	ledare	eller	deltagare.		

Årets	 tema	 var	 Evigheten.nu.	Man	
tog	sats	från	Predikaren	3:11,	där	det	
står	 att	 Gud	 har	 lagt	 ner	 evigheten	 i	
människan	och	lät	det	genomsyra	allt	
som	 pågick	 under	 veckan.	 Från	
Hovsta	var	vi	sammanlagt	17	stycken	
personer	 som	deltog,	 inklusive	Adam	
Kutti,	 Samuel	 Wretenberg	 och	 jag	
själv	som	ledare	under	veckan.	Utöver	
det	så	var	David	och	Sara	Morin	med	
lite	 under	 dagarna	 och	 även	 Billy	
Blaeser.	David	var	med	i	ett	team	som	
hade	 det	 största	 seminariet	 under	
veckan	 som	 handlade	 om	 bibelns	
trovärdighet	m.m.	 Mycket	 uppskattat	
och	intressant	enligt	åhörarna.		

Det	 kom	 en	 del	 regn	 men	 större	
delen	 av	 veckan	 var	 det	 soligt	 och	
varmt	 trots	 att	 det	 enligt	 väderleks-
rapporter	 skulle	 vara	 åska	 och	 regn	
flera	 dagar...	 Gud	 hör	 bön.	 Det	märk-
tes	 även	 i	 bönetältet.	 Finns	 exempel	
på	små	och	stora	under	(om	man	ens	
kan	 kategorisera	 så)	 som	 skedde	 un-
der	 veckan.	 Så	 tack	 till	 er	 som	 stod	
med	 i	 bön	 under	 veckan	 och	 alla	 ni	
som	 agerade	 taxi	 till	 och	 från	 Hjäl-
margården.	
	

Christer	Aadland	
	

Lägersommar	Jamboree	
	
	
	
	
	
	
	
Den	 5-12	 augusti	 genomfördes	 ett	
Jamboree	 i	 Rinkaby	 utanför	 Kristian-
stad.	 Ett	 Jamboree	 är	 ett	 stort	 scout-
läger	 och	 den	 här	 gången	 samlades	
11	000	scouter	från	hela	världen,	t.ex.	
så	 bodde	 en	 patrull	 från	 Hong	 Kong	
granne	 med	 oss.	 Från	 Lundhagskyr-
kan	 åkte	 sex	 scouter	 och	 tre	 ledare.	
De	olika	aktiviteterna	genomfördes	på	
olika	hubbar	och	varje	hubb	var	inrik-
tad	 på	 en	 specifik	 åldersgrupp.	 Det	
var	 aktiviteter	 från	 förmiddagen	 till	
långt	 in	på	småtimmarna	vissa	dagar.	
Scouterna	 fick	bl.a.	 välja	på	hantverk,	
göra	 vindsnurror,	 diskutera	 onödiga	
prylar,	 spela	 spel	 eller	 hänga	 på	 ett	
café.		

Vi	hade	mycket	 trevliga	dagar	 till-
sammans	och	 fick	uppleva	hur	det	är	
att	vara	på	ett	stort	läger.	

På	 @lundhagskyrkans_scouter	
(Instagram)	finns	fler	bilder	från	läget	
	
	
	
	
	
	
	
Fr	 v	 Mikael	 Renström,	 David	 Huss,	 Mattias	
Dammström,	 Simon	 Andersson,	 Marcus	
Andersson,	 Linnea	 Magnusson,	 Hanna	 Hedene,	
Edith	Fållsten.	Ulf	Höglind	längst	fram.	
	

Mikael	Renström	

Lärdomar	från	gässen	
	
Från	och	med	i	höst	 försöker	vi	 foku-
sera	 på	 den	 del	 av	 visionen	 som	
handlar	 om	 att	möta	människors	 be-
hov.	 Ibland	 förblir	 visioner	 och	 mål-
sättningar	 vackra	 formuleringar	 på	
ett	 papper.	Men	 det	 är	 onekligen	 bra	
att	 vara	 överens	 om	 en	 riktning	 och	
att	 vi	 får	 färdas	 tillsammans.	 Lennart	
Hambre	 återger	 John	 Maxwells	 lär-
domar	från	gässen:		

	
	
	
	
	

	
När	 gässen	 flyger	 i	 v-formation	 på	

väg	mot	 sydligare	 länder	har	 forskare	
funnit	 att	 det	 skapar	 direkta	 uppvin-
dar	 som	 gör	 att	 hela	 flocken	 ökar	 sin	
flygkapacitet	med	minst	 71	 procent	…	
Människor	 som	 delar	 en	 gemensam	
inriktning	och	upplever	 en	gemenskap	
når	målen	snabbare	och	lättare	därför	
att	de	kan	lita	på	varandra.	När	en	gås	
faller	 ur	 formationen	 kommer	 den	
omedelbart	 att	 uppleva	 obehaget	 av	
ensamhet.	 Den	 försöker	 omgående	 att	
söka	sig	 tillbaka	till	 sin	plats	 i	V:et	 för	
att	 dra	 fördel	 av	 den	 extra	 kraft	 det	
ger.	 Om	 vi	 som	 Guds	 barn	 skulle	 vara	
lika	känsliga	som	gässen	skulle	vi	göra	
allt	 för	 att	 stå	 tillsammans.	 (Lennart	
Hambre,	Ledarskapets	hantverk).		

Det	 var	 några	 tankar	 om	 riktning	
och	 mål	 men	 också	 om	 att	 visa	 om-
sorg	 om	 varandra.	 Som	 en	 av	 mina	
svensklärarkolleger	 sa	 till	 mig:	 ”Det	
finns	 bara	 ett	 reciprokt	 pronomen.	
Låt	oss	vara	rädda	om	varandra.”			
	

Jan-Gunnar	Wahlén		

Supersöndag	19	nov	
en	dag	om	medmänsklighet	

	
Så	 gott	 som	 dagligen	 blir	 vi	 påminda	
om	 att	 vi	 lever	 i	 ett	 mångfaldssam-
hälle,	 socialt,	 politiskt,	 religiöst.	
Bibeln	 påminner	 oss	 att	 vi	 som	 för-
samling	 ska	 vara	 en	 försonad	 och	
försonande	mångfald.	

Under	 en	 spännande	 supersöndag	
kommer	 vi	 att	 få	 lyssna	 till	 andras	
erfarenheter,	 samtala	 med	 varandra	
och	 få	 motivation	 att	 se	 och	 möta	
människors	 behov	 i	 vår	 församlings	
verksamhet.	

Bengt	 Sjöberg,	 som	 arbetat	 med	
flyktning-	 och	 asylfrågor,	 varit	 rådgi-
vare	 till	 både	 församlingar	 och	
myndigheter,	skrivit	en	bok	”När	värl-
den	 kom	 till	 stan”	 utifrån	 sin	 lokala	
erfarenhet	i	Filipstad,	är	en	av	talarna.	

Josefin	 Stålbert	 blev	 ”Årets	 Öre-
broare”	 i	 år	 genom	 sitt	 stora	 engage-
mang	för	människor	i	utsatthet	både	i	
Örebro	 och	 i	 världen.	 Hon	 ledde	 bl.a.	
kampanjen	 ”Världens	 barn”	 och	 har	
nu	 en	 ny	 tjänst	 i	 studieförbundet	
Bilda	 för	 att	 forma	 idéer	 och	 skapa	
samarbetsformer	 för	 att	 hjälpa	 män-
niskor	i	olika	former	av	utsatthet.	

	
	
Vi	gratulerar!	
Margaretha	Arvidsson	65	år	 5	okt	
Leila	Höglind	60	år		 20	okt	
Helena	Stålham	65	år	 12	dec	
Arne	Huss	60	år	 21	dec	
	
Ny	medlem	
Elsa	Persson	
	
Utträde	
Roger	Berg	
Therese	Berg	
Lena	Jerlström	
Urban	Jerlström	



Församlingshelgen	1-3/9	
	
Välkommen	till	årets	församlingshelg!	
Vi	kommer	liksom	ett	par	gånger	
tidigare	att	hålla	till	på	Björkenäs-
gården	strax	utanför	Hampetorp.	
Ungdomarna	kommer	att	starta	redan	
på	fredagskvällen,	medan	övriga	är	på	
plats	lördag	och	söndag.	
	
Program	
Lördag	2	sept	
09.30	 Incheckning	 med	 fika	 (kaffe,	
saft	och	smörgås)	
10.30	Startsamling	
Gruppsamtal/Barnaktiviteter		
13.00	Lunch	
14.00	Intressegrupper/seminarier/	
aktiviteter	
15.30	Fika	
17.30	Middag		
19.00	Nattvardsgudstjänst	
Nattmacka	
Söndag	3	sept		
08.30-09.30	Frukost	
10.30	Gudstjänst	med	alla	åldrar	
13.00	Lunch	
Städning		
	
Priser	
Hela	helgen	vuxen	:	350	kr		
Dagspris	vuxen	:	175	kr		
Barn:	100	kr	
Familjepris:	800	kr	
Ungdom	fredag-söndag	250	kr	
	
Anmälan	senast	27/8	på	listan	i	
kyrkan	eller	till	
ingemar.lindell@telia.com	

Att	ge	skäl	för	vårt	hopp	
	
Ett	 samarrangemang	 med	 studie-
förbundet	Bilda.	
	
”Var	 alltid	 beredda	 att	 svara	 var	 och	
en	 som	 kräver	 besked	 om	 ert	 hopp”	
skriver	 Petrus	 (1	 Pet	 3:15).	 Som	 en	
slags	 fortsättning	 på	 Missionsakade-
min	 inbjuder	 vi	 nu	 till	 fyra	 onsdagar	
på	detta	 tema.	Fika	 till	 självkostnads-
pris.	 Det	 kommer	 också	 att	 finnas	
möjlighet	köpa	en	bok	till	ett	bra	pris.			
	
Ons	20	sept	18-20		
Tro	 och	 vetenskap	 –	 vänner	 eller	
fiender?		
Lars	 Johansson,	 lärare	 på	 Örebro	
Teologiska	 högskola	 och	 studentpas-
tor	på	Örebro	universitet	
	
Ons	4	okt	18-20		
Bibelns	trovärdighet			
Jacob	Rudenstrand,	 biträdande	 Gene-
ralsekreterare	 på	 Svenska	 Evange-
liska	Alliansen	
	
Ons	15	nov	18-20		
Svara	var	och	en-ateism,	 islam	och	
New	Age	
Micael	 Grenholm,	 bloggare	 på	 Hela	
Pingsten,	 Youtuber	 och	 aktiv	 inom	
Pannkakskyrkan	
	
Ons	29	nov	18-20		
Vad	 funderar	 du	 på?	 Samtal	 om	
trons	frågor	
	

Jan-Gunnar	Wahlén		

Lägersommar	SommarSmajl	
	
Onsdagen	den	28	juni	samlades	drygt	
600	 barn	 och	 vuxna	 på	 Hjälmargår-
den	 för	 att	 vara	 med	 på	 årets	
SommarSmajl.	 Från	 vår	 församling	
åkte	 16	 barn	 och	 5	 vuxna.	 Temat	 för	
årets	 läger	 var	 ”VIP”	 och	 under	 led-
ning	av	bl.a.	Urban	Hussmo	fick	vi	lära	
oss	mer	om	att	alla	i	Guds	ögon	är	en	
VIP	 –	 Very	 Important	 Person	 (En	
väldigt	viktig	person).	

Under	 fem	 dagar	 var	 det	 full	 fart	
med	 intressegrupper,	 utflykt,	 lek,	
sång,	 dans,	 lägerbål,	 storsamlingar,	
kvällsmöten,	bad	och	godisätande.	Det	
är	svårt	att	återge	allt	underbart	som	
händer	 på	 Hjälmargårdens	 läger,	 det	
måste	helt	enkelt	upplevas.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Monica	Sturzenbecker	
	

	
	

Sommarcafé	och	Loppis	
	
Kulglass,	 barnkläder,	 pannkakor,	
böcker,	 kaffe,	 leksaker,	 kladdkaka	 och	
kaffekoppar…..		
	
	
	
	
	
	
	
	

Ännu	en	sommar	har	vi	haft	möjlighet	
att	ha	Sommarcafé	&	Loppis	i	kyrkan.	
I	år	var	Josefin	Hermansson	anställd	i	
köket.	 Preliminärt	 såldes	 för	 drygt	
330	000	kr,	under	de	sexton	år	vi	haft	
Sommarcafé	 &	 Loppis	 har	 över	 2,5	
miljoner	 kr	 kommit	 in!	 Det	 har	 varit	
mycket	 folk,	 för	 att	 fika	 och	 handla,	
men	även	som	lämnat	in	saker.		

I	kyrksalen	har	det	varit	möjligt	att	
skriva	 ner	 böneämnen	 och	 det	 har	
kommit	 in	 en	 hel	 del,	 vilket	 tyder	 på	
att	 det	 finns	 ett	 behov	 och	 att	 vi	 har	
ett	förtroende.	Många	har	hjälpt	till	på	
olika	 sätt	 under	 sommaren	 -	 stort	
TACK	 till	 alla	 som	 varit	 med	 och	
jobbat!		

Tack	 vare	 ett	 bra	 ”arbetslag”	 gick	
efterarbetet	 ovanligt	 fort	 och	 allt	 var	
klart	redan	på	tisdagseftermiddagen.	I	
år	 skickas	 överskottet	 via	 EFK	 till	
arbete	med	flyktingar	och	arbete	mot	
människohandel	i	Asien.		

Som	 vanligt	 blir	 det	 en	 hel	 del	
saker	 över	 och	 Erikshjälpen	 fick	 allt	
utom	kläderna,	som	via	en	församling	
i	 Rydsnäs	 skickades	 till	 Estland	 och	
Shalom.		

Ing-Marie	 och	 Roland	 Palm	 har	
meddelat	 att	 det	 här	 var	 sista	 året	
som	 de	 var	 ansvariga,	 så	 om,	 och	 på	
vilket	 sätt,	 det	 ska	 bli	 något	 nästa	
sommar	 får	 församlingen	 börja	
fundera	på.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Karolina	Renström	



SEPTEMBER	
VECKA 35 SG 2 

LÖRDAG	2/9	-	SÖNDAG	3/9	
Församlingshelg	på	Björkenäsgården	

	se	särskilt	program	
SÖNDAG	3/9	

Kl.	10.30	 Gudstjänst	på	Björkenäsgården	
VECKA 36  SG 3 

SÖNDAG	10/9		
Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	3	
Kl.	18.00	 ”Bön	för	bygden”		
	 i	Axbergs	församlingshem	
VECKA 37  SG 4 

TORSDAG	14/9	
Kl.	18.30	 Församlingsledning	

SÖNDAG	17/9	
Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	4	

VECKA 38  SG 5 
ONSDAG	20/9	

Kl.	18.00	 ”Att	ge	skäl	för	vårt	hopp”	
”Tro	och	vetenskap	-	vänner	eller	fiender”	
Lars	Johansson,	lärare	på	Örebro	Teologiska	

Högskola	och	studentpastor	
LÖRDAG	23/9	

Kl.	17.00	 Församlingsmöte	
SÖNDAG	24/9	

Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Predikan:	 Jan-Gunnar	Wahlén	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	5	

	Månadsinsamling	
14.30-17.00	 En	kyrka	med	alla	

 

OKTOBER	
VECKA 39 SG 6 

SÖNDAG	1/10	
Kl.	11.00	 Nattvardsgudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	1	

ONSDAG	4/10	
Kl.	18.00	 ”Att	ge	skäl	för	vårt	hopp”	

”Bibelns	trovärdighet”	
Jacob	Rudenstrand	

Biträdande	generalsekreterare	på		
Svenska	Evangeliska	Alliansen	

VECKA 40  SG 1 
SÖNDAG	8/10	

Kl.	11.00	 Gudstjänst	/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	2	
Kl.	18.00	 ”Bön	för	bygden”	
VECKA 41 SG 2 

TORSDAG	12/10	
Kl.	18.30	 Församlingsledning	

SÖNDAG	15/10	
Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Predikan:	 Jan-Gunnar	Wahlén	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	5	
VECKA 42  SG 3 

SÖNDAG	22/10	
Kl.	11.00	 Gudstjänst	för	alla	åldrar		
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	6	

VECKA 43  SG 4 
SÖNDAG	29/10	

Kl.	11.00	 Ekumenisk	gudstjänst	/Äventyret	
Predikan:	 Tomas	Rådehed	
Ansvariga:		 Gudstjänstgrupp	4	
	 Månadsinsamling	
14.30-17.00	 En	kyrka	med	alla	

 

NOVEMBER	
VECKA 44  SG 5 

SÖNDAG	5/11	
Kl.	11.00	 Nattvardsgudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	3	
VECKA 45  SG 6 

TORSDAG	9/11	
Kl.	18.30	 Församlingsledning		

SÖNDAG	12/11	
Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	1	
Kl.	18.00	 ”Bön	för	bygden”	i	Sabbatsberg	
VECKA 46  SG 1 

ONSDAG	15/11	
Kl.	18.00	 ”Att	ge	skäl	för	vårt	hopp”	
”Svara	var	och	en-ateism,	islam	och	New	Age”	
Micael	Grenholm,	bloggare	på	Hela	pingsten,	
Youtuber	och	aktiv	inom	Pannkakskyrkan	

LÖRDAG	18/11	
Kl.	17.00	 Församlingsmöte	

SÖNDAG	19/11	
SUPERSÖNDAG	”…	OCH	VEM	ÄR	MIN	NÄSTA?”	
Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Predikan:	 Bengt	Sjöberg	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	2	

Gemensam	lunch	
Efter	lunch	fortsätter	gemenskapen	-	se	ovan.		

VECKA 47  SG 2 
MÅNDAG	20/11	

Kl.	19.30	 Träff	för	samtliga	medlemmar	
	 i	gudstjänstgrupperna	

SÖNDAG	26/11	
Kl.	11.00	 Nattvardsgudstjänst/Äventyret	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	4	

	Månadsinsamling	
14.30-17.00	 En	kyrka	med	alla	
VECKA 48 SG 3 

ONSDAG	29/11	
Kl.	18.00	 ”Att	ge	skäl	för	vårt	hopp”	

”Vad	funderar	du	på?”	
Samtal	om	trons	frågor	

 

DECEMBER	
VECKA 48 SG 3 

SÖNDAG	3/12	
Kl.	11.00	 Adventsgudstjänst	för	alla	åldrar	
Predikan:	 Jan-Gunnar	Wahlén	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	6	

VECKA 49  SG 4 
TORSDAG	7/12	

Kl.	18.30	 Församlingsledning	
SÖNDAG	10/12	

Kl.	11.00	 Gudstjänst/Äventyret	
Predikan:	 	Mikael	Tellbe	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	1	
Kl.	18.00	 ”Bön	för	bygden”	i	
	 Equmeniakyrkan,	Närkes	Kil	
VECKA 50  SG 5 

SÖNDAG	17/12	
Kl.	17.00	 Julfest	för	alla	åldrar	
Ansvariga:	 Gudstjänstgrupp	5	
VECKA 51  SG 6 

SÖNDAG	24/12	
Kl.	11.00	 Julkrubba	
Kl.	23.00	 Julnattsgudstjänst	

Fredagscafé 
Fredagar 15.00 – 18.00 
Musikcafé 6/10, 10/11, 8/12  

kl. 16.30 

Bön 30 minuter före 
varje gudstjänst 

Kalendern på vår hemsida: 
www.lundhagskyrkan.se  

uppdateras kontinuerligt! 


