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FURUBACKEN
Hälsningar från Furubackskyrkan i Barnarp

Språkcafé
Alla har chans att lära
sig svenska genom att
umgås och prata med
varandra. / Abdullah

”Nu kommer våren med nytt liv”
Våren är en härlig tid för många av oss. Solen visar sig allt oftare och ger oss
energi. Naturen växer, fåglarna sjunger och det är som att skapelsen får nytt liv.
Men det finns också de som får vårdepressioner där ljuset har negativ påverkan.
Naturen är en plats som all/d är öppen för oss, oavse5 om du ser fram emot våren eller om
du av olika anledningar känner nedstämdhet inför det nya året. E5 smultronställe här i
Barnarp som du gärna får besöka i vår är Missionskullen vid Barnarpssjön. Furubackskyrkan
förvaltar området och ﬂera engagerade personer i Barnarp har varit med och gjort platsen
/ll e5 vackert ströv- och rekrea/onsområde.

Gemenskap
Våra vänner vi har i
församlingen betyder
mycket för oss. / Elin

Vägbeskrivning och karta /ll de5a smultronställe ﬁnns på Furubackskyrkans hemsida. Du
kan också googla ”Missionskullen Barnarp” för mer informa/on.

ANDAKT MED 11 KAFFE
SE, JAG GÖR
ALLTING NYTT.
Upp 21:5

Vi ses och fikar tillsammans.
Torsdagar (ojämna veckor)
kl 10.30.
Vi är pensionärer,
föräldralediga med småbarn
och andra daglediga.
Välkommen!
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Gudstjänst
För mig betyder
gudstjänsten
gemenskap med Gud
och med människor. En
mötesplats där jag får
vara den jag är. / Lena

INTERVJU

FEBRUARI-MAJ 2020

Alpha kommer snart
till Barnarp!
Vi intervjuar Barbro Gustafsson från
Huskvarna och ställer frågor om vad
Alpha är och hur det funkar.
Kan du förklara kort för oss, vad är Alpha?
- Alpha är en grundkurs i kristen tro som man
använder i alla olika typer av församlingar. Kursen
består av /o träﬀar och en Alphahelg/Alphadag.
Man tar upp olika ämnen som Vem är Jesus? Varför
måste Jesus dö? Hur ber man? Helar Gud idag? Osv.

Vad gör man på en Alphakurs?
- Alphasamlingen börjar med en gemensam mål/d.
Bra /llfälle a5 lära känna varandra och kunna dela
lite av vardagen. Vi förﬂy5ar oss eSer maten /ll en
soﬀgrupp och tar kaﬀet och kakan där. Sedan är det
dags för kvällens föredrag som brukar vara ca 30 40 min. ESer det börjar tredje delen av Alphakvällen
som är samtalsdelen. En samtalsledare leder
samtalet. Alla frågor får ställas men vi har inte alla
svar. Vik/gt a5 låta alla få delta i samtalet.
Vad har Alpha bety= för dig personligen Barbro?
- A5 få jobba med Alpha har bety5 oerhört mycket
för mig. Jag har få5 fundera över min egen tro, vad
den ger mig, vilken grund jag har för den osv. A5 få
möta så många olika människor som oSa står i
vägskäl i livet och få vara med en liten bit på deras
livsresa. Fantas/skt när människor under eller eSer
kursen tar beslut om a5 låta Gud ta hand om deras
liv.
Läs fortsä=ningen av intervjun med Barbro på vår
hemsida. Där ﬁnns även informaEon om start av
Alpha-kurs här i Barnarp hösten 2020 och mer
intressant fakta om hur Alpha startade i London.

KONTAKT & ADRESS
Furubackskyrkan, Lovsjövägen 10, 556 31 Jönköping
Bankgiro: 496-0670 Swish: 123 122 29 42
Pastor: Sara Blinge, 079 318 27 20
mail@furubackskyrkan.se - pastor@furubackskyrkan.se
Furubackskyrkan är en ekumenisk församling, ansluten
till Svenska Alliansmissionen och Pingströrelsen.
Mer information om Furubackskyrkans verksamheter
finns på vår hemsida: www.furubackskyrkan.se
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KALENDER
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Gudstjänster
Varmt välkommen till våra gudstjänster och samlingar

FEBRUARI 2020
Söndag 23/2 10.00
MARS 2020
Söndag 1/3 11.00
Söndag 8/3 10.00
Söndag 15/3
Söndag 22/3 16.00
Söndag 29/3 10.00
Måndag 30/3 18.30
APRIL 2020
Söndag 5/4 10.00
Torsdag 9/4 19.00
Fredag 10/4 10.00
Söndag 12/4 16.00
Söndag 19/4 10.00
Söndag 26/4 10.00
MAJ 2020
Söndag 3/5 10.00
Söndag 10/5 10.00
Söndag 17/5 10.00
Söndag 24/5 10.00
Torsdag 31/5 10.00

Tillsammansgudstjänst - gudstjänst för alla åldrar. Bibliotek
Furubacken, Bibelberä5else, Lovsång, Bön, Kyrkﬁka.
Ekumenisk Gudstjänst i Barnarps kyrka. Predikan av Sara Blinge,
Sång och musik med Kyrkokören.
Gudstjänst med predikan av Rolf Gard. Sång och musik av Ida, Ellen
och Lydia Lindén. Fika.
Gudstjänst med predikan av Victor Egerbo. Na5vard. Sång och
musik av Emma Flood, Ester och Gabriel Hellman. Fika.
Gudstjänst med predikan av Camilla Liljeqvist. Sång och musik av
Spelvännerna från Vaggeryd.
Tillsammansgudstjänst - gudstjänst för alla åldrar. Bibliotek
Furubacken, Bibelberä5else, UV-bandet, Lovsång, Bön, Kyrkﬁka.
Tabita - ”PåskdekoraEoner”. Mer informa/on på vår hemsida.
Gudstjänst med predikan av Siv Bäck. Sång & musik av Dahl och
Hellman. Fika.
Getsemanestund med na=vard med Sara Blinge
Långfredagsgudstjänst Vi ﬁrar påsk med Pingstkyrkan ifrån Taberg.
Predikan av Daniel Holmgren. Sång & musik av Pingst ifrån Taberg.
Påskgudstjänst i Pingstkyrkan Taberg Predikan av Sara Blinge, Sång
och musik med Furubackskyrkans kör. OBS Söndagens samling är i
Taberg Pingstkyrka.
Gudstjänst med predikan av Sören Sigvardsson. Sång och musik av
Carl-Magnus Blinge. Fika.
Tillsammansgudstjänst - gudstjänst för alla åldrar. Bibliotek
Furubacken, Bibelberä5else, Lovsång, Bön, Kyrkﬁka.
Gudstjänst med predikan av Bernt Antonsson, sång och musik av
Elin Bernström och Bosse Bernström.
Gudstjänst med predikan, sång och musik. Söndagsskoj för barnen.
Gudstjänst med predikan av Sara Blinge, sång och musik.
Gudstjänst med predikan av Ingalill Dahlgren Nyberg, sång och
musik.
Gudstjänst med UV-invigning.

UV SCOUT. ONSDAGAR 18.00-19.15
UV Scouter har funnits i Barnarp i 50 år. Vi är en scoutrörelse ansluten till SAU
med 73 kårer och 3500 medlemmar i Sverige. Alla barn från 7 år är
välkomna. Vi har mini-UV och sedan UV-scout från 9 år och uppåt.
Varmt välkommen med! Mer information finns på vår hemsida.
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En god fortsättning?
Tillhör du dem som vid nyår utvärderade 2019 och lade planer för 2020? I år gjorde
även jag det. Jag frågade mig vad som har gjort livet rikare, vad som varit svårt och hur
jag ska hantera sådana erfarenheter inför framtiden. Vissa saker låter jag stanna i år
2019, medan positiv utveckling och viktiga lärdomar får påverka tankar kring år 2020. I
bakgrunden av mitt tankearbete finns en profetia från bibelboken Jeremia.
På 500-talet f.Kr. intogs Juda och stora delar av folket deporterades till Babylonien.
Jerusalem slogs i spillror, likaså templet. Folket var splittrat, platsen för tillbedjan låg i
ruiner. Jag tänker att livet för många var ganska traumatiskt. Profeten Jeremia var en av
de få som fanns kvar i Jerusalem och han sänder ett brev till de tillfångatagna i
Babylonien. Han har ett budskap från Gud till dem, en profetia. I Jeremia kap 29
uppmanar Gud de deporterade att bygga hus att bo i, plantera trädgårdar att äta
frukten av, att gifta sig och bilda familj. Fortsätt leva! Låt inte livet stanna.
Jag hoppas att du inte upplever dig ”deporterad” till Barnarp, utan att du bor och lever
här av fri vilja. Däremot tror jag en del av oss känner igen upplevelsen av att livet kan
”deporteras”. Det händer något som ger oönskade livsvillkor. Det kan vara sjukdom,
arbetslöshet, brustna relationer, misslyckanden, besvikelser eller sorg som gjort att du
hamnat i en livssituation du inte önskat. Jeremias ord ekar dock ända till Barnarp och in
på 2020-talet e.Kr. Gud uppmanar oss att leva livet där vi är och utgå från det vi har.
Börja se dig runtomkring. Vilka resurser har du, vilka människor finns nära dig? Vad gör
dig glad? Vilken riktning vill du ha på ditt liv? Finns det sammanhang du behöver lämna
eller kliva in i? Bygg, plantera, lev.
Jeremias profetia fortsätter med att folket inte var lämnade åt sitt öde. Det är inte du och
jag heller. Gud har en tanke, en avsikt. Han har en framtid och ett hopp för oss var och
en. - Känn lugnet, sök mig och ni ska finna mig, säger Gud. Jag har en tanke och en plan
för dig. Närma dig mig.
Guds ledning ser man lättast efter en tid. Det är väl förmodligen därför vi ser Guds
närvaro så tydligt i bibelberättelserna, de är nedtecknade i efterhand. Så är det ofta i
våra liv också. I efterhand ser vi hur Gud varit med i situationer och val. Med kunskapen
om Guds närvaro blir det spännande att bygga, plantera och leva livet även under
2020-talet.
Med önskan om Guds frid i ditt liv
Sara Blinge, pastor Furubackskyrkan

WWW.FURUBACKSKYRKAN.SE
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