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FURUBACKEN
Hälsningar från Furubackskyrkan i Barnarp

Tålamod, tillit och hopp.

Inte kunde vi ana i början av året att vi inom 
några månader skulle få uppleva och lära 
oss begreppet social distansering. Det visade 
sig att 2020 blir ett år då vi prövas i 
tålamod, tillit och hopp. 

Tålamod i att hålla ut i tider av distansering, 
hur tråkigt och besvärligt det än kan tyckas 
vara. Tillit i att lita på råd och restriktioner, 
men också i tillit till varandra när vi behöver 
hjälp eller hjälper andra. Hoppet måste vi 
hela tiden bära med oss som en grund.

Hoppet om att kunna mötas till gemenskap 
irl, hoppet om att kunna krama om släkt och 
vänner. Hoppet om att kunna hälsa varandra i 
hand! 

Under våren har Furubackskyrkans 
gudstjänster hållits utomhus. Det fortsätter vi 
med även under hösten, så länge väder och 
vind tillåter. Har du något du vill vi ska be 
för, men inte möjlighet att själv delta i 
gudstjänsten, får du gärna skriva en lapp och 
lägga i vår postlåda. 

Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.  
Psaltaren 36:10

Intervju med David, ledare i Barnarps 
UV-scouter, sida 3.



Det ligger en förväntan i luften när Sara talar om Alpha. Tillsammans med en grupp ledare har hon 
förberett och planerat för Alpha i Furubackskyrkan. 

Vad är Alpha för något? Är det något du kommit på själv? 

- Alpha-kursen är öppen för alla intresserade i att upptäcka vad kristendomen handlar om. Det är en 
plats där människor kan komma och koppla av, äta, dela tankar och utforska meningen med livet. 
Konceptet och upplägget har används i många år över hela världen. Det kommer ursprungligen från 
London. Är man nyfiken kan man läsa mer på Alpha Sveriges hemsida, berättar Sara. 

Hur fungerar Alpha? 

- Kursen varar under tio veckor, med en heldag eller helg i mitten. Vi kommer att träffas tisdagar kl 
18.30, med start 22 sept. Varje session inleds med en måltid, sedan ett kort föredrag utifrån en ny aspekt 
av den kristna tron varje vecka. Detta följs av en stunds samtal där vi tillsammans söker svar på de 
frågor som uppstår. 

Varför ska man gå en Alpha-kurs? 

- Gästerna på en Alpha-kurs deltar utifrån olika skäl. En del vill undersöka om Gud finns, vissa har 
frågor de vill diskutera. Många har aldrig varit i kyrkan, andra kan ha gått i kyrkan men känner att de 
aldrig haft en personlig förståelse av den kristna tron. 

Om man vill gå Alpha-kursen, vart vänder man sig då? 

- Det gör man genom att skicka ett mail eller sms till mig, säger Sara och ler. Om man har frågor innan 
man är redo att anmäla sig, kan man också höra av sig med ett mail eller slå en signal. Mailadressen är 
pastor@furubackskyrkan.se och jag nås på telefonnummer 0793-182720. 

Hoppas vi ses! hälsar Sara, pastor i Furubackskyrkan. 

Vad skulle du 
vilja fråga Gud?















Vi möter David Sjöbergsson, ledare 
sedan 1979 i UV-scouter. 
”den plats där jag hade vänner och där 
jag mer vågade vara mig själv…” 

Naturnära gemenskap

Hur	länge	har	du	varit	med	i	UV?	Minns	du	något	8digt	minne?	

Jag	började	som	10-åring	i	Sävsjö	UV-scoutkår	där	jag	växte	upp	och	var	med	ca	10	år.	Sen	har	det	blivit	yCerligare	
ca	30	år	i	Barnarp.	Så	jag	har	varit	scout,	ledarscout	och	ledare	sedan	1979.	

EC	minne?	Hmm…	Jag	kommer	ihåg	hur	våra	ledare	allMd	brydde	sig	om	oss	UV-scouter	och	aC	vi	var	vikMga.	
Nästan	varje	gång	saC	vi	en	stund	i	vårt	lilla	patrullrum	och	fick	lyssna	på	någon	beräCelse	eller	något	ifrån	Bibeln.	
Jag	kommer	också	ihåg	aC	vi	fick	lära	oss	göra	knopar	runt	stolsben	istället	för	runt	rikMga	pinnar	från	träd	och	eC	
scoutläger	i	juni	när	det	var	5-10	cm	snö	första	dagen,	så	vi	fick	åka	hem	och	börja	lägret	dagen	eRer	istället.	

Vad	betyder	UV	för	dig?	

Det	har	liksom	blivit	något	som	hör	Mll	i	miC	liv.	Kanske	aC	en	fyrMoårig	vana	säCer	sina	spår.	Sedan	har	det	förstås	
funnits	dagar	när	jag	har	tänkt	aC	”Nää,	nu	har	jag	varken	ork	eller	inspiraMon	aC	köra	vidare,	nu	är	det	dags	aC	
sluta.”	Vid	de	Mllfällen	har	oRa	någon	annan	ledare	funnits	där	och	stöCat	och	hjälpt	Mll	med	ny	kraR,	glädje	och	
inspiraMon	å	så	har	jag	fortsaC.	

AC	få	se	barn	som	börjar	UV-scout	och	hur	flera	av	dem	fortsäCer	och	växer	in	i	nya	roller,	lär	sig	ta	hand	om	
varandra	samt	växer	och	utvecklas	i	både	tro	och	ansvar.	Det	är	något	som	är	fantasMskt	aC	få	se	och	vara	en	liten,	
liten	del	av,	aC	få	gå	med	en	bit	på	deras	väg	i	livet.	Det	är	också	fantasMskt	aC	få	se	hur	en	del	får	lära	känna	Jesus	
och	växa	vidare	i	tron	på	Honom.	

När	jag	var	liten	och	även	tonåring,	så	var	UV-scout	den	plats	där	jag	hade	vänner	och	där	jag	mer	vågade	vara	mig	
själv	än	t	ex	i	skolan	där	jag	ibland	blev	retad	för	aC	jag	var	kristen	och	gick	Mll	kyrkan.	

Det	är	kul	aC	träffas	på	UV-scoutkvällarna	och	UV-scoutläger	är	något	av	något	av	årets	höjdpunkt.	Det	är	inte	
ovanligt	aC	trots	aC	det	kan	vara	intensivt	på	olika	säC,	så	får	man	Mllbaka	energi	och	en	go	känsla	från	både	UV-
scouter	och	ledare…	Intervjun	fortsä?er	på	hemsidans	blogg	-	www.furubackskyrkan.se

http://www.furubackskyrkan.se
http://www.furubackskyrkan.se


Barnarp har många barnfamiljer och även kyrkorna växer med 
fler barn. Vi möter två av församlingens unga mammor och och 
frågar om deras nya initiativ med småbarnsmusik. 

Ester och Elin, varför ska man hålla på med småbarnsmusik? 
- Musik är viktigt för barnens kognitiva utveckling och genom att göra 
rörelser och spela på instrument utvecklar barnen sin koordinationsförmåga. 
Sången mellan förälder och barn bidrar även till ökad anknytning. Men 
viktigast av allt är naturligtvis att uppleva musikens glädje tillsammans!

Vilka får vara med och när kommer ni att träffas? 
- Småbarnsmusik riktar sig till föräldrar, och barn mellan 0-2år, men även 
äldre syskon är välkomna. Vi ses på onsdagar kl. 10 för att sjunga och röra 
kroppen till musik och vi spelar även rytminstrument. Stunden avslutas med 
en gemensam mackfika som finns att köpa i kyrkan. 

Musikens glädje för 
barn och föräldrar

Varifrån kommer idén att starta småbarnsmusik? 
- I församlingen är vi flera familjer med småbarn och vi vill skapa 
en träffpunkt för de som är föräldralediga, både i och utanför 
församlingen. 

Ester och Elin hälsar till alla föräldrar i och runt Barnarp.

- Vi tycker det ska bli jätteroligt att ses i höst! Och vi är peppade 
för att sätta igång! Du hittat mer information på kyrkans hemsida.

Välkommen till våra 
Gudstjänster! 

Vi firar Gudstjänst utomhus kl 10.00 varje söndag, 

så länge vädret tillåter. 


Vi tar med egen fikakorg. Stolar finns på plats.


Du är alltid välkommen att höra av dig till mig om du 
har frågor eller kanske söker samtalsstöd. 

Vänliga hälsningar / Sara Blinge, Pastor Furubackskyrkan 
pastor@furubackskyrkan.se - 079-318 27 20
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