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Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta
förtälja alla dina under och lovsjunga ditt namn.
Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta
och vara glad och fröjdas i dig, Halleluja!

Detta är en sång som brukade avsluta Örtagårdens sommarläger förr om åren. Den 
sjöngs vid morgonbönen på måndag morgon, då alla lägerdeltagare skulle åka hem. 
Vid det laget var alla mycket trötta efter fyra dygns intensiv samvaro. Vilka som 
var mest trötta är svårt att säga för jag tror att alla, oavsett ålder, under dessa dygn 
fick alltför lite sömn men väldigt mycket av volleybollspel, körsång, goda stunder 
i kyrkan och nattliga samtal och promenader. Oftast inföll detta läger runt Kristi 
Förklarings dag, och högmässan och söndagskvällens musikgudstjänst har gett mig 
outplånliga minnen, riktiga förklaringsstunder. Men så kom då måndagen och den 
där sista sammankomsten i kyrkan. Då blev det ofta sång under tårar. Det var en 
blandning av olika sorters tårar, tacksamhet, glädje, trötthet m.m. rymdes där. Per-
sonligen är jag mycket tacksam för vad dessa läger och hela Örtagården fått betyda 
för mig och vår familj. 

När ni läser dessa rader har jag lämnat uppdraget som ordförande i Föreningen 
Örtagården. Jag vill tacka för det förtroende jag fått att tillsammans med styrelsen 
leda arbetet under fyra år. Nu hoppas jag få mer tid att kunna delta i de intressanta 
programpunkter som presenteras i detta och kommande program. 

Jag vill avsluta med samma ord som jag började med, för några år sedan:

Kära Guds vänner, välkomna från byar och städer, välkomna till Örtagården!

Lena Eriksson, avgående ordförande

Hälsning från ordföranden

NOTERA
Vi erbjuder alltid 25% rabatt på kost och logi för 

studerande och pensionärer. 

Anmälningar sker via vårt anmälningsformulär 
på ortagarden.se eller via telefon 0522-66 01 28.



Denna höst har vi satt ”Diakoni” som tema för söndagskvällarna. Det handlar om 
den omsorg, som vi kristna är kallade att ha om våra medmänniskor. Ordet diakoni 
finns på många ställen i Nya Testamentet och översätts med tjänst. Jesus är den store 
Diakonen, som kom för att tjäna och ge sitt liv för oss, Matt. 20:28. I samma kapitel 
i Matt. 20:26 säger Jesus till sina lärjungar: ”Den som vill vara störst bland er, skall 
vara de andras tjänare.” 

3 Sep  Själavård och diakoni i Luthers tröstebrev. Fredrik Brosché

1 Okt  Diakoni när livet går sönder. Ann-Charlotte Kubwimana

5 Nov  Diakoni på sjukhus Elisabeth Svenning Johnsson

10 Dec  Den årliga adventsfesten (OBS! kl 16) kombinerad med söndagskvällen.  
  Varandra till tjänst - diakoni i församlingen. Inger Lindeskog. 
  (anmälan senast 3 dec. Kostnad 150 kr)

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

Ett stort och varmt TACK för era gåvor och förböner under året som gått. Det be-
tyder 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 löpande 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 nya hemsida och trycker på knap-
pen under rubriken ”Vill du ha vårt Örtagårdsbrev?” längst ner på sidan, eller ge-
nom 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.

Söndagskvällar – om diakoni
första söndagen i varje månad kl 17-19

Information från Örtagården



Ledare: Henrik Vestergård m.fl.
Löpande information kommer att 
publiceras på hemsidan så snart det 
blir klart. Håll utkik på: 

www.ortagarden.se/barnlager-2017.

Kostnad: 700 kr/barn. 
Syskonrabatt 150 kr/barn

Anmälan: senast 24 juli

Bibel- & idrottsläger
31 juli - 3 aug

28 augusti, 25 september, 23 oktober och 20 november inbjuds alla till Café Örta-
gården. Vi dricker kaffe tillsammans, har gärna med oss stickning, handarbete eller 
annat vi tycker om att göra med våra händer. Ett tillfälle att dela varandras gemen-
skap. Lika öppet för män som kvinnor. 

Kl 12 har vi en gemensam avslutning med högläsning och bön.  
Gunilla Fredriksson ansvarar för träffarna. 
Behöver du skjuts, ring gärna Gunilla 0704-850350!

Kostnad: Vid kaffet ger den som vill en frivillig gåva till Örtagården.

Café Örtagården
Fyra måndagar under hösten kl. 10-12.30



Vi återupprepar förra årets poppulära sommarcafé, och hälsar alla varmt välkomna 
på en god kopp kaffe i Örtagårdens trädgård! 

Väljer du att sitta inne i matsalen får du 
gratis insupa doften av nybakt bröd. Du er-
bjuds ett varierat utbud av egentillverkade 
wienerbröd, bredda frallor, kakor, vetebröd 
och bakelser, allt bakat av gårdens egen kon-
ditor- & bagargesäll, föreståndare Henrik 
Vestergård. 
I år annordnar vi detta i samarbete med La-
ne-Ryrs hembygdsförening, som håller mu-
seet öppet 19/8 och 26/8. Den 19:e erbjuder 
även hembygdsföreningen ponnyridning. 

Missa inte detta trevliga evenemang i Lane Ryr!
Fredag - lördag den 18-19 och 25-26 augusti.  
Öppettider: 11-15

Sommarcafé
en träffpunkt i Kyrkebyn!

Det finns mycket att lära av varandras liv och erfarenheter. I höst är tre personer 
inbjudna att dela med sig av sina livsberättelser och om hur Jesus grep in. Kom och 
ta del av andras livsvisdom och glädje över vad Jesus gjort för dem.

24 Sep  Reflektioner från en överlevare. Håkan Gniste

14 Okt  Spiritisten som mötte Jesus. Helena Nilsson  
  Temadag om New Age. Notera att detta är en lördag (kl 10-16)!
  ANMÄLAN senast 8 okt. Kostnad 350 kr.
  (Program och mer information läggs ut på hemsidan)

19 Nov Varför jag valde Jesus framför Allah och Mohammed. 
  Gjohn-Marko Berisha

Tid:   kl 17.00
Upplägg:  45 min föreläsning, fika och samtal, 45 min föreläsning, 
  avslutande aftonbön. (14 Okt blir det annorlunda)
Kostnad:  Frivillig gåva till Örtagården

Livsberättelser
Om livsvisdom och glädje över vad Jesus gjort i människors liv



Örtagården avslutar intensivkursen i själavård för denna gång 
med att erbjuda också den 4:e grundkursen i själavård. Det är 
John Breneman, från Kristna själavårdsinstitutet (Kris) i Gråbo, 
som står för undervisningen. Kursen är öppen för alla som tidi-
gare gått grundkurs 1-3. 

Själavårdskurs - Grundkurs 4
17-18 nov

Mandom, mod och morske män – finns det i gamla Sverige än?

“En herrdag i Lane är vorden besluten” av 
Örtagårdens styrelse. Vi inbjuder därför för 
första gången till ett Herrdygn på Örtagår-
den, Lane-Ryr, från fredagen den 29 sep-
tember kl 18 till lördagen den 30 september 
kl 18.

Tanken är att enbart män ska få samlas ett 
dygn för avkoppling, god kristen gemen-
skap, lyssnande till inspirerande föredrag, 
broderliga samtal, stärkande motion, eller med ett ord: rekreation (återskapande). 
Ta gärna med egen sysselsättning, något som du mår väl av att göra t.ex. en cykel, 
en bok, ett schackspel osv. Självklart är man fri att välja och vraka i programmet 
under dygnet.

Medverkande: 
Lennart Björklund, psykoterapeut, diakon Manligt och kvinnligt 2017
Gunnar Brycke, projektledare, byggherre  Bukobahjälpen
Göte Siverbo, präst    Män och manlighet i Bibeln

Anmälan senast 10 september via vårt anmälningsformulär på 
www.ortagarden.se/kontakt, eller via telefon 0522-66 01 28.
Program återfinns på hemsidan

Kostnad 800 kr 
Kurspris: 250kr 
Övernattning: 280 kr 
Mat 350 kr 
(Enkelrumstillägg 150 kr)

Herrdygn
29-30 september



Ungdomsläger 14+
3-5 november
Mattias Wodlén, församlingspedagog i Ytterby för-
samling, kommer att undervisa om: 

Vem är jag?
Vem är du, jag och vi i förhållande till Gud? Vad inne-
bär det att vara en människa år 2017? I första Mosebo-
ken läser vi: ”Gud sade: låt oss göra människor till vår 
avbild, till att vara lika oss.” Stämmer det att vi är Guds 
avbild? Om det stämmer, vad får det för konsekvenser 
för oss? Detta kommer vi samtala om under lägret.  

Anmälan: senast 8 oktober via vårt anmälningsfor-
mulär på www.ortagarden.se/kontakt, eller via telefon 
0522-66 01 28. Program återfinns på hemsidan

Kostand: 600 kr

Välkommen till gemenskapsdagar på Örtagården 2017!  Andakter och bibelstudier 
utgör den fasta rytmen under dagarna, som också ger god tid för avkoppling, sam-
tal och gemenskap, gamla som nya vänner emellan. 

Årets Örtagårdsdagar har som rubrik: Bönens människor i Gamla Testamentet. 

Värdpar: Elisabeth Svenning Johnsson och 
Lennart Johnsson

Anmälan: senast 11 oktober via vårt 
anmälningsformulär på www.ortagarden.se/
kontakt, eller via telefon 0522-66 01 28
Program återfinns på hemsidan

Kostnad: 950 kr
Kurspris: 300 kr
Övernattning: 250 kr
Mat: 400 kr
(Enkelrumstillägg 150 kr)

Bönens människor i Gamla Testamentet
27-29 oktober



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

Välkommen till Örtagården!

21  Jan SCHARTAU-KVÄLL – Lärjungar eller kopior? Om Henric  
   Schartaus efterföljare. Anders Jarlert

2-4  Feb SJÄLAVÅRDSKURS – Grundkurs 1

9-10  Feb KVINNODYGN

23-34  Mars BIBELDYGN – Korsets Mysterium. Agne Nordlander

20  Maj OPEN DOORS – Vad är din bibel värd? Andreas Eklund

   LIVSBERÄTTELSER

   SÖNDAGSKVÄLLAR – med tema psalmförfattare

   CAFÈ ÖRTAGÅRDEN

Våren 2018!

KONTAKTUPPGIFTER ÖRTAGÅRDEN
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, Swish: 1233113875
e-post: info@ortagarden.se Hemsida: www.ortagarden.se


