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Det senaste har jag fastnat på ett 
litet ställe i Bibeln och det lilla stäl-
let är Filipperbrevet. Detta brev har 
så många bra saker att säga och jag 
vet att ju mer man läser det ju mer 
svar kan man få på livets frågor. I 
höstas predikade jag utifrån 1:18 
och valde att bara använda de första 
två orden “än sen?”. Dessa orden 
kan verka som om de inte har någon 
betydelse när man läser det den 
första gången, eller den andra eller 
den femte gången. Men någon gång 
kommer du lägga märke till det som 
tidigare känts som oviktigt är en 
central punkt i texten. Vad spelar 
saker för roll så länge Kristus blir 
förkunnad säger Paulus i texten och 
det har fått vara en uppmuntran för 
mig också. 
När jag började läsa Bibeln för 
första gången så lärde en av mina 
gamla kollegor mig att det är viktigt 
att läsa orden i detalj. Att man ska 
läsa igenom ett ord flera gånger och 
om man hittar något man reagerar 
på så är det viktigt att man ställer 
frågor om det man läst, antingen 
till någon i ens omgivning eller till 
Gud. Om man gör det skulle man 
också själv kunna dra slutsatser 
ifrån texterna och det blir istället 
något som man kommer ihåg som 
något viktigt. Och detta går att göra 
även i de enklaste orden vi läser. 

DEN LEVANDE BOKEN
Om du hade läst Fil 1:18 tre gånger, 
hade det varit något nytt du hade 
sett då? Eller om du läser Ef 4:1-6 
så kanske den texten får leva i dig 
på ett nytt sätt. 
Jag tror verkligen att ord från Bi-
beln kan ge oss liv i vår vardag, ett 
hopp och en glädje till att göra gott i 
vår omvärld. Det är den boken som 
har gett mig mitt hopp i denna tid 
och jag tror att det är dags för oss 
alla att plocka upp den och läsa den 
än en gång eller för första gången. 
Utmana dig själv nu när vi inte ses 
i kyrkan att läsa bibeln. Det är trots 
allt den levande boken som är grun-
den för vår tro.

Filip Henriksson, 
Ungdomsledare



En pratstund med två konfirman-
der
Det här läsåret har vi glädjen att 
ha elva ungdomar i vår konfir-
mandgrupp.  De flesta av oss har 
minnen från när vi gick i, som det 
hette förr, Bibelskolan eller som 
vi nu kallar det Konfirmationsun-
dervisning. Årets undervisning 
skiljer sig ganska mycket från 
tidigare år. 
Sista lördagen i januari fick jag en 
pratstund med Mira Svantesson 
och Viola Brunnegård.  

Ni är en grupp på elva ungdo-
mar, är ni klasskamrater?
Vi går i åttan på Gullhögskolan, i 
två olika avdelningar, men vi bor 
ju här alla elva.

Var det självklart att ni skulle 
konfirmeras?
För Mira var det självklart, men 
Viola funderade lite extra. Man 
pratade med kompisarna om hur 
de tänkte. Om de skulle gå och 
i sa fall var någonstans. Våra 
klasskamrater bor ju på olika håll 
så det handlade om olika kyr-
kor. När man hörde att den man 
pratade med skulle gå på samma 
ställe som man själv, kändes det 

väldigt tryggt.

Är ni många i respektive klass 
som bestämde er för konfa?
Ja, de flesta klasskompisarna är 
med i någon konfagrupp, åtmin-
stone tjejerna.

Vilka är konfaledare från vår 
församling?
Det är Christina och Filip, men 
vilka som är med från de andra 
församlingarna har vi inte koll på 
än.

Hur ofta träffas ni? 
Det började med att alla träffades, 
men sedan när restriktionerna 
blev starkare gick vi över till 
digitalt. Nu träffas vi igen och 
planerar att fortsätta så.

Vad gjorde ni på första träffen?
Vi startade med en hajk på 
Sämsjöborg. Det var jätteroligt. 
Vi sov över där, det var jättero-
ligt.  När man är på en hajk, lär 
man känna varandra bättre och 
det är kul.  Då var också dom från 
Ljurhalla och Storsjöstrand med.
Vi fick en hel del information 
om hur en konfa fungerar. Den 
handlar om Gud och Jesus, vad 

EN PRATSTUND MED 
TVÅ KONFIRMANDER



som står i Bibeln och vad man 
skall tro på. Vi såg på en film som 
handlar om detta. 

Är det som ni tänkt er att gå på 
konfa?
Ja på ett sätt, men vi saknar att ha 
få träffas i hela gruppen. Det är 
nog roligare om man träffats varje 
gång.

Vad pratade ni om när ni träf-
fades i onsdags?
I onsdags var det start efter jul 
och då var det Puls och då är vi 
ute, men det var kallt. Nästa träff 
då skall vi prata om bönen.

Vad gör ni när det är Puls?
Det är en aktivitet då vi rör på oss. 
För att göra det lite roligare testar 
vi lite nya sporter och aktiviteter, 
till exempel disc golf och curling. 
Disc golf är som golf, men man 
kastar frisbees i korgar.

Har ni synpunkter på vad Christina 
och Filip pratar om?
Nej, det har vi inte haft. Men vi har 
inte träffats så många gånger så det 
har inte blivit någon diskussion.

När blir konfirmationshögtiden?
Det har vi inte koll på, fråga Chris-
tina eller Filip.

Årets konfirmander och ledare.  
Övre raden: Filip Henriksson, Ellen Rydler, Klara Rydler, Elvira Hermansson, 
Jonah Svantesson, Simon Claesson, Alexandra Mazzoleni, 
Viola Brunnegård, Christina Uggla.
Främre raden: Karin Gärdestrand, Elin Norgren och Mira Svantesson. 
Bilden är tagen vid hajken på Sämsjöborg.
Foto: Tomas Arvidsson



Kommer ni att rekommendera 
konfan?
Ja det är roligt. Om man inte kan så 
mycket om tro får man lära sig det 
när man är med i konfa.

När vår lilla pratstund var över bjöd 
Inga oss på eftermiddagsfika, och 
vi höll avstånd.
Så skickade jag ett mail till Chris-
tina med några frågor och här kom-
mer hennes svar.

Jo, vi jobbar ihop med 
Ljurhalla och Storsjöstrand i år 
också. Vi hade tänkt att allt skulle 

vara gemensamt, men i december 
till mitten av mars kör vi på våra 
egna orter, sedan hoppas vi att 
vara tillsammans. Vi följer samma 
undervisningsplan och vi hoppas 
att kunna ha lika många hajker och 
läger tillsammans som vi brukar.

Konfirmationshögtiden är planerad 
till den 5 september.

Leif Brunnegård

FUNDERAR DU PÅ HUR DET BLIR 
MED KYRKANS STORSTÄDNING 
I VÅR?

För att undvika trängsel, kommer
kyrkan delas in i olika ansvarsområden
som fördelas på olika omsorgsgrupper.
Information om vilken grupp som gör 
vad och under vilken tidsperiod,
kommer skickas ut till gruppansvarig 
under mars.



BÖNEVECKA 
28 FEB - 7 MARS 2021

Vill du ha personlig förbön eller samtal med förbön så är gärna Christina Uggla, Kjell 
Johansson, Karin Gunnarsson, Berit Andersson och Christina Fredriksson tillgängliga.

Dela gärna dina böneämnen i kyrkans bönelåda eller digitalt på hemsidan (du bestäm-
mer själv om du vill vara anonym eller bönen ska vara mer allmän).
Böneämnen kommer finnas tillgängliga på anslagstavlan i bönerummet.

söndag 28 feb   10.00  Gudstjänst  
     Christina Uggla
     Tema: Bönen och dess möjlighet  
     och utmaning

måndag 1 mars  19-20  Bönesamling

tisdag 2 mars  11.30  Lunchbön

onsdag 3 mars   6-7.30  Morgonbön

torsdag 4 mars  18.30-20 Andrumsmässa i Asklanda kyrka som  
     avslutas med bön.
fredag 5 mars   9.30  Bön
   11.00  Stafettbön med bönelista.   
     Stafettväxling varje timma. I   
     kyrkans bönerum eller i hemmet.

lördag 6 mars    Stafettbön pågår hela dagen   
     fram till 24.00

söndag 7 mars  från 9.00 Nattvardsfirande drop-in kl 9.00,  
     9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 15.00, 15.30,  
     16.00, 16.30 
     Tider då Christina Uggla leder   
     nattvardsfirandet. 
   
   10.00  “Vasaloppsbön”. Samling vid 
     kyrkan. Bönevandring i bygden.  
     Medtag egen blåbärssoppa,   
     kaffe, dryck och lämplig fast föda. 



Mars
omsorgsgrupp 8
28 feb -7 mars

Bönevecka

Veckans bön med Kinkenge
Tack Jesus, att vi får komma till dig när 

allt omkring oss känns osäkert och 
otillräckligt.

Joh 6:68

mån 1 mars 19.00
Bönesamling

tis 2 mars 
10.00 Tisdagsfika
11.30 Lunchbön

ons 3 mars 
6.00 Morgonbön

18.30 Scout

tors 4 mars 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

Christina Uggla

fre 5 mars
9.30 Bön

11.00 Start stafettbön
20.00 Café upp o ner

sön 7 mars
9.00 Nattvardsfirande drop-in

10.00 Vasaloppsbön

Veckans bön med Kinkenge
Tack Gud, för att du sände Jesus till oss 

som Försonare och Frälsare.
Joh 3:16

tis 9 mars 10.00
Tisdagsfika

tors 11 mars 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 12 mars
9.30 Bön

20.00 Café upp o ner

sön 14 mars 10.00 
 Gudstjänst
Söndax

Anton Rydsmo
sång Erika och Freddie Svennberg

Insamling till diakon och 
pastorsutbildning

Veckans bön med Kinkenge
Tack Jesus, att vi får träda fram inför 

nådens tron med våra misslyckanden, 
synder och svagheter och få den hjälp vi 

SPÅR: 
MOD ATT MOGNA

I fastan under v 8-13 inbjuder vi till 
spårsamlingar. Denna gång kommer 

vi att följa boken Mod att mogna 
som är skriven av Gerard W Hughes. 
Samlingar som kan hjälpa oss att ta 
vår tro på större allvar. Vi kommer 
att följa hans dagliga andakter och 
mötas en gång i veckan för att dela 
erfarenheter av bönen och bibelläs-

ningen. 

När: 24 feb-1 april
Onsdagar kl 18.30-20, torsdag kl 15-

16.30 eller torsdag 19.30-21.

Anmäl dig till: Christina Uggla, 
christina@asklanda-ornunga.se eller 

076-3375613.



behöver.
Hebr 4:15-16

omsorgsgrupp 9
tis 16 mars 10.00

Tisdagsfika

ons 17 mars 18.30
Scout

tors 18 mars 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 19 mars
9.30 Bön

20.00 Café upp o ner

lör 20 mars 
 16.00 Seminarie, Marcus Olson
 19.00 Gudstjänst, Marcus Olson

sång Caroline Mollmyr

Veckans bön med Kinkenge
Jesus, vi ber om den kärlek och tro 
som gör oss beredda att ge allt för 

att förhärliga Gud.
Mark 14:8

tis 23 mars 10.00
Tisdagsfika

tors 25 mars 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 26 mars
9.30 Bön

20.00 Café upp o ner

sön 28 mars 10.00  
  10.00 Gudstjänst
Christina Uggla

sång Claes Hilliges och Maria Kraft

15.00-16.30 Ekumeniskt öppet hus i 

Ornunga kyrka med bibelutdelning 
till 4-åringar

Veckans bön med Kinkenge
Vi ber om nåd att bli frimodiga 

vittnen om Jesu liv, död och upp-
ståndelse.
Joh 21:15-18

omsorgsgrupp 1
tis 30 mars 10.00

Tisdagsfika

ons 31 mars 18.30
Scout

SPÅR:
 Gåvornas tre färger

Vi vill fortsätta med dessa SPÅR-
samlingar för dig som inte var med 
i höstas. Samlingarna passar alla 
åldrar. I dem finns en möjlighet för 
dig att ta emot och växa med dina 
andliga gåvor. En plats för dig  och 
församlingen att utvecklas med de 
resurser som finns i oss.

När: 14-29 april 
Onsdagsgrupp kl 18.30-20 
Torsdagsgrupp kl 15-16.30

Hur: 3 samlingar med samtal, ett 
enskilt växa-samtal, därefter en 

återsamling i gruppen. 

Anmäl dig till: Christina Uggla, 
christina@asklanda-ornunga.se 

eller 076-3375613.



April
1 april 20.00 

Ekumenisk Skärtorsdagsmässa i 
Asklanda kyrka,

Jan Davidsson, Christina Uggla och 
Anna Holmberg

långfredag 2 april 10.00 
 Nattvardsgudstjänst 

Christina Uggla
sång Gunno Marinder

påskdagen 4 april 10.00
  Påskgudstjänst

Söndax
Christina Uggla

sång

Veckans bön med Kinkenge
Jesus är uppstånden,

ja han är sannerligen uppstånden!
Joh 11:25

tis 6 april 10.00
Tisdagsfika

tors 8 april 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 9 april
9.30 Bön

20.00 Café upp o ner

sön 11 april 10.00 
Gudstjänst

Söndax
Roland Svantesson

Veckans bön med Kinkenge
Vi tackar Gud som genom Jesus er-
bjuder oss förlåtelse för alla synder.

1 Joh 2:1-2

omsorgsgrupp 2
tis 13 april 10.00

Tisdagsfika

ons 14 april 18.30
Scout

tors 15 april 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 16 april
9.30 Bön

20.00 Café upp o ner

lör 17 april 18.00  
Café Vintergäck

sön 18 april 10.00
  Familjegudstjänst

Christina Uggla 
Barnkör

Veckans bön med Kinkenge
Vi ber om nåd att alltid ha Jesus 
som föredöme I mötet med våra 

medmänniskor.
Fil 2:5-8

tis 20 april 10.00
Tisdagsfika

tors 22 april 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

Christina Uggla

fre 23 april
9.30 Bön

20.00 Café upp o ner



lör 24 april 
 16.00 Seminarie 

Ida-Maria Brengesjö
 19.00 Gudstjänst 

Ida-Maria Brengesjö
sång Syster Salt

Insamling till Equmeniarkyrkans 
nationella arbete

Veckans bön med Kinkenge
Vi ber Gud om vishet och kärlek så 
vi kan hjälpa varandra, särskilt de 

som har svårt att tro.
Joh 20:26-29

omsorgsgrupp 3
tis 27 april 10.00

Tisdagsfika

ons 28 april 18.30
Scout

tors 29 april 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 30 april
9.30 Bön

20.00 Café upp o ner

Maj
lör 1 maj 18.00  

 Equmenias vårfest
kören Rotad

Veckans bön med Kinkenge
Vi ber att ungdomarna i Asklanda-
Ornunga och Kinkenge ska finna 

vägen till Gud och kyrkan.
Matt 7:13-14

tis 4 maj 10.00
Tisdagsfika

tors 6 maj 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 7 maj
9.30 Bön

20.00 Café upp o ner

sön 9 maj 10.00 
 Nattvardsgudstjänst

Söndax
Christina Uggla

Veckans bön med Kinkenge
Herre, gör oss beredda för din 

återkomst.
1 Tess 4:13-18

omsorgsgrupp 4
tis 11 maj 10.00

Tisdagsfika

ons 12 maj 18.30
Scout

tors 13 maj 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

Christina Uggla

fre 14 maj
9.30 Bön

20.00 Café upp o ner

sön 16 maj 10.00 
 Gudstjänst

Christina Uggla
sång Katrin Wintå, Sara Gårdesson 

och Frida Ohrberg

Veckans bön med Kinkenge
Vi ber att Gud skall sända arbetare 

till sin skörd.
Matt 9:36-38



Välkommen till

Med reservation för programändringar.
Läs mer på vår hemsida asklanda-ornunga.se, fler samlingar kan tillkomma och mer 
detaljerad information kommer finnas där, eller ta kontakt med församlingens anställda 
eller förtroendevalda.
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser till att våra samlingar sker 
under smittskydds-trygga former.

tis 18 maj 10.00
Tisdagsfika

tors 20 maj 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 21 maj
9.30 Bön

20.00 Café upp o ner

sön 23 maj 10.00 
Gudstjänst med söndaxavslutning, 
se hemsidan för mer information 

när vi närmar oss

Veckans bön med Kinkenge
Vi är Kristi vittnen i den här världen. 

2 Tim 2:15-19

omsorgsgrupp 5
tis 25 maj 10.00

Tisdagsfika

tors 27 maj 18.30  
Andrumsmässa Asklanda Kyrka

fre 28 maj
9.30 Bön

20.00 Café upp o ner

sön 30 maj 10.00 
 Gudstjänst

Jonatan och Louise Svennberg

TÄVLING

Scanna in QR-koden med din 
mobil och var med i en rolig 

tävling!

PYSSELPÅSAR 
FRÅN SÖNDAX

Söndaxledarna  förbereder pys-
selpåsar som kommer att finns 

att hämta i kyrkan. 
För mer info se hemsidan inom 

kort.


