Gudstjänstgrupper
Gudstjänstgrupp 1

Gudstjänstgrupp 3

Gudstjänstgrupp 6

Bo Arvidsson
Christina Håkansson
Adam Kutti
Helena Lindkvist
Henrik Thörn

Rune Jonsson
Fredrik Sturzenbecker
Monica Sturzenbecker
Göran Sturve

Tania Simon
Monica Sturzenbecker

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

Aktivitet
Äventyret
Scouter
Bönefrukost
Kyrkråttorna
(Program för 5-7 åringar)
Livsviktiga samtal

Gudstjänstgrupp 4
Leila Höglind
Maria Landh
Sven Landh
Helena Lindkvist

Gudstjänstgrupp 5
Christer Aadland
Frida Andersson
Elias Gruvberger
Gunvor Nygren
Johannes Äng

Dag/Tid
Söndag 11.00
Tisdag 18.00
Onsdag 08.30
Onsdag udda v. 18.00

Onsdag udda v. 18.00
Start 24/1
Strategisk bön
Onsdag 19.15-20.15
Rejoice - sjung lovsång Torsdagar 19.00
Mellis
Fredag jämna v. 18.00-20.00
STEAKHOUSE
Fredag udda v. 18.30-19.30
TAKET
Fredag 19.30
(Program för tonår, åk 7 och uppåt)

Gudstjänstgrupp 7
Natalie Berger
Billy Blaeser
Andreas Börjesson
Elin Gruvberger
Jacob Gruvberger
Maria Lindé
DavidMorin
Sara Morin

Januari - april 2018

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

070-261 58 60

Jan-Gunnar Wahlén
Fredrik Sturzenbecker
Monica Sturzenbecker
Christer Aadland
Christer Aadland

070-261 58 60
073-276 11 32
073-031 83 16
070-848 33 58
070-848 33 58

Kom ihåg dessa grupper och kontaktpersoner i era förböner!

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 (till 11 februari): 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.

En höst tillsammans med
barn och ungdomar
Efter en innehållsrik höst ser vi i tacksamhet tillbaka på allt som hänt. I
slutet av september bjöd HFU på ledarfrukost där Gunilla Möller lärde
oss många bra saker under rubriken
”multipla intelligenser”, d.v.s. att vi
människor tar in kunskap och information på många olika sätt. Mycket
spännande och bra att veta när man
möter barn och ungdomar, men också
kunskap som vi kan använda i församlingens alla verksamheter.
Under oktober drog HFU igång ett
samtal kring alla de mötesplatser vi
har. Samtalet fördes på föräldramöte,
ledarsamlingar, tillsammans med
barnen och i styrelsen. Vi ville se
närmre på om det vi gör möter de
behov som finns och vilka förändringar vi eventuellt behöver göra.
Arbetet ledde fram till en hel del viktiga insikter och för den som vill veta
mer finns en sammanfattning från
styrelsen anslaget i Gula avdelningen.

Andra stora händelser i oktober
var Kyrklanet som för tjugonde året
välkomnade ett stort antal ungdomar
till våra lokaler och en gudstjänst för
alla åldrar den 22 oktober.
Under november har alla våra mötesplatser rullat vidare och här följer
ett axplock: Kyrkråttorna har haft
tårttävling och maskeraddisco, scou-

terna har slagit in julklappar till Läkarhjälpen och ett gäng nya scouter
har blivit invigda i vår scoutkår som i
höst har ca 40 deltagare, på Äventyret
har vi haft buskul och lärt oss mer om
Bibelns berättelser, Bibeln och jag har
pratat om vem Gud är, vem jag är i
Guds ögon och Jesus sju ”Jag är…”,
konfagänget har fördjupat sig i Gudsbild, kristen i vardagen, hitta i Bibeln,
på Steakhouse har olika talare bl.a.
bjudit på ”Att söka och finna Guds
vilja”, Taket har bjudit på skattjakt,
pingisturnéring och filmkväll, kvällarna avslutas alltid med innehållsrika
andakter.

En gemensam vision och gemensamma målsättningar gör oss mer
sammansvetsade och förstärker vikänslan. Vad innebär det att vara en
församling som möter människors
behov? Det har vi anledning att återkomma till framöver.
Vi får aldrig glömma att vi är en
församling som är organiserad som
en förening och inte en förening som
också råkar vara en församling. Vi kan
erbjuda meningsfulla aktiviteter men
vårt existensberättigande ligger i att
vi förkunnar evangeliet och är en
gemenskap där lärjungar formas. Det
kan vara en frestelse att enbart satsa
på det lättsmälta men för att människor ska växa i tron behöver vi servera ”grovt bröd”. Inte minst om vi vill
fostra en ny generation församlingsledare, ja kanske även församlingsgrundare och missionärer.
Jan-Gunnar Wahlén

Nu närmar vi oss julen och aktiviteterna avslutas en efter en. Vi som
har förmånen att arbeta med alla
dessa underbara barn, ungdomar och
ledare tackar för en fantastisk höst
och skickar med en hälsning från
Johannes ”Vandra i ljuset!” 1 Joh 5:5
”Och detta är det budskap som vi har
hört av honom och förkunnar för er:
att Gud är ljus och att inget mörker
finns i honom.”
Tack för allt ni gör och är! Guds
frid och glädje till er alla!
Monica Sturzenbecker
Christer Aadland

När livet går sönder
Temakvällar onsdagarna 7 mars, 21
mars och 4 april 18.30
Psykisk (o)hälsa, Kriser i livet, Sorg
Onsdag den 4 april gästas vi av
Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Hans bok Bottenkänning handlar om att vara pappa till
en dotter som skär sig, om låsta psykiatriavdelningar och om skräcken
över att allt ska gå sönder och aldrig
bli helt igen. Det är samtidigt en
hoppfull berättelse om att fortsätta
tro, om glädjen att bli morfar vid 42
och att försonas med livet så som det
blev.

Vi gratulerar!
Lotta Berger, 50 år
Anneli Berger, 50 år
Morgan Johansson, 60 år
Anna Thörn, 40 år
Berit Hargefeldt, 60 år
Utflyttade
Hans Nordgren
Tuula Nordgren
Jonas Nordgren
Till Bergslagskyrkan, Nora.
Utträde
Andreas Olander
Hanna Olander

Livsviktiga samtal
Varannan onsdag kl. 18-19 inbjuder vi
till ”Livsviktiga samtal”, församlingens ”mini-Alpha” där vi samtalar om
Gud och livsfrågor. Start 24 jan. Hit
kan du bjuda med dig vänner som vill
veta mer om kristen tro.

3 jan
5 jan
15 jan
22 mar
7 april

5 år i Hovsta
I dagarna är det 5 år sedan vi flyttade
till Hovsta och välkomnades till församlingen. För barnen var det förstås
en omtumlande upplevelse men Legot
i gula avdelningen var ändå något som
lockade. Som ny pastor i Lundhagskyrkan behövde jag inte oroa mig för
att bli jämförd med någon legendarisk
företrädare. Jag kom till en församling
som inte bara fysiskt var byggd i ett
plan. Sen ska jag erkänna att det tog
lite tid för mig att förstå i vilken av
alla grupper jag skulle förankra olika
idéer.

Hovsta är ett förhållandevis litet
samhälle men i jämförelse med den
mindre ort där jag växte upp är vi
ganska anonyma för varandra och det
finns ett behov av mötesplatser. Här
tror jag att vi som församling fyller en
viktig funktion också för dem som
inte är medlemmar. Jag minns att
Lundhagskyrkans barn- och ungdomsarbete nämndes i fastighetsmäklarens beskrivning av Hovsta,
vilket kan ses som ett kvitto på församlingens betydelse i samhället.
När jag läste om pastorstjänsten
såg jag att det fanns en betoning på
att nå ut. Vid den tre och en halv timmar
långa
(men
trevliga)

anställningsintervjun försäkrade jag
mig om att det verkligen var en pastor
man var ute efter och inte en evangelist eller diakon. Så småningom fick
jag beskedet att jag erbjöds tjänsten
och förhoppningsvis blev det rätt.
Däremot tror jag att analysen var
riktig: vi har glädjande nog många
kontakter men det är alldeles för få
som kommer till tro. Ibland undrar
jag om vi inte underskattar den andliga kamp som föregår en människas
frälsning. Jag är därför övertygad om
att vi är på rätt väg när vi ber regelbundet för vårt område. Det är ett sätt
att förbereda marken för sådden. Vi
behöver också utmana varandra att
låta frimodighetens Ande styra oss
mer än svensk försiktighet. Vi har ju
världens bästa budskap!
Under åren i församlingen har jag
konstaterat att det finns en viss spretighet både i verksamhetsformer,
fromhetsuttryck och teologi. Det ser
jag både som en tillgång och en utmaning. ”Alla blommor ska få blomma”
samtidigt som vi inte kan ägna oss åt
allt. I ett samhälle där många kämpar
med att få tiden att räcka till kanske vi
behöver påminna varandra om att alla
inte ska göra allt. Det är viktigare att
fråga: ”Vad brinner du för?” än att
försöka klämma in alla medlemmar i
våra färdiga ramar. Samtidigt tror jag
att vi i församlingsledningen behöver
bli bättre på att koordinera mångfalden.

Tjäna Herren med glädje
20-21 jan 2017
Hösten 2015 hade vi ett uppskattat
besök av Linda Andersson från Lagan.
Nu har vi glädjen att återigen välkomna henne till församlingen, denna
gång tillsammans med sin man Ingemar. Jag lärde känna Linda på 90-talet
då vi gick i samma klass på Missionsskolan. Redan då fick jag se prov på
hennes förmåga att se människor och
deras behov. Hon uppfattade sådant
som gick oss andra förbi och hamnade
påfallande ofta i samtal. Sedan dess
har hon som arbetat en hel del med
själavård och även skaffat sig en utbildning inom det området.
Ingemar gick i en annan klass men
sedan det uppstått ljuv musik skrev
Linda och Ingemar sin avslutande
uppsats tillsammans. Den handlade
för övrigt om ÖM-legendaren Erik
Sollerman som själavårdare. Linda
och Ingemar har varit pastorer i
Nordmaling och Vargön. Numera
finns de i Lagan utanför Ljungby i
södra Småland. De är aktiva i nätverket New Wine som betonar att Andens gåvor och kraft gäller oss vanliga
kristna i dag. På konferenser har de
bl.a. undervisat om förbönstjänsten i
församlingen. Utan Andens levande
vatten blir det mesta tungt och torrt.
Besvikelser och trötthet riskerar att ta
över. Jag hoppas att vi under den här
helgen ska bli uppmuntrade att leva
ett liv i Andens kraft och glädje.
På lördagens kvällsmöte leder Ellen och John Vingren lovsången. De
bor i Örebro, är aktiva i församlingen
Mötesplatsen och har varit lovsångsledare på såväl Torpkonferensen som
Frizonfestivalen.
Välkommen med dina tomma kärl!
Jan-Gunnar Wahlén

Program
Lördag 20 jan
14.00 Seminarium:
varandra”

”Att

be

för

Fika
Två valbara seminarier:
16.00 ”Upprättelse och inre helande”
(Linda)
16.00 ”Hur hittar jag mina andliga
gåvor?” (Ingemar)
Soppa och smörgås
19.00 Kvällsmöte
Linda och Ingemar Andersson. Ellen
Vingren med lovsångsteam.
Söndag 21 jan
11.00 Gudstjänst Linda och Ingemar
Andersson. Lovsångsteam från Lundhagskyrkan

Årsmöte
Årsmötet kommer att hållas den 11
februari. Liksom de senaste åren äter
vi en gemensam lunch direkt efter
gudstjänsten och därefter påbörjas
årsmötesförhandlingarna. Boka in
datumet och var med och besluta om
våra olika insatser det kommande
året.
Bo Arvidsson - Sven Landh
ordförandegrupp

JANUARI
VECKA 1

FEBRUARI
SG 2

MÅNDAG 1/1
Kl. 17.00
Ansvariga:

SÖNDAG 7/1
Gudstjänst
Jan-Gunnar Wahlén
Gudstjänstgrupp 3

VECKA 2

SG 3

TISDAG 9/1
Kl. 18.00

Ledarsamling scout

ONSDAG 10/1
Kl. 19.00

Ledarsamling Äventyret

Kl. 20.00
Kl. 20.00

Bönedygn till lördag 13/1 kl. 20.00
Lovsångsgudstjänst

FREDAG 12/1
SÖNDAG 14/1

Kl. 11.00
Gudstjänst
Ansvariga:
Gudstjänstgrupp 5
Kl. 18.00
Bön för bygden i Immanuel, Ervalla
VECKA 3
SG 4
Barn- och ungdomsverksamheten startar

Kl. 11.00
Predikan:
Ansvariga:

SG 1

Kl. 11.00
Ansvariga:
Kl. 13.00
Kl. 18.00

Gudstjänst för alla åldrar
Gudstjänstgrupp 6
Gemensam lunch ”Knytis”
Församlingens årsmöte
Bön för bygden
i Axbergs församlingshem

VECKA 7

SG 2

SÖNDAG 18/2
Kl. 11.00
Ansvariga:

Gudstjänst/Äventyret
Gudstjänstgrupp 1

VECKA 8

SG 3

SÖNDAG 25/2
Kl. 11.00
Ansvariga:

Gudstjänst/Äventyret
Gudstjänstgrupp 4
Månadsinsamling
En kyrka med alla

Församlingsledning

LÖRDAG 20/1

SÖNDAG 21/1
”Tjäna Herren med glädje”
Kl. 11.00
Gudstjänst/Äventyret
Predikan:
Linda och Ingemar Andersson
Församlingens lovsångsteam
Jan-Gunnar Wahlén
VECKA 4
SG 5
Gemensam bönevecka 22/1-28/1
Se affisch

SÖNDAG 28/1

Kl. 14.30-17.00

Gudstjänst/Äventyret
Gudstjänstgrupp 7
Månadsinsamling
En kyrka med alla

Kl. 11.00
Predikan:
Ansvariga:

SG 4

SG 5

ONSDAG 7/3
Kl. 18.30

Kl. 11.00
Ansvariga:

”När livet går sönder”
Kl. 18.30

LÖRDAG 10/3
Ledarfrukost

SÖNDAG 11/3
Kl. 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Axbergs kyrka
Kl. 18.00
Bön för bygden
VECKA 11

SG 6

SÖNDAG 18/3
Kl. 11.00
Ansvariga:

Gudstjänst/Äventyret
Gudstjänstgrupp 5

VECKA 12

SG 1

ONSDAG 21/3
Kl. 18.30
”När livet går sönder”
”Mission Possible” 23-24 mars
Ungdomlig missionshelg med besök från Indien
Mer info kommer senare.
OBS! Sommartid börjar!
Kl. 11.00
Gudstjänst/Äventyret
Ansvariga:
Gudstjänstgrupp 7
Besök från Indien
Månadsinsamling
Kl. 14.30-17.00
En kyrka med alla

”När livet går sönder”
Besök av Fredrik Lignell
Församlingsledning

SÖNDAG 8/4
Kl. 11.00
Ansvariga:
Kl. 18.00
CKA

Nattvardsgudstjänst/Äventyret
Gudstjänstgrupp 2
Bön för bygden i Sabbatsberg

15

SG 4

SÖNDAG 15/4
Kl. 11.00
Ansvariga:

Gudstjänst/Äventyret
Gudstjänstgrupp 3

VECKA 16

SG 5

SÖNDAG 22/4
Kl. 11.00
Predikan:
Ansvariga:

Gudstjänst/Äventyret
Jan-Gunnar Wahlén
Gudstjänstgrupp 4

VECKA 17

SG 6

LÖRDAG 28/4
Kl. 13.00 Kl. 17.00 ca
Kl. 11.00
Ansvariga:
Kl. 14.30-17.00

FREDAG 30/3
Kl. 17.00

SG 3

TORSDAG 5/4

Församlingsledning

Kl. 09.00-11.00

Påskgudstjänst för alla åldrar
Gudstjänstgrupp 6

ONSDAG 4/4

TORSDAG 8/3
Kl. 18.30

SG 2

VECKA 14
Kl. 18.30

SÖNDAG 25/3

Fredagscafé
Fredagar 15.00 – 18.00

VECKA 13

SÖNDAG 1/4

Nattvardsgudstjänst/Äventyret
Jan-Gunnar Wahlén
Gudstjänstgrupp 5

VECKA 10

SÖNDAG 11/2

”Tjäna Herren med glädje” Samlingar 14.00,
16.00 och 19.00. Se särskilt program

Kl. 11.00
Ansvariga:

VECKA 9

APRIL

SÖNDAG 4/3

Nattvardsgudstjänst/Äventyret
Jan-Gunnar Wahlén
Gudstjänstgrupp 2

VECKA 6

Kl. 14.30-17.00

TORSDAG 18/1
Kl. 18.30

SG 6

SÖNDAG 4/2

Nyårsbön med nattvardsfirande
Gudstjänstgrupp 4

Kl. 11.00
Predikan:
Ansvariga:

VECKA 5

MARS

Inför korset

Bön 30 minuter före
varje gudstjänst

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

Gemensam arbetsdag
Församlingsmöte

SÖNDAG 29/4

Gudstjänst/Äventyret
Gudstjänstgrupp 1
Månadsinsamling
En kyrka med alla

