
”En mötesplats i Barnarp” 
Välkommen till Furubackskyrkan som ligger uppe på kullen mitt i Barnarp med 
Lovsjövägen nedanför. Vi vill vara en kyrka som genom vår verksamhet möter 
människor i olika åldrar, med olika behov och i livets olika situationer. 

Församlingens	centrum	är	tron	på	Jesus	Kristus.	Vi	vill	vara	en	mötesplats	mellan	människor	
och	Gud.	Församlingen	vill	också	vara	en	öppen	gemenskap	som	välkomnar	och	möter	var	
och	en	som	söker	sig	=ll	Furubackskyrkan.		

På	nästa	sida	kan	du	läsa	om	aA	vi	har	fåA	en	ny	pastor.	Det	händer	också	massa	annat,	t	ex	
firar	vi	aA	UV-scout	funnits	i	Barnarp	i	hela	50	år!	Välkommen	aA	besöka	oss	under	hösten.	

 / Mats Grennborg, Ordförande i församlingens styrelse 
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Goda Nyheter 
Hälsningar från Furubackskyrkan i Barnarp

NR 1. 2019 SEPTEMBER-DECEMBER 2019

UV Scouterna är 
så roligt! 
Ungdomarna och 
barnen som är med i 
UV scouterna har lika 
roligt som oss ledare 
när vi ses! / Ester  

Gemenskap 
Vi är jätteglada för 
gemenskapen och 
betydelsen vi känner i 
Furubackskyrkan.        
/ Victor 

Kraft och glädje 
Att mötas till Gudstjänst 
ger mig kraft och glädje 
inför veckan som 
kommer.    / Matilda

KOM TILL RO,  
MIN SJÄL… 
Psalm 116:7

SÖNDAGSSKOJ FÖR BARN 
3 Söndagar i höst för barn 0-6år.  

Nu startar vi Söndagsskoj i Furubackskyrkan. En 
samling med dans, musik, bibel-berättelse och lek. 

Frukt till alla barn och kaffe/the till vuxna. Tid kl 
10.00-11.00. Se vår hemsida för mer information om 

datum och uppstart!



Ny pastor i Barnarp! 
Vår pastor Ingalill samtalar med vår nya 
pastor Sara, och vi får tjuvlyssna lite. 

Jag	är	jäAenyfiken	på	dig?	Vem	är	du	och	vad	funderade	
du	på	när	du	åkte	hit?	/	Ingalill	
Jag	är	Sara	och	jag	är	pastor	och	bor	i	Habo.	Det	jag	
funderade	på	i	bilen	hit	är	aA	jag	måste	uppdatera	min	
arbetsplats	på	Facebook.	Jag	ska	ju	börja	arbeta	här	i	
Furubackskyrkan	i	morgon.	/	Sara	
Hur	känns	det?	
Mycket	bra!	Men	hur	känns	det	för	dig?	Du	ska	ju	sluta	
nu.	Hur	länge	har	du	varit	här	i	församlingen?	
Det	känns	kons=gt	aA	gå	i	pension,	men	sam=digt	känns	
det	också	skönt	och	bra	aA	veta,	aA	du	börjar	här	i	
församlingen.	Jag	har	verkligen	trivts	här	och	det	har	
fak=skt	blivit	drygt	tolv	år.	
Vad	ska	du	hi?a	på	nu?	
Jag	ska	bli	en	upptagen	pensionär,	för	det	har	jag	hört	aA	
pensionärer	är.	Helst	vill	jag	bli	upptagen	av	mina	barn,	

barnbarn	och	vänner.	Lite	resor	och	allt	möjligt	får	gärna	
överraska.	Vi	får	väl	se	hur	det	blir.	
Jag	önskar	dig	verkligen	allt	goA	i	din	nya	period	av	livet.	
Men	det	känns	så	fint	aA	höra	aA	du	trivts	så	bra	här.	Jag	
ser	verkligen	fram	emot	aA	få	lära	känna	Barnarp	och	
möta	de	som	bor	här.	

”Jag ser fram emot att 
lära känna Barnarp” 

Vad	brinner	du	för	och	var	har	du	diA	hjärta?	
Jag	har	eA	stort	hjärta	för	församlingen	och	vill	aA	den	
ska	få	vara	en	mötesplats	mellan	människor	och	en	plats	
där	man	också	får	möta	Gud.	Tidigare	har	jag	mest	
jobbat	med	barn	och	familj	men	nu	ser	jag	fram	emot	aA	
också	få	jobba	med	alla	åldrar.	Jag	önskar	aA	man	kan	
komma	=ll	Furubackskyrkan	med	hela	siA	liv.	I	
församlingen	möts	olika	åldrar,	yrkesgrupper,	intressen,	
bakgrunder	o.s.v.	viket	gör	församlingen	=ll	en	unik	plats	
miA	i	vårt	samhälle.	Jag	känner	mig	välkommen	och	vill	
aA	alla	ska	känna	så.	

Kommer	Sara	a)	fly)a	från	Habo	1ll	Barnarp?	Läs	hela	
samtalet	mellan	Ingalill	och	Sara	på	vår	hemsidas	
blogg!	www.furubackskyrkan.se	
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INTERVJU SEPTEMBER - DECEMBER 2019

KONTAKT & ADRESS 
Lovsjövägen 10, 556 31 Jönköping 

mail@furubackskyrkan.se - pastor@furubackskyrkan.se 

Mer information om Furubackskyrkans verksamheter 
finns på vår hemsida: 

www.furubackskyrkan.se   FURUBACKS    
     KYRKAN
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Gudstjänster 
Varmt välkommen till våra gudstjänster och samlingar

KALENDER SEPTEMBER - DECEMBER 2019

SEPTEMBER	2019	
Söndag			1/9	 10.00	 Gudstjänst	med	Ingalill	Dahlgren	Nyberg.	Sång	&	Musik	av	Ester	och		
	 	 Gabriel	Hellman.	E[er	gudstjänsten	är	alla	välkomna	på	kyrkfika		
	 	 hemma	hos	Ingalill	och	Anders,	Fasanvägen	8	i	Huskvarna.	
Lördag				7/9	 17.00	 Avtackningsfest	för	Ingalill	Dahlgren	Nyberg	
Söndag			8/9	 11.00	 Ekumenisk	högmässa	i	Barnarpskyrka.		

Ingalill	Dahlgren	Nyberg,	Olof	Nylén	
Söndag	15/9	 10.00	 Gudstjänst	med	Wille	Oskarsson	som	talar,	sjunger	och	spelar.		
	 	 NaAvard.	
Söndag	22/9	 16.00	 Välkomstgudstjänst	för	Sara	Blinge.	Ulf	Häggkvist,	Pelle	Hörnmark		

Sång	av	”Höstkören”.	Välkomseika.	
Lördag	28/9	 16.00	 UV-scout	firar	50	år.	

OKTOBER	2019	
Söndag			6/10	 10.00	 Gudstjänst	med	Victor	Egerbo.	Sång	&	Musik	
Söndag	13/10	10.00	 Gudstjänst	med	Mats	Joelsson.	Sång	&	Musik	
Söndag	20/10		 Tillsammansdag	–	Mullsjö	Folkhögskola.	NaAvardsandakt.	
Söndag	27/10	16.00	 Tillsammansgudstjänst	med	kyrkfika	
NOVEMBER	2019	
Söndag			3/11	 10.00	 Ekumenisk	gudstjänst	i	Allhelgona=d	med	Miguel	Antonio	Gomez,		
	 	 Ingalill	Dahlgren	Nyberg,	Tommy	Josefsson	med	flera	
Söndag	10/11	10.00	 Gudstjänst	med	Victor	Egerbo.	NaAvard.	Sång	&	Musik	Hanna	&		
	 	 Christer	Sanden	
Söndag	17/11	15.00	 Gudstjänst	med	Daniel	Alm	och	Sara	Blinge.	Kyrkfika.	

Sång	&	Musik	av	Ester	och	Gabriel	Hellman	
Söndag	24/11	16.00	 Tillsammansgudstjänst	med	kyrkfika	

DECEMBER	2019	
Söndag			1/12	 10.00	 1	Advent	Gudstjänst	med	Sara	Blinge.	Musik	av	PK-Brass.		 	
	 	 Adventsfika.	
Söndag			8/12	 10.00	 Gudstjänst	med	Victor	Egerbo.	NaAvard.	

Sång	&	Musik	Margareta	Petersson	
Söndag	15/12	17.00	 GröLest!	Gemenskap	med	mat,	prat	och	adventsandakt	
Söndag	22/12	18.00	 ”En	stund	inför	julen”	–	andakt	med	Sara	Blinge	
Torsdag	26/12	10.00	 Ekumenisk	Annandagsgudstjänst	med	Olof	Nylén,	Sara	Blinge	och	

Tommy	Josefsson	med	flera.	Julfika.

UV SCOUT 50 ÅR. LÖRDAG 28/9 KL 16.00 
Vi ordnar med stort kalas. UV Scouter har funnits i Barnarp i 50 år. Varmt 
välkommen till vår fest och fira med oss. Kanske har du varit med i 
scouterna som ung? Vi vill gärna se just dig på vår fest!  

Mer information kommer på vår hemsida samt i vår facebookgrupp!
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CIAO SEPTEMBER - DECEMBER 

TABITA 
Kvinnogruppen Tabita träffas måndagar 

(jämna veckor) i hemmen för fika och 
gemenskap.  

Alla är välkomna till den årliga 
kransbindarkvällen, 25/11 kl 
18.00. Obs Anmälan, se 
hemsidan för mer info.

Något för alla. Något för dig?

HEMGRUPPER 
Vi möts för samtal och gemenskap runt bibeln, bönen och vardagen. 

UV SCOUT 
Scoutrörelse för barn och ungdomar. 

Onsdagar kl 18.00-19.15

SPRÅKCAFE 
Vi fikar och pratar på svenska 

tillsammans med olika teman. Bjud 
gärna med en vän som är ny i Sverige! 

Onsdagar kl 18.00-19.30

ANDAKT MED 11-KAFFE 
Torsdagar (udda veckor) kl 10.30 i 

Furubackskyrkan, start v 37.

WWW.FURUBACKSKYRKAN.SE
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