
våren
2019

www.ortagarden.se

Kristen kurs- & lägergård
ÖRTAGÅRDEN



Blanda följande i en bunke:
3,5 dl grovt rågmjöl
3,5 dl vetemjöl
1,5 tsk bakpulver
1,5 tsk bikarbonat
1 tsk salt
1 dl linfrö
1 dl russin
1 dl solrosfrön
1 dl rågflingor
1 dl rågkross

Blanda nedanstående i en annan bunke:
1 dl lingon eller lingonsylt
0,5 dl sirap
3,5 dl filmjölk
2 ägg

Rör ihop allt och för över i en 
välsmord bröad avlång form.
Jämna till ytan med en mjölad 
träsked. Grädda i nedre delen 
av ugnen i 150 grader
Ca 60 min. Pröva med en sticka 
så att brödet är torrt i mitten, 
eller använd en köttermometer, 
klart strax under 90 grader.

Pris 150 :-

Örtagårdslimpa

Julklappstips!
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Med penseln i hand på en av ”Gamla husets” toaletter 
drog jag mig idag till minnes hur vi i Kyrkans Ungdom 
som 15-åringar satte igång att måla ett rum i Foss gam-
la församlingshem. Vi ville ju ha någonstans att trivas, 
så det blev förstås 70-talsorange. Arbetsglädjen förde 
oss närmre varandra och vi njöt av att se resultatet.
I kören sjöng vi ”Människofiskaren” med strofen ”Du 
vill nu ha mina händer och min möda, som ger vila åt 
andra.”, vilken etsat sig fast i mitt minne.  
Tack vare min syster och svåger har jag fått upp ögo-
nen för Örtagården, som vill vara en plats där Jesu 
lärjungar får mötas och växa tillsammans. Åtskilliga 
gånger har jag hört Gunilla och Åke säga att de ska till 
Örtagården och fixa det ena efter det andra.
Då min man Torbjörn och jag bestämde oss för att flytta från Munkedal till Skär-
hamn, passade det bra att jag tog ett friår från mitt lärarjobb och Torbjörn skulle 
arbeta lite mindre med sina företag. Vi kunde nu få ställa våra händer till Guds 
förfogande, som vi sjöng om i vår kör.
Vi bad och undrade var vi skulle kunna behövas: Tanzania, Mercy ships, Svenska 
kyrkan i utlandet, flyktingarbete… inte lätt att veta… Men varför leta runt om i 
världen, när behovet fanns på Örtagården i Lane-Ryr? Henrik skulle sluta den för-
sta oktober och Karin skulle ha fyra veckors semester i oktober och november. Vår 
övertygelse var att våra händer kunde komma till nytta och ”vår möda…ge vila åt 
andra” under hösten.
Första veckan i september fick vi tillgång till rum 7 i nya huset och har sedan till-
bringat mellan två och fem dagar per vecka på Örtagården. Under dessa tre måna-
der har vi städat, sorterat, bakat, gjort promenadkartor, målat, gjort ekonomiska 
kalkyler, diskat, sytt gardiner, frostat av frysar, lagat sängöverdrag, klätt om stolar, 
gjort dekorationer, lagat mat etc. Det har varit härligt att få vara en del av Örtagår-
dens stab och, precis som på 70-talet, känna glädjen i att få vara till nytta.
Det som känts allra mest meningsfullt är då gården varit fylld av barn och ungdo-
mar, som vill lära känna Jesus. Ett tacksägelseämne är nu att sommarens planerade 
konfirmandläger kommer att kunna genomföras. Vi vill, liksom Credo, ”göra Jesus 
Kristus känd, trodd, lydd och älskad”.
Vad vi inte kunnat drömma om är hur många volontärer det finns och under årtion-
den funnits på Örtagården! Hit kommer massor av människor som utan ersättning 
ställer sig till Guds förfogande. De städar, snickrar, klipper gräs, slipar köksknivar, 

Oräkneligt antal volontärer

Julklappstips!



undervisar, lagar mat, leder fritidsaktiviteter, slipar golv, leder andakter, gör kon-
torsarbete, rensar ogräs, skjutsar, bakar, rensar avlopp, putsar fönster, ägnar sig åt 
styrelsearbete, tvättar, skruvar, röjer, pumpar bollar, syr, rengör ugnen, stryker, in-
reder m.m.
De anställda har under sommaren haft en oerhört stor arbetsbelastning, då gården 
varit fylld av verksamhet samtidigt som man haft hög beläggning på vandrarhem-
met. Utan de frivilliga krafterna skulle Örtagården helt enkelt inte kunna fungera 
som den gör. Ett behov vi nu ser är dock fler frivilliga i köket särskilt under helger. 
Kanske även du skulle kunna ställa dig till Örtagårdens förfogande?  
”Du vill nu ha mina händer och min möda som ger vila åt andra.”

Maria Eliasson

Tack till Henrik! 
Efter ungefär fyra år som föreståndare på Örtagården har 
Henrik slutat sin tjänst hos oss. Vi vill verkligen tacka 
honom för alla goda insatser på vår gård! Han har spridit 
så mycket gott omkring sig med sitt varma, positiva sätt. 
Han har kunnat sätta sig in i alla tänkbara uppgifter allt 
ifrån att leda läger, undervisa, sköta ekonomi till att laga 
mat och baka. Att få smaka konditorns underbara bak-
verk har varit en extra bonus för oss! 
Vi kommer att sakna honom och hans härliga familj 
med de glada flickorna, som ofta synts på gården. Tack 
Henrik!

Gårdsvärdinna Liselotte Antonsson
Sedan i oktober har vi fått en härlig resursperson på går-
den, Liselotte Antonsson från Munkedal. Hon tar sig an 
många slags uppgifter såsom bakning, städning, värdin-
neuppgifter. Vi är så glada för henne och hennes sprud-
lande energi!

Forts. nästa sida >>

Personalförändringar

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. 



En kort presentation av Örtagårdens nye föreståndare, David Svedberg
Den 15 januari börjar David Svedberg sin tjänst på 
70% som föreståndare på Örtagården. Vi hälsar Da-
vid varmt välkommen!
David är 54 år, make till Lena och far till tre barn. De 
bor i Trollhättan. David har jobbat med försäljning 
och ledarskap i hela sitt yrkesverksamma liv. Dess-
utom äger han en skogsgård. Under de senaste åren 
har en längtan efter att få tjäna och leva för Gud även 
i sitt arbete brunnit i honom. När han såg Örtagår-
dens annons, där vi sökte efter föreståndare, blev han 
nyfiken och hörde av sig till oss. Styrelsen kunde efter 
möten med David enhälligt säga, att vi erbjuder ho-
nom tjänsten. Det är härligt att se Davids förväntan 
inför uppgiften. Låt oss förenas i bön för honom.

Välkommen att dela gemenskapen följande måndagar kl. 10.00-12.15!  
Vi samtalar, dricker förmiddagskaffe, pysslar med hantverk t.ex. stickning 
eller sysslor på gården. En stund har vi högläs-
ning eller annan programpunkt. Klockan 12 
avslutar vi med middagsbön. Detta ser vi 
som ett återkommande bönetillfälle för  
Örtagården. 

28 jan får vi besök av Open Doors. 
Förlängd tid till kl.14. Vi börjar med 
kaffe kl. 10. Sedan får vi besök från 
Open Doors-medarbetaren Kerstin 
Rosén, som delar med sig av erfaren-
heter från Open Doors angelägna ar-
bete med och för förföljda kristna. Vi 
avslutar med bön och gemensam lunch.

Övriga cafédagar: 25 febr, 25 mars, 29 april

Kostnad: frivillig gåva till Örtagården

Ansvarig: Gunilla Fredriksson
Om du vill ha skjuts, ring gärna Gunilla 070-4850350!

Café Örtagården
Fyra måndagar under hösten kl 10-12.15



Det tema som vi haft under hösten 2018 fortsätter vi med även under våren. Första 
söndagen i månaden får vi en introduktion i en av Nya Testamentets böcker.

Kvällarna inleds kl. 17 med ca 45 minuter föreläsning. Därefter följer kaffe/te med 
smörgås och en avslutande andakt. En frivillig gåva till gården tas tacksamt emot.

6 jan Trettondag jul
 Denna gång får vi besök av gruppen ”Sångglädje”, 
 som sjunger läsarsånger tillsammans med oss.

3 feb  Kyndelsmässodagen 
  Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst
  Introduktion till Apostlagärningarna - Göte Siverbo

3 mars  Fastlagssöndagen 
  Jag skäms inte för evangelium 
  Introduktion till Romarbrevet - Rolf Petterson

7 april  Femte söndagen i fastan 
  Jesus - överstepräst och försonare 
  Introduktion till Hebreerbrevet - Göran Landgren

 5 maj  Tredje söndagen i påsktiden  
  Gläd er alltid i Herren 
  Introduktion till Filpperbrevet - Johan Birging

Söndagskvällar
kl 17



Kvinnodygn

Kvinnokraft till glädje för andra

För sjätte gången inbjuder vi kvinnor 
från när och fjärran till ett dygn tillsam-
mans. Antingen du tycker om att sticka, 
virka, sy eller ”bara” dela gemenskapen 
är du varmt välkommen!

Men det handlar om mer än gemenskap  
med varandra. Det handlar också om  
gemenskap med Gud. Genom bibeltimma 
och föredrag får vi inspiration både för 
vårt eget liv och för att kunna glädja 
andra.

Tre gästföreläsare kommer att 
finnas med: Berit Simonsson, 
inspiratör i OAS-rörelsen, Elisa-
beth Ingvarsson, konstnär och 
barnboksförfattare, Ing-Marie 
Johannesson, som förlorat en 
dotter i cancer och nu arbetar för 
Barncancerfonden. 

Mer detaljerat program finner du på hemsidan.

Anmälan: senast 21 januari

Kostnad: 950 kr (Kurspris: 
300 kr, övernattning: 250 

kr, mat: 400 kr)

Lakan och handdu-
kar medtages eller 
kan hyras (80 kr).

8-9 feb



Ett förmiddagspass med tema: ”Mission över alla 
gränser – bibelbaserad uppmuntran till och 
motivering av mission.” Ett eftermiddagspass 
med tema: ”Mediemission över alla gränser 
– presentation av Norea och hur vi arbetar.”

Föreläsare: David Castor, missionsledare 
för Norea Sverige, präst, representerar Fri-
modig kyrka i Kyrkomötet, träffade hustrun 
Anna-Klara i TV-programmet ”Tro, hopp 
och kärlek” 2015.

Anmälan: senast 29 mars

Kostnad: 250 kr

Temadag med Norea Sverige
6 april, Kl. 10.30-15.00 

Carl-Magnus Adrian, präst och bibellärare, 
mycket uppskattad på bibeldygnet för två år 
sedan, återkommer till oss detta dygn. Han 
kommer att under fyra pass leda oss genom 
bönen Fader vår. 

Vi samlas kl. 17 på fredag och slutar på lördag 
ca kl. 16.

Kostnad: 950 kr (Kurspris 300 kr, övernatt-
ning 250 kr, mat 400 kr)

Anmälan senast 5 april

Lakan och handdukar medtages eller kan 
hyras (80 kr).

Bibeldygn kring bönen Fader vår
12-13 april



Hans Gunnar Halmerius leder dessa samlingar följande onsdagar kl. 14.30-
16.00:

23 jan, 13 febr, 6 mars, 10 apr, 8 maj och 5 juni.
Efter själva bibelförklaringen delar vi gemenskap med varandra runt kaffe-
borden. Varmt välkomna!

Bibelförklaringar
över Uppenbarelseboken

Program
14.00 Kyrklunch
Därefter Pilgrimsvandring i Örtagårdens omgivningar. 
Eftermiddagskaffe ute i det fria.
Avslutande aftonbön ca kl. 19
Samarrangemang med Svenska kyrkan i Lilla Edet.
Se ytterligare information på hemsidan!

Kostnad: 150 kr

Anmälan senast 24 maj

Pilgrimsvandring
2 juni



Örtagården arrangerar för andra året i rad ett familjeläger! Under några härliga da-
gar får ni koppla av, umgås och skapa nya kontakter och lyssna till undervisning. 
Det kommer även att ordnas barn- och tonårssamlingar. 

Mer detaljerat program och information kommer löpande på hemsidan: 
www.ortagarden.se/familjelager2019

Anmälan: senast 14 juni

Kostnad: 900 kr/vuxen, 4-6 år 350 kr, 7-12 år 500 kr 13-18 år 600 kr 
 max 3000 kr/familj. (Kurspris: 250 kr, Övernattning: 200 kr, Mat: 450 kr)

Familjeläger
12-14 juli

10 maj kl 18.00 samlas vi till årsmöte. Kolla gärna upp att du betalat medlems-
avgiften innan så att du kan vara med och rösta.

I samband med årsmötet kommer Open doors och talar över ämnet: Vad får tron 
kosta? Open Doors är en partipolitiskt obunden, internationell missionsorganisa-
tion, som arbetar över hela världen för att hjälpa kristna som förföljs på grund av 
sin tro.

Vi inbjuder Dig att övernatta utan kostnad för att dagen efter den 11 maj vara med 
på arbetsdag, då vi efter vars och ens förmåga hjälps åt med olika sysslor på gården. 

Anmäl din närvaro senast 28 april, så att vi vet hur mycket mat vi ska göra.

Årsmöte 10 maj och arbetsdag 11 maj



JULKLAPPSTIPS

Köp ett presentkort på Örta-
gården, som till exempel kan 
användas för en kurs. Ring el-
ler maila gärna och fråga efter 
detta!

Presentkort

Presentkort
Kristen kurs- & lägergård

ÖRTAGÅRDEN

Kristen kurs- & lägergård
ÖRTAGÅRDEN

Nytt pentry för våra vandrarhemsgäster



I detta blad har du fått ta del av alla de egna programpunkter Örtagården inbjuder 
till. 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, bibel-
grupper mm.

VÅR ÖRTAGÅRD BEHÖVER VÅRD!
Örtagården behöver omvårdnad både inom- och utomhus. Därför samlas vi ett 
par gånger per år för att hjälpas åt med trädgårdsarbete, städning, mindre repara-
tioner etc. Efter några timmars arbete äter vi en god måltid tillsammans. Hör av 
dig på telefon eller mail, om du vill vara med. Dessutom är Du välkommen när det 
passar dig själv att göra en insats ute eller inne!

Med varmt tack för gåvor och förbön arbetar vi frimodigt vidare i det uppdrag 
Herren gett oss!

Välkommen till Örtagården!

Till hösten kommer bland annat följande programpunkter att dyka upp: 

12-15 aug. BIBEL- & IDROTTSLÄGER
7 sep.    TEMADAG OM BUKOBAHJÄLPEN
20-21 sep. KVINNODYGN
27-28 sep HERRDYGN
   BIBELDYGN
25-27 okt. UNGDOMSLÄGER
   SÖNDAGSKVÄLLAR
   CAFÈ ÖRTAGÅRDEN

Hösten 2019

KONTAKTUPPGIFTER ÖRTAGÅRDEN
Adress: Kyrkebyn 118, 451 93 Uddevalla, telefon 0522-66 01 28
Föreståndare (fr.o.m. 15 jan, 2019) David Svedberg, mobil: 072-708 70 41
Biträdande föreståndare Karin Jonsson, mobil: 070-566 67 39

Vi nås säkrast måndag - fredag kl. 10-12 
Plusgiro: 987639-2, Bankgiro: 5295-3205, Swish: 123 311 38 75
e-post: info@ortagarden.se Hemsida: www.ortagarden.se
ordförande Gunilla Fredriksson, tel. 0704-850350, gunilla@ortagarden.se

Önskar du mer informa-
tion om VÅRENS OLIKA 
AKTIVITETER, gå in på 
hemsidan eller kontakta 
någon av oss direkt!


