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Hälsning från ordföranden
ÖRTAGÅRDEN 30 ÅR 2018!
FRAMÅT SOM JESU VÄNNER
”Vänner kallar jag er”, sa Jesus till sina lärjungar. Det står i Joh. 15:15. Det är väldigt
stort att få vara Jesu vän! Och alla som vill vara lärjungar till honom får också vara
vänner med varandra. Vi behöver gemenskapen med Jesus och gemenskapen med
varandra.
Örtagården vill vara en plats, där vi får möta Jesus och varandra. Det har nu planerats för ännu ett halvår framåt med olika programpunkter för att vi ska kunna
stärkas och växa i en tid, då vi verkligen behöver ha Jesus i centrum.

Söndagskvällar

Du som läser detta kan se fram emot många fina stunder. Vi fortsätter med söndagskvällssamlingar nästan varannan vecka. Söndagen den 4 mars kommer vi att fira
Örtagårdens 30-årsdag! Det kommer mer information om detta senare, men räkna
med start kl.14 och festlunch!

Våra uppskattade söndagskvällar följer numera två spår. Det ena handlar om psalmförfattare och det andra om livsberättelser.

Det blir café en gång i månaden. Det blir ett alldeles speciellt bibeldygn med Agne
Nordlander, pensionerad präst och missionär, kring det mest centrala i vår tro:
”Korsets mysterium”. Kvinnodygn ser många fram emot. För de yngre bland oss
blir det så småningom både bibel- och idrottsläger och ungdomsläger. Läs vidare i
foldern! Skriv in i din kalender redan nu, så att du inte missar något du gärna vill
vara med om!
På gården har vi nu två anställda. Det är underbara människor! Du kan läsa mer om
dem i intervju längre fram i foldern.
Sysslorna på gården är många. Vi har stora behov av ideellas insatser och TACKAR
varmt alla, som ger av sin tid och sina krafter till hjälp på gården t.ex. med städning,
kaffekokning, dukning, blomsterpyssel, trädgårdsarbete och fastighetsskötsel. Och
Du ska veta, att Du är välkommen att ta del i detta arbete!
Styrelsen vill TACKA för alla gåvor, som kommit in under 2017! Många är regelbundna månadsgivare. Testamentsgåvor och sporadiska gåvor kommer in. Medlemmar i Föreningen Örtagården ger sitt stöd. Vi hoppas på fortsatt generositet
framöver, då gården är i stort behov av gåvor.
Och det vi behöver mer än allt annat är era förböner!
Varmt välkomna till Örtagårdens varma miljö och gemenskap!
Gunilla Fredriksson

kl 17

Kvällarnas upplägg kan variera något, men generellt inleds kvällen kl 17 med ca 45
minuter föreläsning. Därefter följer enklare kvällsmat och avslutande andakt. Vid
något tillfälle blir det även ett pass efter kvällsmaten. En frivillig gåva tas upp till
gården.
4 feb		 Psalmförfattare
		 Psalmer i psalmboken, från alla världsdelar - Karin Braw
18 feb		 Livsberättelse
		 Vårt möte med en ny kultur - Henrik & Rebecka Andersson
4 mars		 Psalmförfattare – Örtagården 30 år
		
Start kl 14 med festlunch och program. Föredrag av Per Högberg kl 17
		kring Hur psalmer klingar samman genom bild, text och musik, och
		 vanlig söndagskväll.
		 Mer information kommer i ett senare utskick och på hemsidan.
18 mars Livsberättelse
		 Från skeptiker till prästkandidat - Oscar Wessman
2 april		 Psalmförfattare (Obs! måndag)
		 Luther – musiker och psalmförfattare - Daniel Johansson
15 april Livsberättelse
		 Ett liv i missionens tjänst - Roland Gustafsson
6 maj 		 Psalmförfattare
		 Nils Bolander – Göran och Bodil Landgren med Lilian Karlsson, kyrko		musiker

Intervjuer med gårdens föreståndare
Henrik Vestergård, föreståndare
Hur länge har du varit på Örtagården?
Jag började i september 2014.
Varifrån kom du då?
Jag hade då två anställningar. Den ena, som
var en provanställning på Einars konditori,
hade jag just lämnat. Den andra var en anställning som komminister i Kyrkliga Förbundets gudstjänstgemenskaper i Bohuslän
och den har jag kvar. Min anställning på Örtagården är ju inte på heltid utan på 70 %.
Var är du uppväxt?
Jag har vuxit upp i Slätthög i Småland i en
kristen familj. Jag kom till en personlig tro
omkring 2005.

Vad tycker du mest om att göra här?
Jag tycker om, att det är så varierat: bokföring, marknadsföring, städning, köksarbete, undervisning, utveckling av tekniska funktioner…
När blir du glad?
När även människor som inte har en kristen bakgrund märker den lugna och harmoniska atmosfären

Karin Jonsson, biträdande föreståndare
Hur länge har du varit på Örtagården?
Jag började här 22 maj 2017
Varifrån kom du då?
Jag hade frilansat som vikarie på kommunal
skola, haft stödpersonsuppdrag för socialtjänsten med ensamkommande barn och lett
keramikkurser.

Henrik

Ålder: 32
Vad gjorde, att du ville arbeta på ÖrtagårBor:
Lane Ryr
den?
Familj: Hustrun Lisa 33, barnen
Jag hade då en deltidsanställning i Kyrkliga
Noomi 5, Mirjam 3 och
Förbundet och kunde förena den med arMatilda 2 mån.
bete på Örtagården. Redan 2008 fick jag en
Gillar: Bild, form och design, djur
förfrågan om föreståndarskap på en annan
och natur, äta och göra 		
kristen kursgård. Jag tänkte, att en sådan
godis och glass
uppgift skulle kunna vara något för mig. Tre
Gillar inte: Gå på gym.
personer hade oberoende av varandra tänkt
Dröm: Driva eget företag
på mig, då jag fick frågan om jag kunde
komma till Örtagården. Det upplevde jag som Guds ledning.
Vad ser du som det unika med Örtagården som gård?
Det småskaliga och gemytliga på landet. I atmosfären finns en möjlighet till stillhet
och fridfull harmoni.
Vad längtar du efter att se på Örtagården?
Att gården växer och förmeras. En utökad verksamhet men då finns behov av större
konferenssal. Det skulle vara fint, om vi kunde ha mer egna konferenser.
Är det någon grupp av människor du skulle vilja se här oftare?
Ja, andligt sökande. Jag skulle gärna se att vi kunde ha Alpha-kurser om kristen tro.

Var är du uppväxt?
Jag är uppvuxen i Ljungskile men född i
Karlskoga. Jag har haft en väldigt harmonisk
uppväxtmiljö på Ljungskile folkhögskola.
När jag var tretton år kom jag till personlig
tro.
Vad gjorde, att du ville arbeta på Örtagården?
Jag har tidigare varit kopplad till en annan
kristen kursgård och kunnat se mig själv i
en sådan miljö. Jag vill skapa en sund kristen miljö, där människor trivs och där man
vill möta hela människans behov. Liksom
Henrik tycker jag mycket om de varierade
arbetsuppgifterna.

Karin

Ålder: 50
Bor:
Ljungskile
Familj: Maken Mathias 49, barnen
Linnéa 24, Elias 22,
Malin 18 och Daniel 14
Gillar: Att umgås med människor,
skapa i lera, bada, vara i
naturen
Gillar inte: Kaffe
Dröm: Se barn och unga växa

Vad ser du som det unika med Örtagården som gård?
Jag ser Örtagården som en förhållandevis lättillgänglig plats, där det finns möjlighet
att skapa en miljö, där varje besökare blir sedd och mött.

Vad längtar du efter att se på Örtagården?
Att Gud och tron ska vara livspulsen. Jag tycker det skulle vara roligt, om vi fick
jobba med människor i olika åldrar i samtal och själavård. Jag vill att det ska vara en
plats för både unga och äldre.

Är det någon grupp av människor du skulle vilja se här oftare?
Jag vill se mer unga människor här. Jag tror, att Örtagården behöver vara en plats,
där man får lov att ställa sina frågor och mötas av en varm och öppen attityd, så att
man vågar brottas med livets svårigheter och möjligheter. Det tror jag kan få vara en
viktig pusselbit i att fler än idag får möjlighet att bli stabila vuxna.
Jag vill också se många möten över generationsgränserna, där yngre och äldre inspireras och ser det fina hos varandra.
Vad tycker du mest om att göra här?
Möta människor! Variationen från arbete i köket till planering, mottagande av
grupper och samtal.
När blir du glad?
När människor uttrycker, att de mår bra av att vara här, bli omhändertagna och får
möta Gud.

Schartau-kväll
21 jan kl 17

LÄRJUNGAR eller KOPIOR
- Om Henric Schartaus efterföljare
Professorn i kyrkohistoria, Anders Jarlert, Göteborg, kommer till oss och gör en uppföljning av
förra årets tema kring H Schartau. Vi får hjälp
med, hur vi ska se på den väckelserörelse, som
utgick från honom, och hur vi ska förstå att bilden av den för många blivit så mörk.
Anmälan: ingen anmälan krävs
Kostnad: frivillig gåva till gården

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

Café Örtagården

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

Måndagarna 29 januari, 26 februari och 26 mars inbjuds Du att komma till Örtagården för att dela gemenskapen, dricka kaffe, lyssna till högläsning och ha middagsbön med förbön för Örtagården.

Styrelsemedlemmar i föreningen Örtagården
Gunilla B Fredriksson ordförande			
070-4850350
Lena Eriksson
vice ordförande och sekreterare 070-3815844
Åke Martinsson
ledamot				070-2065832
Göte Siverbo
ledamot				070-6556717
Åke Fredriksson
ledamot				070-7984231
Asta Skåring
suppleant				073-6790423
Torbjörn Eliasson
suppleant				070-5365682
David Johansson
suppleant				073-7511978
Att bli medlem
Genom att sätta in 150:-/år (200:- för familj) blir du medlem i Föreningen Örtagården. Summan betalas in före årsmötet, som äger rum i maj månad, på bankgiro
5295-3205, plusgiro 987639-2.

Tre måndagar under våren kl 10-12.15

Kostnad: frivillig gåva till Örtagården
Ansvarig: Gunilla Fredriksson
Om du vill ha skjuts, ring gärna Gunilla 070-4850350!

Själavårdskurs - Grundkurs 1
2-4 februari
Örtagården kommer framöver att för andra gången erbjuda intensivkurser i själavård (5 grundkurser). Det är John Breneman
från Kristna själavårdsinstitutet (Kris) i Gråbo som står för undervisningen. Kursen är öppen för alla!
Den första delkursen (Grundkurs 1) kommer att hållas den 2-4
februari. För program se hemsidan.
Grundkurs 1 – ger en inblick i den mänskliga naturen, människans grundläggande
problem och vägar till lösningar på dessa problem.
Anmälan: senast 31 december 2017
Kostnad: 2600 kr
Kurspris: 1400 kr som betalas till KRIS (Pg 59 03 90-1, Swisch 123 029 7689)
Övernattning: 500 kr
Mat: 700 kr

Kvinnodygn
9-10 februari

Bibeldygn

Kvinnokraft till glädje för andra
Ännu en gång inbjuder vi till ett inspirerande kvinnodygn!
Antingen du tycker om att sticka, virka, sy eller ”bara” dela gemenskap med andra
kvinnor är du varmt välkommen!
Vi kommer att ha fyra samlingar med fyra personer, som leder var sin: Lisbeth Williamsson – ”Glimtar från arbetet på Tumaini center i Tanzania”, Kerstin Fullerton
– ”Bed och arbeta”, Ing-Marie Johannesson – ”En berättelse om att vända det svåra
till något gott” och Karin Jonsson – ”Se på krukmakaren”. Dessutom har vi gemen		
samma bönestunder, måltider och gemenskap.
		
		
		

Medtag lakan och handdukar, eller
hyr för 100 kr/set.
Anmälan: senast 20 januari

		
Kostnad: 900 kr
			
Kurspris: 300 kr
			 Övernattning: 250 kr
			 Mat: 350 kr

23-24 mars

Korsets mysterium
Agne Nordlander, docent i systematisk teologi vid Uppsala universitet och före detta
rektor för Johannelunds teologiska högskola och missionär i Etiopien, kommer och
föreläser kring fyra teman:
1.
2.
3.
4.

Guds Ande i Guds barn, Rom 8:1-17
Guds barns och skapelsens lidande och härlighet, Rom 8:18-27
Inget kan skilja oss från Guds kärlek, Rom 8:28-39
Vad händer i världens största lutherska kyrka, Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien?

Mer detaljerat program och information kommer på hemsidan.
Anmälan: senast 11 mars
Kostnad: 750 kr
Kurspris: 150 kr
Övernattning: 250 kr
Mat: 350 kr

Årsmöte 4 maj och arbetsdag 5 maj

Tanzania - 70 års perspektiv på landet och på missionsinsatser

4 maj kl 18.00 samlas vi till årsmöte. Kolla gärna upp att du betalat medlemsavgiften innan så att du kan vara med och rösta.
I samband med årsmötet har vi bjudit in läkaren och missionären Evert Jonsson,
som kommer att tala i två pass om ”Tanzania - 70 års perspektiv på landet och på
missionsinsatser”.
Vi inbjuder Dig att övernatta utan kostnad för att dagen efter den 5 maj vara med
på arbetsdag, då vi efter vars och ens förmåga hjälps åt med olika sysslor på gården.
08.00 Morgonbön med förbön för Örtagårdens verksamhet och personal
08.30 Frukost
09.30 Arbete med trädgård, byggnader, kök etc.
11.00 Förmiddagskaffe
11.30 Fortsatt arbete
13.00 Lunch
Anmäl din närvaro senast 28 april, så att vi vet hur mycket mat vi ska göra.

Sommarcafé

En träffpunkt i kyrkbyn - 8-9 och 15-16 juni
För tredje året i rad planerar Örtagården att öppna dörrarna till sitt populära sommarcafé. Och vi hälsar dig vamt välkommen på en god kopp kaffe i Örtagårdens
trädgård!
Väljer du att sitta inne i matsalen får du gratis insupa doften av nybakt bröd. Du
erbjuds ett varierat utbud av egentillverkade bredda frallor, kakor, vetebröd och
bakelser.
Missa inte detta trevliga evenemang i Lane Ryr!
Vi håller öppet fredag och lördag den 8-9 och 15-16 juni

Bibel- & idrottsläger
30 juli - 2 aug

Temadag: Vad är din bibel värd?
20 maj kl 13

Andreas Eklund från Open Doors kommer och berättar om den förföljda kyrkan
och vilket värde bibeln har för människor under förföljelse.

Även i år arbetar vi för att möjliggöra det populära bibel-& idrottslägret.
Håll utkik på:
www.ortagarden.se/barnlager-2018.

Dagen innehåller även både kyrklunch och söndagsmiddag med dessert. Dagen avslutas ca kl 19 med en andakt. Anmäl din närvaro senast den 6 maj.

Kostnad: 700 kr/barn
Syskonrabatt 150 kr/barn

Kostnad: 280 kr

Anmälan: senast 15 juli

Hösten 2018
Till hösten kommer bland annat följande programpunkter att dyka upp:
28-29 Sep

HERRDYGN

12-14 Okt

SJÄLAVÅRDSKURS - grundkurs 2

19-20 Okt
			

BIBELDYGN - Lär oss att be - tillsammans med människor i
Gamla Testamentet. Lennart Johnsson

2-4 Nov		

UNGDOMSLÄGER (Allhelgona)

			

SÖNDAGSKVÄLLAR

			

CAFÈ ÖRTAGÅRDEN

			

KONFIRMANDLÄGER - förträffar 2018 och konfirmation 2019

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.

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 ÖRTAGÅRDEN
Adress: Kyrkebyn 118, 451 93 Uddevalla, telefon 0522-66 01 28
Föreståndare Henrik Vestergård, mobil: 072-708 70 41
Bitr. föreståndare Karin Jonsson, mobil: 070-566 67 39
Telefontid: mån - fre kl 10-12 Ibland svarar vi även på andra tider!
Plusgiro: 987639-2, Bankgiro: 5295-3205, Swish: 123 311 38 75
e-post: info@ortagarden.se Hemsida: www.ortagarden.se

