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INFORMATION FRÅN ÖRTAGÅRDEN

Ett stort och varmt TACK för era gåvor och förböner under året som 
gått. Det betyder mycket för oss! Du får denna folder automatiskt 
hemskickad genom att vara medlem (150 kr/pers eller 200 kr/familj) 
eller genom att sätta in en gåva till gården. 

Utöver detta utskick har vi som målsättning att också skicka ut löpan-
de informations-/bönebrev (Örtagårdsbrev) till den som önskar. För 
dessa utskick vill vi företrädesvis använda oss av e-post. 
Du som önskar få detta brev går enklast in på vår hemsida och trycker 
på knappen under rubriken ”Vill du ha vårt Örtagårdsbrev?” längst ner 
på sidan, eller genom att meddela din e-postadress till oss på annat 
sätt. Om du inte har någon e-post, men ändå önskar få detta brev, 
meddela då oss, så kan du få brevet hemskickat.

Notera
Vi erbjuder alltid 25% rabatt på kost och logi för studerande och pen-
sionärer. Anmälningar sker via vårt anmälningsformulär på ortagar-
den.se eller via telefon 0522-66 01 28.

HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN

Ibland blir man glad!
Jag blev rörd av glädje och tacksamhet när jag fick protokollet från 
Örtagårdens programkommittés senaste möte. Det var som ett fyr-
verkeri av kreativitet och goda idéer. Det finns många tillfällen att 
rekommendera i det nya programmet men jag låter er själva botani-
sera och hitta vad ni vill delta i.

Det är mycket roligt att kunna säga att det blir konfirmation av 13 
ungdomar på Örtagården kommande sommar. De kommer att ha haft 
sitt första introduktions- och lära-känna-läger samma helg som vi har 
vår adventsfest och detta nya program delas ut. Jag vill uppmana er 
alla att be för dessa ungdomar!

Jag är så glad för Söndagskvällarna på Örtagården! Själv har jag inte 
möjlighet att närvara på grund av mitt arbete, men jag har förstått 
att det är kvällar som många av er har inskrivna i almanackan, att 
gemenskapen är varm och att man gärna tar med en vän. Under 
våren fortsätter temat ”psalmförfattare” och nästa läsårs tema blir 
”diakoni”. Dessutom får vi under hösten ytterligare tre söndagskväl-
lar med tema ”Livsberättelser”. Det känns som ett mycket viktigt 
och intressant tema. Det är alltid givande att lyssna till en annan 
människas berättelse och vittnesbörd. Själv kan man lätt känna sig 
som en helt ointressant person, men i Guds ögon är vi alla, var och 
en, hans egen ögonsten och någon som han låtit sin son gå i döden 
för. Det är verkligen något att berätta om.

”Örtagården - en plats där Jesus och hans lärjungar gärna är tillsam-
mans”, så många gånger har jag skrivit den frasen, och jag kommer 
att fortsätta därför att jag vill att det ska vara som en överskrift 
över allt som sker i Örtagården. 

En välsignad adventstid och ett gott nytt år i gemenskap med Jesus 
och varandra, det vill jag önska er alla!

Hälsningar Lena



GRUNDKURS I SJÄLVAÅRD 3
12-14 JANUARI & 3-4 FEBRUARI

Örtagården fortsätter intensivkursen i själavård (5 grundkurser, 2 
tillfällen per kurs). Det är John Breneman, från Kristna själavårdsin-
stitutet (Kris) i Gråbo, som står för undervisningen. Kursen är öppen 
för alla som tidigare gått grundkurs 1 och 2. För mer program och 
information se hemsidan.

CAFÉ ÖRTAGÅRDEN
30 JANUARI, 27 FEBRUARI, 27 MARS KL. 10

Sista måndagsförmiddagen i januari, februari och mars inbjuds alla 
till Café Örtagården. Vi dricker kaffe tillsammans, har gärna med oss 
stickning, handarbete eller annat vi tycker om att göra med våra hän-
der. Lika öppet för män som kvinnor.
Kl 12 har vi en gemensam avslutning med bön och kanske högläsning. 

Pris Vid kaffet ger den som vill en frivillig gåva till Örtagården.
Gunilla Fredriksson ansvarar för träffarna.

SÖNDAGSKVÄLLAR PSALMFÖRFATTARE

Söndagskvällarna i vår fortsätter på höstens tema med psalmförfat-
tare. Vi tar upp församlingens sång på olika sätt, bl a genom att lära 
känna några olika psalmförfattare och sjunga några av deras psalmer. 
Låt oss fortsätta att ”undervisa och förmana varandra med psalmer, 
hymner och andliga sånger” och sjunga ”med tacksamhet Guds lov i 
våra hjärtan”. Kol 3:16, även under våren 2017.

Söndagskvällarna börjar klockan 17. Örtagården bjuder på gott, hem-
bakt bröd samt kaffe/te och gemenskap kring Guds ord, bön och sång.

5 februari
Lillemor Walldin om Ylva Eggehorn  

5 mars
Rune Imberg om Lina Sandell

2 april
Lena Brattgård om Olof Hartman

7 maj
Göran och Bodil Landgren om Nils Bolander

Hör gärna av dig, om du kan hjälpa till att duka och förbereda för 
kvällens servering. Din hjälp behövs!



SCHARTAUKVÄLL
22 JANUARI

Hur väl känner vi till prosten Henric Schartau, som betytt så mycket, 
inte minst för fromheten på Västkusten? Var han en svart, sträng 
domspredikant, eller vem var han? Kan han ha något att ge oss idag?

Göte Siverbo ger en presentation av denne betydande väckelseman. 
Denna kväll kommer vi också att undersöka om intresse finns för en 
”Schartau-resa” senare under våren.

Tid kl 17
Pris frivillig gåva till Örtagården.

KVINNODYGN - KVINNOKRAFT TILL GLÄDJE FÖR ANDRA
10-11 FEBRUARI

Ännu en gång inbjuder vi till ett inspirerande kvinnodygn!

Vare sig du tycker om att sticka, virka, sy eller ”bara” dela gemen-
skap med andra kvinnor är du varmt välkommen! 

Vi kommer att ha tre samlingar med tre personer, som leder var 
sin. På fredagkvällen talar Ing-Marie Svenning om mentormammor i 
Swaziland. Elisabeth Högberg har på lördag förmiddag en samling på 
temat ”då mötte degen mig i trappan”. Och på lördag kväll håller Kiki 
Pettersson, teolog och bibliotekarie, en bibeltimme kring ämnet ”Den 
osynliga blir sedd”.

Dessutom har vi gemensamma bönestunder, måltider och gemenskap. 
Ta gärna med dig idéer till inspiration för oss andra liksom alster till 
en liten utställning med saker du gjort till glädje för andra.

Pris 900kr
(kurspris: 250 kr, övernattning: 250 kr, mat: 400 kr)
Medtag lakan och handdukar
Anmälan senast 20 januari via anmälningsformuläret på hemsidan el-
ler via telefon, 0522- 66 01 28.

VAD TROR VI EGENTLIGEN PÅ
– EN INBLICK I BEKÄNNELSESKRIFTERNA

I samarrangemang med Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG – www.
ffg.se) anordnar Örtagården en kurs i Svenska kyrkans bekännelse-
skrifter (SKB).

En ”tro” är aldrig tom utan den har alltid ett innehåll. Detta innehåll 
formar och bestämmer tron och därmed livet. Vad tror egentligen 
Svenska kyrkan på utifrån sina mest grundläggande dokument, sina 
bekännelseskrifter? Vid dessa samlingar går vi till källorna, till Bibeln, 
de fornkyrkliga bekännelserna och den evangelisk-lutherska bekännel-
sen från 1500-talet.

Då det varit god uppslutning och visat intresse planerar vi för en fort-
sättning av serien även under våren 2017.

19 februari
Arvsynd och människovärde (Torbjörn Johansson)

19 mars
Kristologisk fördjupning (Daniel Johansson) 

23 april
Lag och evangelium (Torbjörn Johansson)

Tid kl 17
Upplägg 45 min föreläsning, fika och samtal, 45 min föreläsning, av-
slutande aftonbön.
Pris Frivillig gåva till FFG och Örtagården (kollekten delas lika)
Det går utmärkt att bara komma på ett av tillfällena.



BIBELHELG - ”STILLA VECKAN MED JESUS”
7-8 APRIL

Carl-Magnus Adrian, fd kyrkoherde i S:t Pauli församling i Göteborg 
och mångårig rektor på Helsjöns folkhögskola, kommer också detta år 
och samlar oss kring Bibeln. Denna gång förbereder han oss inför den 
kommande Stilla Veckan. 

Tid 7 april kl 17 - 8 april kl 14
Pris 700 kr
(kurspris: 250 kr, övernattning: 200 kr, mat 250 kr)

Anmälan senast 24 mars via vårt anmälningsformulär på hemsidan el-
ler via telefon.

ÖRTAGÅRDENS ÅRSMÖTE
12 MAJ

Magnus Haglund kommer i samband med årsmötet tala kring ämnet
”Kan något gott komma från Israel?”

Tid kl 19
Pris 150 kr
Anmälan senast 5 maj via vårt anmälningsformulär på hemsidan eller via 
telefon.

KONFIRMANDLÄGER
24-28 MAJ OCH 12 JUNI-1 JULI

Ett nytt konfirmandläger på Örtagården står för dörren med konfirmation 
1 juli.



SOMMARCAFÉ

Det populära inslaget sedan föregående sommar planeras att uppre-
pas. Datum och vidare information kommer längre fram.

BIBEL- OCH IDROTTSLÄGER
1-4 AUGUSTI

Det traditionsenliga bibel- och idrottslägret, för åldrarna 10–14 år, 
planeras även till den kommande sommaren. Mer info kommer längre 
fram, men boka gärna in datumen i kalendern. Skulle du vilja vara 
med som hjälpledare är du också varmt välkommen att höra av dig 
redan nu.

HÖSTEN 2017

Till hösten kommer bland annat följande programpunkter att dyka 
upp:

Söndagskvällar med tema ”Diakoni”
3 september, 1 oktober, 5 november, 10 december

Kvällar med livsberättelser: 17 september, 15 oktober, 19 november
Dessa tre söndagskvällar kommer vi att bjuda in människor som har 
något särskilt att dela med sig av från sitt liv. Mer information kom-
mer i nästa programfolder. 

Örtagårdsdagarna 27–29 oktober

Ungdomsläger 3–5 november 

Själavårdsgrundkurs 4 (datum meddelas senare)

Herrdygn
På samma sätt som vi på våren har ett kvinnodygn, finns det nu 
planer på att under hösten på försök anordna ett herrdygn. Ännu är 
inte planerna fastlagda i detalj, men håll ögonen öppna, ni som skulle 
uppskatta att få komma samman med andra män för att lyssna, sam-
tala, vila, motionera och få rekreation och inspiration. Tanken är att 
det ska ske från en fredag kl 18 till lördag kl 18.

VÄLKOMMEN TILL ÖRTAGÅRDEN

Vill du komma hit vid andra tillfällen är du välkommen som gäst. Som 
vandrarhem är Örtagården öppen året runt. Som församling kan du 
boka in grupper av olika slag, t.ex. konfirmand- och ungdomsgrupper, 
retreater, bibelgrupper m.m.



KONTAKTUPPGIFTER

Adress Kyrkebyn 118, 451 93 Uddevalla, telefon 0522-66 01 28
Föreståndare Henrik Vestergård, mobil: 072-708 70 41
Telefontid mån 9-12, tis & fre 10-16 (lunch 12-13) 
Ibland svarar vi även andra tider!

Plusgiro 987639-2
Bankgiro 5295-3205

E-post info@ortagarden.se
Hemsida www.ortagarden.se
Ordförande Lena Eriksson, 070-381 58 44, lena@ortagarden.se


