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ledare

Som ni ser på framsidan och förhoppningsvis även inne i tidningen, så har 
våra duktiga kommunikatörer, Ulla & Kristin, tagit fram en helt ny layout 
för Kyrkliv, där vi väljer att lyfta fram ”avsändaren” lite tydligare: Alvesta 
församling. Vi hoppas att vårt ”varumärke” står för glädje och trygghet 
och att vi kan vara ett stöd när livet går sönder. Vi finns här för er!

Årets första nummer av Kyrkliv spänner över tidsperioden från fastan via 
påsk, ända fram till pingst. Det är en period som präglas av både efter-
tänksamhet och allvar  - och uppståndelse, hopp och fest, precis som livet 
i sig. Detta Kyrkliv rymmer därför allt det där som livet består av: Glädje 
och spänning - Sveriges Television kommer på besök! Kamp, hopplöshet 
och nöd - Matilda mötte en tuff verklighet i Namibia. 

Under många år har vi jobbat med att informera och inspirera våra ung-
domar i församlingen till att engagera sig i de projekt som församlingen 
särskilt stöttar: Nepal Girls Care Center, Rescue och Den Gode Herdens 
skola. Det är därför glädjande att se att flera av våra ungdomar ger sig ut 
i världen för att vara en hjälpande hand och möta nöden, men också möta 
hoppet, som trots allt finns!

Utifrån min egen erfarenhet (bosatt tre år i Honduras, Centralamerika) 
vet jag att mötet med människor i andra kulturer berör och berikar på 
ett särskilt sätt och att det sätter spår i en. Att Matilda, som vuxit upp 
i församlingens barn- och ungdomsgrupper, väljer att dela med sig av 
sin upplevelse inte bara här i Kyrkliv, utan också till Tjejgruppen, betyder 
så mycket. Det är först när vi får de där personliga vittnesbörden, som 
något händer i våra hjärtan. Det är först då vi riktigt kan ta in att nöden 
är så stor och att vi har ett ansvar ute i världen. Det är först då som vi 
förstår att vi faktiskt kan göra skillnad! 

Välkommen till nya Kyrkliv!

Elisabet Cárcamo Storm, Kyrkoherde Alvesta församling
elisabet.carcamo.storm@svenskakyrkan.se

Loppis! 

Ungdomsledargruppen anordnar loppis 
och försäljning av fika, till förmån för 
Läkarmissionens projekt RESCUE i 
Honduras. 
Vill du skänka till loppisen? Vi tar emot 
från 25 mars till den 8 april. Ställ sakerna 
under vaktmästarnas carport på baksidan 
av församlingshemmet i Alvesta. Obs! Ej 
stora möbler. Arr: Ungdomsledargrup-
pens treor i Alvesta församling

Lör 13 april kl. 10-12
Alvesta församlingshem

Påskstugor 2019

17.00 Påskpyssel
18.00 Vi äter äggmackor och 
påskbakelser tillsammans.

Allt är kostnadfritt. Välkommen! 

Mån 8 april, Härlöv sockenstuga
Tors 11 april, Alvesta församlingshem

Regnbågsmässa 
Tillsammans med en körgrupp framför 
Michael Andersson en egenkomponerad 
mässa som handlar om att bli den man är 
tänkt att vara, bortom roller och masker. 
Präst, Annesophie Färdigh

Ons 8 maj kl.19, Alvesta kyrka. 
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på gång

Församlingstidningen Kyrkliv i Alvesta församling utkommer med 5 nummer per år. 
Den finns också att hämta i våra kyrkor och församlingshem. Vid utebliven tidning 
eller önskan om fler exemplar, kontakta:
Expeditionen: Mån-fre kl. 10-12 Telefon: 0472-177 70 
Kanslist: Ulla Sigfridsson E-post: alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se
Tipsa oss: ulla.sigfridsson@svenskakyrkan.se

Gilla oss på Facebook och Instagram 
www.facebook.com/forsamlingalvesta 
www.instagram.com/alvestaforsamling

Du hittar oss även på 
www.svenskakyrkan.se/alvesta

Disco för åk F-2

Välkommen till disco för årskurs 
F-2 där de insamlade pengarna 
går till Läkarmissionens projekt 
Rescue. Försäljning av läsk, pop-
corn och godis. Arr: Tjejgruppen 
år 2

Fre 8 mars kl. 18-19.30
Alvesta församlingshem

Disco för åk 3-6

Välkommen till disco för årskurs 
3-6 där de insamlade pengarna 
går till Home of Good Hope i 
Namibia. Försäljning av läsk, 
popcorn och godis. 
Arr: Tjejgruppen år 1

Fre 5 april kl 18-19.30
Alvesta församlingshem

Lördag 9 mars kl 9.30 - 16 i Alvesta församlingshem. 

En gudomlig dag

En dag för dig som vill ladda dina batterier lite extra. Du kommer att få vara med om helande övningar som 
syftar till att skapa balans i kropp, själ och sinne.  Med hjälp av olika redskap, såsom gongspel, trummor, 
pianospel och meditationer, bygger vi denna dagen tillsammans. Tag med mjuka kläder, filt, kudde, yoga- 
matta/liggunderlag och vattenflaska.  Kostnad 500 kr. Lunch och fika ingår. Sista anmälningsdag: 1 mars till 
Alvesta pastorsexp via telefon 0472-17770 eller e-post alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se.  
Anmälan är bindande. Så snart betalning har skett skickar vi en bekräftelse och först då har du en plats. 

Carina Gustafsson tar dig med 
på en resa i yogan och gongens 
värld. Carina är yogalärare och 
gongspelare och kommer från 
Halland, där hon verkar som häl-
soinspiratör.
 

Ulla Lundegård leder övningar 
och meditationer enskilt och 
i grupp, skapar inre växt och 
styrka. Ulla är gestaltterapeut, 
konstnär och författare och 
kommer från Ellanda.

Rickard Åström är världs- 
musiker, pianist och konstnär-
lig ledare vid Göteborgsoperan. 
Rickard kommer att vara med 
under dagen med sitt helande 
pianospel.
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Matilda mötte Afrika
När Matilda Magnusson fick möjlighet att göra sin praktik som sjuksköterska i ett annat land, tog hon 
chansen och åkte till Namibia. Där möttes hon av fruktansvärda förhållanden för sjuka och fattiga 
människor, men också av hopp, glädje och omsorg om de svaga. 

Text: Kristin Horn Sellström

När jag träffar Matilda är det två månader sedan hon kom 
hem från sin resa till Namibia. Hon är på tillfälligt besök i 
hemma Alvesta för att berätta om sin resa för Tjejgruppen. 
Hennes ord berör, även om hon uttalar dem sakligt och 
lugnt.  Anledningen till resan var kort och gott sjukskö-
terskepraktik, Matilda är inne på sista året i sin utbildning 
vid Linköpings universitet. När det i höstas blev dags för 
praktik fick hon möjlighet att söka en plats utomlands.
- Jag gillar att vara med där det händer, så jag sökte och 
lyckades bli antagen, berättar Matilda. 

Hopplöst och maktlöst
Praktikplatsen var på ett sjukhus i Namibia och när  
Matilda berättar för oss om de tyngsta stunderna gör det 
ont i hjärtat, och det blir svårt att värja sig. Barn som lider, 
vuxna som dör, unga flickor som föder barn under svåra  
förhållanden, trots att de bara är barn själva. Håglösheten 
och nonchalansen hos personalen. 
- Det var nästan det värsta, att se hur likgiltiga de anställda 
var, som om de inte brydde sig om sina patienter.

Vi pratar en stund om hur det blir när medmänskligheten 
inte får plats. 
- Jag antar att det är maktlösheten som gör det, att veta att 
man bara räcker till för en del. Och kanske måste man bli 
hård för att inte gå sönder av allt lidandet på sjukhuset, 
säger Matilda. 

Tillsammans med andra sjuksköterskestudenter från Sverige 
och andra delar av världen jobbade Matilda överallt på 
sjukhuset, både dag och nattskift. Hon fick lära sig massor, 
också att orka trots de fruktansvärda omständigheterna. 
- Det var tufft många gånger, men vi lärde oss väldigt myck-
et. Det fina med upplevelsen var att det blev väldigt tydligt 
att man hjälper. 

Ett hem för hopp
På fredagarna lämnade Matilda sjukhuset för att åka ut till 
kåkstaden Katutura, ett stort, fattigt område där nöden är 
stor. I Katutura finns Monica Imanga som driver Home of 
Good Hope. Monicas arbete hjälper många barn i området. 

Foto: Kristin Horn Sellström
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home of good hope
Home of Good Hope startades 2007 av Monica Imanga och en kanadensisk sjuksköterska, Eileen Green. Det ligger i kåk-
staden Katutura i Windhoek, Namibia. Det är ett soppkök för barn som kommer från fattiga hem eller bor på gatan. 

Varje vecka kommer runt 800  barn till Home of good hope. Tack vare skänkta pengar från Kanada, Sverige och Holland 
kan Monica ge dessa barn ett mål mat om dagen måndag till fredag. För många av dessa barn är detta målet mat det enda 
de får att äta. Home of good hope driver också ett projekt för att se till att fler barn får gå i skolan. 

Vill du stötta projektet? Läs mer på www.good-hope.net och klicka på Donate

Runt 800 barn kommer till Home of Good Hope varje dag 
efter skolan. Efter mörkret och hopplösheten på sjukhuset 
var Home of Good Hope nånting helt annat, det var glatt 
och vänligt, berättar Matilda.
- Det är tradition att vi sjuksköterskestudenter kommer dit 
och hjälper till när vi kan och det är en fantastisk upplevel-
se. Barnen är underbara och man får hopp när man ser hur 
fina de är mot varann. De äldre delar med sig till de yngre, 
eftersom man får mer mat ju äldre man är. Efter maten leker 
de och sjunger. Ibland är det ansiktsmålning, det älskar de. 
Ibland fick vi också hjälpa till att lägga om sår och annat på 
barnen som kom dit. Det blir så självklart att man gör vad 
man kan. 

Men nöden gör sig påmind hela tiden. Ibland räcker inte 
maten till alla som är hungriga.
- Barnen springer från skolan till för att hinna fram innan 
maten tagit slut, men det händer att de får vända om och gå 
hem utan mat, säger Matilda.

Skoluniform nyckel till framtiden
Matildas upplevelser på sjukhuset och Home of Good Hope 
engagerar henne fortfarande och hon vill göra vad hon kan 
för att stötta Monicas projekt. Projektet syftar till, förutom 
att ge hungriga barn mat, att hjälpa så många barn som 
möjligt att få gå i skolan.

- Om man inte har en skoluniform får man inte gå i skolan 
här, berättar Matilda.
- Skoluniformer är dyra, så många familjer har inte möj-
lighet att skicka sina barn till skolan. Det är ett enkelt sätt 
att hjälpa dem på. Att samla in pengar för att de ska kunna 
köpa skoluniformer. 

Tjejgruppens insats betydelsefull
När Tjejgruppen i Alvesta församling, en av de verksam-
heter som Matilda varit engagerad i, fick nys om projektet, 
tog de kontakt med Matilda för att säga att de ville hjälpa 
till. Alla pengar som samlats in under hösten gick direkt till 
skoluniformer för barnen i Katutura.
- Monica fick beskedet strax innan jul, att Tjejgruppen 
samlat in 6000 kr. Då åkte hon runt och berättade för 50 fa-
miljer att deras barn nu skulle kunna gå i skolan. Det känns 
underbart att få veta det. Jag är så glad att Tjejgruppen ville 
vara med och samla in pengar!

Efter 14 omtumlande veckor i Namibia var det dags för Ma-
tilda att åka hem, med ett antal nya erfarenheter i bagaget. 
- Många upplevelser var fruktansvärda, men resan till Nami-
bia var ändå fantastisk, det bästa jag har gjort. Jag hoppas att 
jag får möjlighet att nån gång åka tillbaka, säger Matilda. 

Foto: Kristin Horn Sellström

Matilda tillbringade en dag i veckan på Home of Good Hope  i 
kåkstaden Katutura. 

Favoritaktivitet efter maten - ansiktsmålning! 
Foto: Matilda Magnusson
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Tjejgruppen jobbar för världen
Tjejgruppen i Alvesta församling gör inte skillnad på nytta och nöje. Samtidigt som de pysslar, busar, pratar, 
bakar och mycket annat, gör de en viktig insats för fattiga barn i andra länder.

Ända från början har mycket av tjejgruppens arbete gått ut 
på att hjälpa andra. Insamlingsarbetet har gynnat organi-
sationer som ECPAT, Cancerstiftelsen i Kronobergs län, 
församlingens olika insamlingsprojekt (se nästa sida) och så 
nu Home of Good Hope som du kan läsa om på sidan 4-5.
- Det är roligt att vara med och bidra till projektet som Ma-
tilda berättat om. Det känns äkta, att man får hjälpa till på 
riktigt, säger en av tjejerna i gruppen och alla instämmer.
- Det känns bra att göra detta. Till exempel vet vi ju att de 
får gå flera kilometer för att hämta vatten, medan vi bara 
kan gå till kranen. Vi känner att vi kan göra något som 
spelar roll, säger en annan.

Kakor och disco
Tjejgruppen har bakat till försäljning och ordnat disco. Alla 
pengar de samlar in går till välgörenhet, till barn som inte 
haft samma förutsättningar i livet som de. Hittills detta 
läsåret har de samlat ihop 6000 kronor och mer ska det bli. 
Hela vårterminen och hela nästa läsår ska fortsätter deras 
arbete. Det brukar bli ca 25000 kr på två år!
- Nu under vårterminen är fler discon inplanerade, sen får 
vi se vad vi ska hitta på mer, säger Maria Magnusson, 
pedagog som leder en av tjejgrupperna i församlingen.
Man kan börja i  tjejgruppen i Alvesta församling när man 
går i 6:e klass. Gruppen, som funnits sedan 2007, startade 
som en tanke hos Helena Kronstrand, pedagog i Alvesta 
församling.

- Tanken var att tjejerna skulle hitta en trygg grupp, där de 
kunde prata om det som kändes viktigt i den ålder de var i, 
samtidigt som jag också ville lära dem om kristen tro. Sedan 
ville jag också få med ett perspektiv på hur andra har det 
och skapa möjligheten att göra skillnad. Så började insam-
lingarna till olika välgörenhetsprojekt, berättar Helena.
När tjejgruppen träffas en gång i veckan bestämmer de själ-
va vad de vill göra. Samtal, pyssel, bakning, drama.
- Vi avslutar alltid med en andakt och varje gång har vi en 
bäst- och sämstrunda, vad som känns bäst just nu och vad 
som känns sämst.

En helt trygg plats
När två år har gått och tjejerna slutar 7:an så lämnar de 
också tjejgruppen. Den sista aktiviteten är en resa till
Göteborg, som brukar vara mycket uppskattad.
- Vi har väldigt roligt tillsammans samtidigt som tjejerna 
verkligen gör nytta för andra. Det är en underbar kombina-
tion.
En av tjejgruppens viktigaste syften är att erbjuda en plats 
där man känner sig helt trygg.
- Viktigt att komma ihåg är att vi har en tjejgrupp för alla 
som känner sig som en tjej. Precis som vi har en killgrupp 
för alla som känner sig som en kille. Jag tror att det är vik-
tigt för alla att hitta en grupp, där man kan få vara sig själv 
och där man kan få prata om viktiga saker. Att man har en 
plats där man kan släppa fram det allra innersta, berättar 
Helena.

Tjejgruppen efter lyckat rock n roll-disco i församlingshemmet! 
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Nära eller långt bort. Det blir så mycket enklare och större om vi gör det tillsammans! Genom olika aktivi-
teter till förmån för Alvesta församlings tre insamlingsprojekt gör vi även skillnad ute i världen. Läs mer om 
projekten här:

RESCUE. Läkarmissionens projekt i Honduras - Rescue - 
hjälper barn och ungdomar i slumområdena i Honduras 
huvudstad Tegucigalpa, som utsatts för våld eller sexuella 
övergrepp. Rescue ger psykologisk och juridiskt stöd och 
hjälper barnen till ett värdigt liv.

NGCC. Nepal Girls Care Center är ett projekt för ton-
årsflickor i Nepal, som är uppvuxna på barnhem. Genom 
projektet, som startade 1996, erbjuds samtliga flickor som 
avslutat grundskolan en plats i NGCC-huset. Här får de 
hjälp med att återanpassa sig från ett liv på institution till 
att klara vardagen i det nepalesiska samhället. De får dels 
hjälp med vidare studier eller en praktisk yrkesutbildning, 
dels undervisas de i hushållssysslor, som varje kvinna i Ne-
pal bör behärska. Stor vikt läggs vid att öka deras självför-
troende och att se varje flicka som en egen individ. Flick-
orna bor tre år i NGCC-huset, sedan flyttar de till en egen 
bostad med ekonomisk hjälp under ett år. Verksamheten 
bedrivs idag av Stiftelsen för Unga Kvinnor i Nepal och 
bekostas genom gåvor från enskilda personer och företag.  

DEN GODE HERDENS SKOLA. En flickskola i Betlehem 
som ägs av Svenska Jerusalemföreningen. Skolan bedrivs 
utan statligt stöd, vilket innebär att det ekonomiska stödet 
från Sverige är av avgörande betydelse för hela skolans 
existens. Över 300 palestinska flickor går på skolan, som 
har undervisning från sexårsverksamhet fram till student-
examen på humanistisk och naturvetenskaplig linje. 

Miriam Mondragon från Rescue kom till Alvesta 2017 för att 
berätta om verksamheten för Tjejgruppen! 

En skolklass på Den Gode Herdens skola i Betlehem. Flickor från Nepal Girls Care Center. 

Att hjälpa sin nästa
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Dags att fasta! Hur gör du?  

Text: Helena Kronstrand Foto: Kristin Horn Sellström

Så här några månader efter julhelgerna - Har mättnadskänslan lagt sig än? Blev det kanske lite för mycket mat både 
på faten och i magen? Kanske slängde du det som blev lite för mycket? Det är du inte ensam om. Det är många i 
västvärlden som känner så. Vi har det ju ganska bra i Sverige, de allra flesta av oss. 

Snart träder vi in i fastan inför påsken. En tid för eftertanke 
och reflektion. Fastan är en period, då vi kan försöka sätta 
oss in i nöden i världen, genom att göra avkall på något 
som vi kanske har för mycket av.  Men vårt överflöd gör att 
fasteperioden går de allra flesta förbi. Att ställa frågor som: 
När var du riktigt hungrig senast? När frös du senast?, känns 
ganska så avlägset. När muslimerna fastar, äter de inte för-
rän solen har gått ner. Detta för att kunna sätta sig in i hur 
människor i andra länder har det som svälter. 
Hur ofta sätter vi oss in i känslan att behöva svälta? Kan det 
finnas någon nytta eller mening med att fundera över det?

Kallt i Italien.
För ca fem år sedan, i början av maj, åkte jag med ung-
domsledarna för första gången till Assisi i Italien. Vi hade 
kollat väderprognosen ett antal gånger innan vi åkte. Ibland 
visade den sol. Ibland visade den regn och temperaturen 
låg mellan 15-18 grader. När jag packade min väska tänkte 
jag ändå ”Äh! Det är ju Italien! Klart att det är varmt!”. 
Så många gånger jag fick ångra den tanken… Jag tror inte 
att jag har frusit så mycket någon gång i hela mitt liv. Det 
visade sig nämligen att man i Italien stänger av värmen på 
elementen redan första maj, oavsett väder. Rummen bestod 
av betongväggar och betonggolv, så om kvällarna när jag 
skulle lägga mig i sängen så kändes det som att krypa ner i 
ett fuktigt täcke. 

MEN! Oavsett mina tunna sommarkläder, regnväder och 
brist på värme, så har jag aldrig känt mig mer levande i hela 
mitt liv! Låter det konstigt? Ja, kanske det, men kanske var 
det känslan av att faktiskt klara sig igenom det också, som 
gjorde att jag kände mig mer levande och kände mig nära 
själva livet. Framförallt känslan när jag väl var hemma igen i 
ett varmt hus i Sverige, var oslagbar. 

Böner om regn
I somras, i den heta värmen, fick vi riktigt ordentligt känna 
på vattenbristen. Inte så illa så vi inte hade vatten att dricka, 
men boskapen fick inte vad de behövde, skördar torkade 
och man fick nödslakta djur. Helt plötsligt var bristen på 
vatten ett samtal på allas läppar. Ganska snart därefter kom 
bränderna och människor förlorade sina hem. Vi var nog 
många som bad till Gud om regn i somras. 

Fasta för jorden
Snart kommer vi alltså att träda in i fastan inför påsken. En 
tid då vi kan reflektera över hur vi behandlar våra med-
människor och vår jord. Kanske en tid då vi kan återinföra 
respekten för det vi har. Historiskt sett var vår fasta förr i 
tiden inriktad på att inte äta det som var vitt (mjölk, ägg, 
socker och mjöl). Idag är det inte så, utan vi fokuserar mer 
på att plocka bort det som vi har för mycket av i våra liv, 
för att istället kunna lägga tid på det som vi har mindre av 
i våra liv. I år kanske det är dags att vi slår ett slag för vår 
jord. Den mår inte bra och när inte vår jord mår bra, så mår 
de fattiga människorna ännu sämre. Kanske kan årets fas-
teperiod handla om att inte slänga överbliven mat? Kanske 
kunde årets fasta handla om att stänga av vattnet medan 
du tvålar in dig i duschen eller medan du borstar tänderna? 
Kanske skulle vår fasteperiod kunna handla om att återinfö-
ra respekten för vår jord och det vi nyttjar. För vi har ju bara 
en jord, varför förstöra den?

Vill du lära dig mer om fastan? Läs gärna på www.svenskakyrkan.se/fastan
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Jag satt tillsammans med många andra i en sal och lyssnade på ett föredrag. Det var en av alla de månader då vi 
som bor i Smålands inland som vanligt låg sist i solligan. Plötsligt – i det dunkla rummet vändes allas ansikten mot 
fönstret och ett sorl bröt ut i salen. Solen trängde igenom och under några sekunder flödade solljuset in för att 
sedan lika snabbt försvinna igen. Det var som ett mirakel! Alla log och skojade om att ”solen faktiskt finns på riktigt, 
trots allt”. Efter ett tag fortsatte föreläsningen men något var förändrat. Vi hade fått en glimt av ljuset, allt kändes 
varmare, lättare och vi fick ny kraft.

När jag skriver detta, är det mörkt och disigt. Efter jul, nyår, alla fester och julljus, känns ibland vintern oändligt lång 
och tung att bära. Tröttheten, det bleka ansiktet i spegeln, mörkret och kylan står mig upp i halsen. 
Då behöver vi påminna varandra om att den långa vintern kommer att ta slut. Mörkret utanför fönstret och mörkret 
i våra liv kan aldrig vinna. Under denna tid på året pågår en hård kamp i naturen mellan vinter och vår. Ena dagen är 
det sol och värme – för att nästa dag vara snöstorm och minusgrader. Men segern är redan vunnen. Vintern måste 
varje år ge vika för våren, ljuset och värmen. 

I vår kristna tro berättas om en liknande kamp. Mellan mörker och ljus, gott och ont, mellan förljugenhet och san-
ning. Mellan liv och död. På samma sätt som våren till slut alltid vinner över vintern, vinner livet över döden. Jesus 
besegrade mörkret genom sin död och uppståndelse. I våra liv är detta den kraft som bär när allting verkar förlorat 
och korsets tecken blir en segersymbol där död förvandlas till liv. Jag bär därför mitt kors runt halsen med stolthet, 
med kärlek till Jesus och med glädje över livet som ständigt förnyas. 

Linda Ottosson, präst. 

En glimt av ljuset
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Påsken 2019 långfredagen 19 april
10.00 Långfredagsgudstjänst inspelad i 
Hjortsberga kyrka sänds i SVT2
Obs! Förinspelat, se nästa sida. 

15.00 Meditation vid korset. Härlövs 
kyrka. Linda Ottosson.
Matilda Bremer, blockflöjt.

påskafton 20 april
23.00 Påsknattsmässa - genom död till liv.
Lekaryds kyrka. Elisabet Cárcamo Storm.
Linda Pettersson, sång. 

påskdagen 21 april
10.00 Påskdagsmässa inspelad i Hjortsberga kyrka sänds i SVT2. 
Obs! Förinspelat, se nästa sida. 

20.00 Lovsångsgudstjänst. Alvesta kyrka. 
Annesophie Färdigh. Edvin med vänner medverkar. Från vänster: 
Gustav Rydén - bas, Edvin Sydmark - elgitarr, Adam Svensson 
-sång, Oskar Jirdell - klaviatur/saxofon, Jonathan Eryd - trummor 

annandag påsk 22 april
10.00 Himlaliv. Skogskyrkan.  
Elisabet Cárcamo Storm. 
Påskfest med påskens berättelse. 
Kaffe och påskfika.  

skärtorsdagen 18 april 
18.00 Skärtorsdagsmässa. Alvesta kyrka. Annesophie Färdigh. 

19.00 Skärtorsdagsmässa. Hjortsberga kyrka. Linda Ottosson. 

20.00 Skärtorsdagsmässa. Lekaryds kyrka. Elisabet Cárcamo Storm. 
Musik o Drama medverkar.

För info om inspelning av
gudstjänsterna i SVT, 
se nästa sida!
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Sista helgen i mars spelar Sveriges Television in fyra gudstjänster i Hjortsberga kyrka som kommer att 
sändas i SVT 2 under våren. SVT spelar inte längre in direktsända gudstjänster, utan filmar och klipper ihop. 
Men för att det ska bli bra gudstjänster i TV-rutan, behöver vi givetvis en gudstjänstfirande församling!

Välkomna till en ”Psalmgudstjänst med nattvard” 
Söndag 31 mars kl 10.00 i Hjortsberga kyrka.

Då får ni vara med om inspelning av psalmsången till 3 olika gudstjänster, plus nattvardsfirandet till påskdagsmässan.
Eftersom det är en inspelning av 3 olika gudstjänster samtidigt, önskar SVT att den gudstjänstfirande församlingen tar med 
sig något enkelt plagg att ”byta” med (t ex en scarf, en kofta, en tröja – i en annan färg), så att det i TV-rutan ser ut som 
om vi firat gudstjänst vid olika tillfällen. Det är viktigt att komma i god tid! 

Lördagen den 30 mars kl 10.50,
spelas ”Himlaliv” in i Hjortsberga kyrka. 

Himlalivinspelningen görs från början till slut, utan 
avbrott. Föräldrar och barn som brukar fira ”Himlalivs-
gudstjänsten” är varmt välkomna. Ni måste vara på plats 
senast kl 10.30. SVT påminner om att föräldrar och barn 
som sitter framme i koret, på mattan, inte får ha kläder 
med ”varumärke” på sig. 

Varmt välkommen! 

Gudstjänsterna som spelas in den 31 mars är: 
Långfredagen, Påskdagen och 5:e i påsktiden. Tänk gärna på 
att då dessa gudstjänster sänds i TV, så har våren kommit! 
Då det kommer att bli trångt med parkering – samåk gärna - 
och sjung upp i bilen på väg till kyrkan! 

Kl 9.30 Insläpp, Hjortsberga kyrka . 
Kl 9.50 information till alla gudstjänstbesökare. 
Kl 10.00 kör kamerorna igång.

Alvesta församling i SVT!
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Bibliska äventyr för barn
Text och foto: Kristin Horn Sellström

En upplevelse för alla sinnen. Ett äventyr i klassrummet där barnen engageras med hjälp av drama, sång, 
ramsor och trolleritrick. Det är inte svårt att förstå varför Bibeläventyret är efterfrågat av så många skol-
klasser i kommunen.  

- Det är ett fantastiskt upplägg, säger Annesophie Färdigh, 
präst och bibeläventyrare i Alvesta församling. 
- Jag hittade det för 6 år sedan och har utbildat mig till bibe-
läventyrare för både gamla testamentet och nya testamentet.
- De flesta som utbildar sig är pedagoger, men även en del 
präster och pastorer från olika samfund. Här i Alvesta är det 
jag och Helena Kronstrand, pedagog, från Alvesta församling 
och Violet Andersson som är pastor i Equmeniakyrkan.  

Skolverket har godkänt bibeläventyret som får lov att vara 
en del av religionsundervisningen för barn i fjärde och femte 
klass och många av klasserna i Alvesta kommun tackar ja till 
erbjudandet:
- Vi får inte prata om vår tro, så det handlar absolut inte om 
det. Istället bygger det på att vi pratar om historia, etik, gyllene 
regeln och annat, med utgångspunkt i bibeln. Det är verkligen 
pedagogiskt och genomtänkt, berättar Annesophie. 

Bibeläventyret poängtererar också likheten mellan olika religio-
ner, och funkar även för barn som tillhör en annan religion. 
- Ja, det är viktigt att förstå. Bibeläventyret bidrar till förståelse 
för religiösa kulturer och traditioner inom både judendom, 
kristendom och islam, som relaterar till bibeln. 

Med hjälp av rörelser, drama, nyckelord, bilder, trolleri, ramsor 
och rim leker eleverna in fakta och kunskaper på ett roligt och 
engagerande sätt.
- Det är fantastiskt att möta barnen, deras iver och deras frågor. 
De undrar över sånt som man aldrig hade kommit på själv. 
Det är inte alltid helt enkelt att förstå berättelserna i bibeln, 
särskilt inte i gamla testamentet, men med hjälp av Bibeläven-
tyret blir de fängslande och lättare att ta till sig.
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glimtar 2018

1-årsjubileum i Kyrkan Mitt i Byn. 60-tals-fest i församlinsghemmet. Kyrkorådets ordförande med bössan. 

Diakonigruppen på utflykt. Gubbröran på utflykt. Elisabet provar popcornen vid Himlalivsavslutningen i Skogskyrkan. 

Konfirmation i Hjortsberga kyrka. Födelsedagsfest i församlingshemmet. Mackan och Claes på kyrkogården. 

DC-gänget spelar kabaret i församlingshemmet. Julsångskören fyller kyrkan. Musik & Drama och Himlakören, Lucia 2018. 
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Ordföranden har ordet
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att 
förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen.

Det är nytt år och för många av oss innebär det någon form av nystart. 
Nyårslöften som ska införlivas, jobb och aktiviteter som startar igen efter 
ledigheten och med det så kommer allt som bör planeras och förberedas. 
Det är lätt att ryckas med och vara i framtiden, fundera och kanske oroas 
över det som ska komma och det som ska hinnas med istället för att vara 
här och nu. Sinnesrobönen här ovan ger mig insikt när det känns övermäk-
tigt och får mig att våga vila i tanken att vi inte kan påverka allt.

Något som hjälper mig att fokusera och vara här och nu är att be. Bönen 
blir ett sätt för mig att stanna upp och reflektera. Jag försöker att avsluta 
min dag med att be av tacksamhet genom att hitta tre saker som jag är 
tacksam över just idag. Det kan vara stort som smått: att solens strålar 
värmt mitt ansikte, att jag har mött nya människor, att få gapskratta med 
mina kollegor, att min familj är frisk, att vi rullade i snön tillsammans, att 
vi lever i en demokrati och att kakan till kaffet var så god.
Så vad är du tacksam för idag?

Väl mött! Malin Stenkilsson, ordförande i Alvesta församlings kyrkoråd

Var med i kampen för människors rätt 
att få resa sig starkare ur en katastrof.

Samma himmel. 
Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut.
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kontakt

Här når du oss:
expedition Mån-fre kl. 10-12
Telefon: 177 70
Kanslist: Ulla Sigfridsson
Besöksadress: Kyrkans hus,
Prästgårdsvägen 6, Alvesta
Postadress: Box 177, 342 22 Alvesta
E-post: alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se
E-post till anställda:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se
kyrkoherde
Elisabet Cárcamo Storm 177 86
komminister
Linda Ottosson 177 72
Annesophie Färdigh 177 98
kyrkokamrer
Mats Edenvärn 177 73
ekonomiassistent
Lilian Hedstig 177 71
kommunikatör
Ulla Sigfridsson 17785
diakonala teamet
Malin Hjertquist 177 80
Markus Stenkilsson 177 82
Maria Magnusson 177 88
pedagoger
Helena Kronstrand 177 76
Christina Elmersson 177 78
kantorer
Mia Claesson 177 75
Gunilla Erikson 177 74
arbetsledare kyrkogård
Mikael Hjertquist 177 94
vaktmästare
Skogskyrkogården 177 97
Lekaryds kyrkogård 177 96
Alvesta kyrkogård 177 79
Härlövs kyrkogård 177 95
Hjortsberga kyrkogård 177 91
lokaler
Alvesta församlingshem 177 89
Värdinnor: Linda Ahlberg, 
Louise Petersson 177 99

Kyrkskolan/Christina Elmersson 177 78
Bokning 17770

www.svenskakyrkan.se/alvesta

kommer ut 28 maj 
alvesta församling

Kyrkliv i nästa nummer av   

 R
EG

NBÅGSNYCKELN
®               

                      20 1 7

rutiner för kyrkbuss
Den som inte kan ta sig till kyrkan på 
annat sätt erbjuder vi skjuts. Bussen 
har fasta hållplatser. Du som vill åka 
med måste ringa och boka senast 1,5 h 
före gudstjänsten hos Alvesta Taxi tel. 
0472-191 00, som har uppdraget att 
köra åt Alvesta församling. För att hålla 
tiderna hämtar vi inte på andra ställen 
än våra hållplatser. Det kostar inget att 
åka med.

Hållplatser inför våra gudstjänster:
Ica, vid miljöstationen
88:an 
Rådmannen/Värendsgatan
Bryggaren
Högåsen
Hamrarna, korsningen vid Hyllteknik 
Odlingsvägen, vid miljöstationen

När det serveras kyrkkaffe eller 
kyrksoppa efter gudstjänsten kan du 
boka hemresan antingen direkt när 
gudstjänsten slutar eller efter måltiden.

Utges av: Alvesta församling

Ansvarig utgivare: Elisabet Cárcamo Storm
Tel. 0472-177 86
elisabet.carcamo.storm@svenskakyrkan.se
Produktion: Kristin Horn Sellström  
Omslagsfoto: Kristin Horn Sellström 

alvesta församling
Kyrkliv i 

Upplaga: 5100 ex
Tryck: Lindströms Tryckeri, Gemla
Distribution: Point Logistik
Tipsa oss: 
ulla.sigfridsson@svenskakyrkan.se

Alla behöver vi någon
Någon att tala med, hemma eller på 
sjukhuset. Hjälp till vårdcentral och 
sjukhus, apoteksärenden eller liknande. 
-Hör av dig, vi finns till för dig.

Diakonala Teamet & Diakonigruppen 
Malin Hjertquist tel 17780 
Maria Magnusson tel 17788
Markus Stenkilsson tel 17782

Maria och Malin

Församlingstidningen Kyrkliv i 
Alvesta församling utkommer med 
5 nummer per år. Den finns också 
att hämta i våra kyrkor och försam-
lingshem. Vid utebliven tidning eller 
önskan om fler exemplar, kontakta 
expeditionen. 

Mån-fre kl. 10-12 
På tel 0472-177 70, eller mail 
alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

Gilla oss på Facebook och Instagram 
facebook.com/forsamlingalvesta 
instagram.com/alvestaforsamling

Du hittar oss även på 
www.svenskakyrkan.se/alvesta och 
alvestapastorat.wordpress.com

Tipsa oss gärna! Maila till ulla.sigfridsson@svenskakyrkan.se



gudstjänster
TORS 21 FEB
18.00 Sinnesrogudstjänst.
Kyrkan Mitt i Byn. Annesophie Färdigh.

SÖN 24 FEB Sexagesima 
10.00 Himlaliv. Skogskyrkan.
Himlakören.Elisabet Cárcamo Storm. 

18.00 Rastplats. Lekaryds kyrka. 
Elisabet Cárcamo Storm. 

SÖN 3 MARS Fastlagssöndagen
11.00 Himlabromässan.  
Alvesta kyrka. Musik o Drama. Kyrksoppa 
och kaffe med semla. Linda Ottosson. 

14.00 Sjung för Guds skull. 
Härlövs kyrka. SPF-kören.
Kyrkkaffe med semla i sockenstugan. 
Linda Ottosson. 

TORS 7 MARS
18.00 Sinnesrogudstjänst. 
Kyrkan Mitt i Byn. Annesophie Färdigh

SÖN 10 MARS 1 i fastan
10.00 Himlaliv. Skogskyrkan.
Elisabet Cárcamo Storm. 

14.00 Sjung för Guds skull. 
Kvenneberga kapell. Efteråt Kapellfören-
ingens årsmöte i Bygdegården.
Linda Ottosson. 

SÖN 17 MARS 2 i fastan
11.00 Himlabromässan.
Alvesta kyrka. Kyrksoppa.
Annesophie Färdigh.

18.00 Ro för själen. Lekaryds kyrka.
Annesophie Färdigh.

TORS 21 MARS
18.00 Sinnesrogudstjänst.
Kyrkan Mitt i Byn. Annesophie Färdigh.

SÖN 24 MARS  

Jungfru Marie bebådelsedag
18.00 Ro för själen 
Härlövs kyrka. Martin Wikerstål.

SÖN 31 MARS Midfastosöndagen
18.00 Sjung för Guds skull. 
Kvenneberga kapell. Maria Bertilsson och 
Agnes Roos, sång och musik. 
Martin Wikerstål.

TORS 4 APRIL
18.00 Sinnesrogudstjänst.
Kyrkan Mitt i Byn. Annesophie Färdigh. 

SÖN 7 APRIL 5 i fastan
10.00 Himlaliv. Skogskyrkan.
Linda Ottosson.

18.00 Ro för själen. Härlövs kyrka.
Linda Ottosson.

SÖN 14 APRIL Palmsöndagen
11.00 Himlabromässan. Alvesta kyrka. 
Runessons sextett. Kyrksoppa. 
Annesophie Färdigh.

18.00 Ro för själen. Lekaryds kyrka
Annesophie Färdigh.

TORS 18 APRIL Skärtorsdagen 
18.00 Skärtorsdagsmässa 
Alvesta kyrka. Annesophie Färdigh.

19.00 Skärtorsdagsmässa 
Hjortsberga kyrka Linda Ottosson. 

20.00 Skärtorsdagsmässa. Lekaryds 
kyrka. Musik o Drama medverkar.
Elisabet Cárcamo Storm. 

FRE 19 APRIL Långfredagen
10.00 Svt sänder långfredags- 
gudstjänst inspelad i Hjortsberga 
kyrka.

15.00 Meditation vid korset.
Härlövs kyrka. Matilda Bremer, blockflöjt.
Linda Ottosson.

LÖR 20 APRIL Påskafton
23.00 Påsknattsmässa
Lekaryds kyrka. Linda Pettersson, sång.  
Elisabet Cárcamo Storm. 

SÖN 21 APRIL Påskdagen
10.00 Svt sänder påskdagsmässa
inspelad i Hjortsberga kyrka.

20.00 Lovsångsgudstjänst.
Alvesta kyrka. Bandet Edvin med vänner. 
Annesophie Färdigh.

MÅN 22 APRIL Annandag påsk
10.00 Himlaliv. Skogskyrkan. Påskfest 
med påskens berättelse. Kaffe och påsk-
fika. Elisabet Cárcamo Storm.  

SÖN 28 APRIL 2 i påsktiden 
11.00 Himlabromässan 
Alvesta kyrka. Kyrksoppa. Kyrkokören 
Martin Wikerstål.

TORS 2 MAJ
18.00 Sinnesrogudstjänst.
Kyrkan Mitt i Byn. Annesophie Färdigh.

SÖN 5 MAJ 3 i påsktiden
11.00 Himlabromässan.
Alvesta kyrka. Musik o Drama framför 
musikalen ”Bussresan”. Kyrksoppa.
Annesophie Färdigh. 

ONS 8 MAJ
19.00 Regnbågsmässa.
Alvesta kyrka. Tillsammans med en 
körgrupp framför Michael Andersson en 
egenkompomnerad mässa som hand-
lar om att bli den man är tänkt att vara, 
bortom roller och masker.
Annesophie Färdigh. 

SÖN 12 MAJ 4 i påsktiden 
10.00 Himlaliv. Skogskyrkan. 
Elisabet Cárcamo Storm. 

18.00 Ro för själen. Härlövs kyrka. 
Elisabet Cárcamo Storm. 

TORS 16 MAJ
18.00 Sinnesrogudstjänst. 
Kyrkan Mitt i Byn. Annesophie Färdigh. 

SÖN 19 MAJ 5 i påsktiden
10.00 Svt sänder temagudstjänst
inspelad i Hjortsberga kyrka.

18.00 Ro för själen.
Lekaryds kyrka. Annesophie Färdigh

SÖN 26 MAJ Bönsöndagen
10.00 Svt sänder Himlalivsgudstjänst 
inspelad i Hjortsberga kyrka.

10.00 Himlaliv. Vi samlas i Hjortsberga 
kyrka och tittar på tevesändningen. 
Vårfest. Elisabet Cárcamo Storm. 

18.00 Sjung för Guds skull
Härlövs kyrka. Elisabet Cárcamo Storm. 

TORS 30 MAJ  

Kristi himmelsfärds dag
11.00 Musikgudstjänst. Skogskyrkan.
Ulrika och Johan Runesson, sång och 
musik. 

LÖR 1 JUNI 
18.00 Helgmålsbön. Skogskyrkan. 
Kören Harmoni. Kyrkkaffe.  
Linda Ottosson. 

SÖN 2 JUNI Sönd. före pingst
18.00 Rastplats. Hjortsberga kyrka.
Kyrkogårdsvandring 16.30 
Svante Kjellén.

Med reservation för förändringar. För mer information se www.svenskakyrkan.se/alvesta


