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ledaren

Diakoni = kyrkans sociala arbete
I flera undersökningar som gjorts de senaste åren, där man frågat vad människor 
tycker att Svenska kyrkan främst ska syssla med, svarar de flesta att de tycker 
att ”kyrkan ska jobba socialt” och främst vara till för de utsatta i samhället. Det 
många inte vet, är att det är just det vi gör. Varje dag. Året runt. Inom kyrkan kallas 
”socialt arbete” för diakoni.

Den röda tråden i det kristna budskapet är att varje människa är älskad av Gud. 
Det är också den bärande tanken i det diakonala arbetet, alltså kyrkans sociala 
arbete.  Vi ser det som självklart att all verksamhet som församlingen erbjuder, ska 
genomsyras av ett diakonalt synsätt/perspektiv. Diakoni är – och ska vara - Guds 
hjärtslag i Alvesta församling! 
I vår församling strävar vi dessutom efter att våga vara ”en sten i skon” och våga 
stå upp för de svagaste i samhället. En strävan som inte alltid är så enkel.
I våras fick Alvesta församling, som första församling i Sverige, märkningen 
”Regnbågsnyckeln”, efter att anställda och förtroendevalda genomgått en 
utbildning i HBTQ-frågor. När vi var klara med studiecirkeln, togs en 
mångfaldsvision för församlingens arbete fram. Det är vår vision att bemöta alla 
människor med respekt. Att försöka se förbi det yttre och se det positiva i varje 
människa vi möter. Att i våra gudstjänster och verksamheter skapa ett öppet, 
vänligt och omtänksamt klimat, där alla känner sig trygga med att uttrycka sin 
åsikt. Att ta ansvar för hur vi uttrycker oss, så att vi inte sårar andra. Samman-
fattningsvis: det är vår vision att våga vara modiga kristna och stå upp för andra 
människor, särskilt de svaga. Visionen består av några till synes enkla punkter, men 
nog så svåra att uppfylla i verkligheten! 

Genom att öppna vår nya mötesplats, Kyrkan Mitt i Byn, har vi rent konkret börjat 
jobba med vår mångfaldsvision. För i Kyrkan Mitt i Byn handlar det om att leva upp 
till vår vision i varje möte med nya människor. 
I Kyrkan Mitt i Byn finns verkligheten – och det är där vi som kyrka ska finnas!

Elisabet Cárcamo Storm
Kyrkoherde

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

Discodags!
Går du i årskurs 3-6? 
Då är du välkommen på disco i 
församlingshemmet!

Fredagen den 6 april 
kl 18.30 - 20.00

Arr: Tjejgruppen år 1. 
Pengarna går till Läkarmissionens 
projekt RESCUE i Honduras.

Svante Kjellén, tidigare präst i 
Alvesta församling, berättar om 
Kvenneberga kyrkogård innan 
gudstjänsten. 

Söndag 10 juni, kl 17.00
Kvenneberga kyrkogård.

Gösta och hans vänner sjunger 
och spelar i gudstjänsten, efteråt 
serveras fika. Välkommen! 

Vaktmästarna 
kommer med våren! 
Vårblommorna planteras ut i april 
på de gravplatser där det finns 
gravskötsel beställd. Tänk på att 
det som du själv har satt/lagt dit, 
då kommer att tas bort.
Hälsar vaktmästarna

Påskstugor
Måndag 19 mars, Härlöv sockenstuga
17.00 Påskpyssel. 
18.00 Vi äter äggmackor och
påskbakelser tillsammans. 

Torsdag 22 mars, 
Alvesta församlingshem
17.00 Påskpyssel
18.00 Vi äter äggmackor och 
påskbakelser tillsammans.

Allt är kostnadsfritt. Välkomna!

Sinnesrogudstjänst
Vi firar en ny, annorlunda  
gudstjänst där vi samtalar på ett 
enkelt vis och delar, om vi vill, det 
vi bär på.

Är du trött och sliten, har eller har 
haft missbruksproblem, relations-
problem, söker en annan typ av 
gudstjänst än den traditionella,  
eller vill du bara landa och få kän-
na stillhet och frid? 

Kom! 

5 april och 17 maj kl 18,
i Kyrkan Mitt i Byn, 
Storgatan, Alvesta. 

Annesophie Färdigh leder guds-
tjänsten. Enkel fika efteråt.

Kabaré med DC! 
Läs mer på sid 14-15. 

Vänfamiljer sökes
Det finns familjer som gärna vill komma 
in i det svenska samhället på ett bra 
sätt och som söker svenska familjer 
att fika och prata med och kanske göra 
saker tillsammans då och då. Eftersom 
det handlar om barnfamiljer, så är det 
trevligt om det finns andra barnfamiljer 
som kan tänka sig att bli vänner, men 
självklart är alla som vill välkomna att 
anmäla intresse. 
Kontakta Jakob tel 0472-177 82 
jakob.wikstrom@svenskakyrkan.se

KyrkogårdsvandringPride 12 maj 
Även i år kommer Alvesta församling att 
gå med i Pride-paraden i Växjö. Vill du 
sluta upp bakom oss, är du välkommen 
kl 13 till Norrtull. Du som går med i tåget 
kommer att få en t-shirt på plats.
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Påsken 

Påsken! En, för mig, underbar högtid. Något stort sker, som jag 
inte helt kan förstå eller greppa. Jesus, Guds son, som kommer 
hit till jorden för att visa oss hur vi ska vara mot varandra, som 
vill visa oss hur fantastisk Gud är. Jesus som dör för vår skull. 
Som uppstår, som lovar oss att det finns en fortsättning efter 
jordelivet. Fantastiskt och stort!

Det händer så mycket i påsk och jag vill uppmuntra alla er att 
gå på gudstjänster för att uppleva hela påsken. Från den spe-
ciella skärtorsdagen då det går mot det svåra och altaret kläs 
av, till den sorgligt dystra långfredagen då Jesus korsfästs och 
dör. Till påskaftons natt och påskdagens glädje i uppståndelsen. 
Magiskt! 

Men jag vill också ta upp kvinnornas roll i påsken. Som är stor! 
Det är många som valt att tolka mycket i Bibeln patriarkalt och 
att inte lyfta fram kvinnorna så mycket. Trots att kvinnorna 
hade en väldigt viktig roll genom hela bibeln, och inte minst 
just vid detta tillfälle. Och den man som kristendomen bygger 
på, Jesus Kristus!  Han var en modig man. Han stod upp för de 
svaga, sjuka, fattiga, för kvinnorna och barnen. Hans budskap är 
att vi skall leva så! Kanske Jesus var en av de första att påtala 
begreppet #metoo! 

De första som fick höra om Jesus uppståndelse var tre kvinnor. 
Maria från Magdala, Maria Jakobs mor och Salome. Den första 
som såg Jesus uppstånden var Maria från Magdala. Jag kan 
bara försöka förstå vad dessa kvinnor tänkte och kände när de 
såg att graven var tom och deras vän var borta. Den man som 
betytt så mycket för dem, den som sett dem, gett dem upp-
rättelse och lyssnat på dem var nu död och borta. Så står han 
där, levande framför dem, otroligt! Jesus är uppstånden! 

En av mina fantastiska lärare på teologen i Lund, K G Hammar, har sagt: ”Lämna uppståndelsen till Gud.” Jag tänker att han har 
rätt. Jag kan i alla fall inte helt förstå det stora som hänt och händer. Otaliga kyrkofäder och teologer har diskuterat och fun-
derat kring just uppståndelsen. Hur ska jag förstå, hur ska jag tänka? Och tänk om jag tänker fel! Får jag vara med då? Kanske 
skall vi, istället för att krampaktigt försöka tänka ”rätt” om uppståndelsen, försöka få modet att gå korsets väg. Det är det som 
Jesus uppmuntrar oss att göra. Att säga Ja, finnas för varandra. Resten sköter Gud!

Kanske är det viktigt att möta rädslan och det mystiska i uppståndelsen men ändå tro och leva vidare i hoppet och kärleken till 
Gud och våra medmänniskor. Ja, vi lämnar uppståndelsen till Gud och säger: Halleluja Kristus är sannerligen uppstånden! Glad 
påsk vänner!

Annesophie Färdigh, komminister

Han är uppstånden! 
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Påsken

Tyskland och Sverige ligger inte långt ifrån 
varandra. Det har alltid funnits ett utbyte 
under historiens gång. Det kan alltså inte skilja 
mycket mellan oss. Men, redan den tyska 
benämningen på påsk, Ostern, tyder på att 
andra europeiska länder kan ligga närmare den 
svenska påsken - den franska paque kanske?! 
Om du råkar åka till Tyskland över påsk eller 
träffar någon från Tyskland under påsken, kan 
kanske följande vetskap hjälpa er att förstå 
den andre: 

Seden går isär redan på skärtorsdagen - Gründonner-
stag (Gröntorsdag), som den heter i Tyskland. Det finns inga 
påskkäringar - liknande aktiviteter utför stora och små barn 
redan under karnevalstiden som har sin högtid veckorna 
innan askonsdagen som är starten på fastetiden. Däremot 
är det hög tid att på denna dag komma igång med påskbus-
ken! Påskbusken är björk- eller hasselris som tas in i en vas 
och pyntas med målade ägg på snöre. Poängen med det är 
att bladen ska hinna slå ut till påskdagen och påminna om 
växtkraften. Detta är alltså den tyska motsvarigheten till de 
svenska påskfjädrarna och jag har tänkt många gånger att jag 
borde börja exportera fjäder på tråd till Tyskland. Alla mina 
tyska gäster är begeistrade när de ser fjädersmycken i svens-
ka buskar utomhus!

Långfredagen - Karfreitag -  är en allvarlig dag där man 
helst äter fisk eller vegetariskt och ganska lite. Affärerna 
håller stängt, bara några få matbutiker kan vara öppna och 
det gäller än idag "Tanzverbot"  - som betyder dansförbud 
- i stora delar av landet. Inga offentliga fester får hållas på 
Karfreitag, i de strängaste delstaterna kan "Tanzverbot" gäller 
från Gruendonnerstag ända till påskdagens morgon. 

Från och med lördag - Karsamstag - brinner påskelden i 
hela Tyskland. Nu börjar festen. De liknar majbålen och är 
egentligen hednisk ursprung men anammades av kristendo-
men i medelåldern. Och det rimmar fint. Från att ha skrämt 
bort vintern föreställer den nu Jesu ljus - världens ljus - som 
kom till jorden med Jesu uppståndelse. Därutöver finns vid 

påskelden, som helst anordnas av ungdomar på landet, mass-
vis Bratwurst och öl på fat. Alla brukar vara välkomna. 
Påskgodis under påsktiden är förresten inte lösgodis - i 
Tyskland har man i princip samma godis som till jul fast i ägg-
format. Man brukar säga att tomteluvan blir påskharens öron. 
Kanske en idé som har innovationspotential i Sverige? Hur 
vore det med äggformade köttbullar för att få lite omväxling 
efter jul? Påskgodis hamnar i korgar eller fågelbo-liknande 
kreationer. Jag brukar ge bort påskägg i kartong till tyskar, 
vilket regelbundet utlöser skrik av förtjusning.  

Mina personliga påskminnen för själva påskdagen, Oster-
sonntag, är en tidig skogstur på häst efter "Osterfruehgot-
tesdienst", högmässan, innan soluppgången med anslutande 
frukost i församlingen, äggsökning i en blomstrande trädgård 
och mormors goda frysta mokkamarängtårta efter en smak-
full "Osterlammbraten" - lammstek. "Förr var allt bättre", så 
klart sken alltid solen och tårtan var verkligen god. Jag får lite 
lust att försöka mig på den i år. 

Påsk firas över hela den kristna världen. Alla firar vi att Jesus 
har besegrat döden. Men vi firar på olika sätt. Bibeln ger vissa 
ledtrådar och sedan anpassar människorna efter sina förut-
sättningar och sin historia. Rätt känns alltid det som är mest 
original. Eller så är det som "alltid" har varit så - eller som var 
så när man var barn. Jag önskar alla en glad och välsignad 
påsk - hur ni än firar. 

Catharina Fechter, ersättare i Alvesta församlings kyrkoråd

Catharina Fechter berättar om påsk hos våra grannar

Frohe Ostern! 

 kyrkliv nr 2 2018 5



påsken

Stilla veckan
Veckan före påsk kallas för stilla 
veckan eller passionsveckan. Det 
är den sista veckan i fastan och 
dagarna innan Jesus korsfästs. Stilla 
veckan börjar på palmsöndagen och 
fortsätter fram till påskafton. På 
palmsöndagen handlar bibeltexterna  
om när Jesus red in i Jerusalem på en 
åsna. Då togs han emot som en kung 
av folket som viftade med palmblad 
av glädje och sjöng Hosianna. Under 
stilla veckan hålls ofta andakter 
eller gudstjänster som berättar 
om vad som hände under de sista 
dagarna i Jesus liv. Det är ett drama 
som brukar kallas passionsdramat. 
Gudstjänsterna kallas passionsguds-
tjänster.

Dymmelonsdag
Onsdagen i stilla veckan kallas 
dymmelonsdag. Då bytte man förr i 
världen ut kyrkklockans metallkläpp 
mot en kläpp av trä, en dymmel. Då 
lät klockklangen dovare, en marke-
ring av att det var stilla veckan och 
att långfredagen var i antågande.

Skärtorsdagen
Torsdagen under stilla veckan kallas för skär-
torsdagen. Då äter Jesus för sista gången med 
sina lärjungar. Senare på natten, när Jesus och 
hans lärjungar har samlats i Getsemane träd-
gård, grips Jesus av de romerska soldaterna. 
Medan de äter säger Jesus till de tolv lärjungar-
na att de ska fortsätta att bryta bröd och dricka 
vin tillsammans även när han inte finns ibland 
dem. Gör det till minne av mig, säger Jesus
Detta är den allra första nattvarden. Kyrkor i 
hela världen firar nattvard med bröd och vin och 
det är den här kvällen som är förebilden. Senare 
på natten, när Jesus och hans lärjungar har 
samlats i Getsemane trädgård, grips Jesus av de 
romerska soldaterna. Det är en av lärjungarna, 
Judas, som har förrått Jesus. Han får 30 silver-
mynt för att avslöja vem Jesus är. Judas visar 
soldaterna vem Jesus är genom att ge honom 
en kyss. När vi firar nattvard blir vi indragna i 
Jesu död och uppståndelse. Guds närvaro blir 
verklighet. Prästen säger "Kristi kropp för dig 
utgiven, Kristi blod för dig utgjutet." Det handlar 
om att Gud lovar att ge oss förlåtelse och evigt 
liv. Vi får gå ut i vardagen med ny kraft. I de 
flesta kyrkor firas skärtorsdagsmässa. Trots att 
det är inledningen till långfredagen ses ändå 
denna mässa som en glädjens och festens mål-
tid, som den Jesus firade med sina vänner den 
sista kvällen.

18.00 Skärtorsdagsmässa, 
Alvesta kyrka.
Annesophie Färdigh

19.00 Skärtorsdagsmässa, 
Kvenneberga kapell 
Linda Waldén

20.00 Skärtorsdagsmässa, 
Lekaryds kyrka.  
Himlakören och Musik o Drama.
Elisabet Cárcamo Storm

Långfredagen
Efter att Jesus gripits på natten av 
de romerska soldaterna förs han 
till förhör hos Pontius Pilatus. Han 
fattar beslutet att Jesus ska dömas 
till döden. Anledningen är att Jesus 
gjort anspråk på att kalla sig judar-
nas kung. Jesus får själv bära sitt 
kors till Golgata, en kulle utanför 
staden, där han korsfästs bredvid 
två rövare. När Jesus dör berättas 
att mörkret faller över jorden och 
Jesus ber till Gud med orden ur 
Psaltaren 22: ”Min Gud, min Gud 
varför har du övergivit mig?” När 
Jesus ger upp andan och dör skakar 
jorden och soldaten som vaktar 
korset säger: ”Den mannen måste 
ha varit Guds son”. Soldaterna 
sticker ett svärd i Jesu sida för 
att konstatera att han är död. En 
av lärjungarna tog sedan ner Jesu 
kropp, lindade den och lade honom 
i en grav i närheten av platsen där 
han korsfästs. Under gudstjänster-
na på långfredagen är det stilla och 
allvarligt i kyrkan.

11.00 Långfredagsgudstjänst, 
Alvesta kyrka. 
Matilda Bremer, blockflöjt.
Annesophie Färdigh

15.00 Meditation vid korset, 
Härlövs kyrka. 
Lena Müller, cello.
Elisabet Cárcamo Storm

Upplev påsken i Alvesta församling! 
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påsken

Annandag påsk
Jesus visar sig för alla lärjungar på olika 
sätt. Deras reaktioner är också olika. 
Några tvivlar på att det är verklighet, 
någon vill se bevis. Men oavsett deras 
reaktioner stannar Jesus hos dem och 
delar deras tillvaro. På annandag påsk 
hör vi flera berättelser om hur den upp-
ståndne Jesus visar sig för 
lärjungarna. Den uppståndne Kristus 
kanske inte visar sig som vi förväntar 
oss. Han lever i vardagens situationer. 
Det kan vara där samtal blir ett samtal 
om livet. Det kan vara när vi delar måltid 
eller där en vändpunkt blir till. Det kan 
vara där hoppet och glädjen väcks eller 
där hans närvaro blir till stöd och kraft. 
Annandagens budskap är att den upp-
ståndne Kristus går vid vår sida på vägen 
och delar vår vardag. Den uppståndne 
Kristus visar att Gud är en levande Gud, 
inte alltid igenkännbar. En främling men 
på samma gång en välbekant vän.

10.00 Himlaliv - Påskfest!
Påskens berättelse. 
Skogskyrkan. 
Elisabet Cárcamo Storm

Påskafton
Påskafton är i kristen tradition en 
"tom" dag, lördagen efter långfre-
dagen. Detta beror på att Jesus 
ligger i graven och lärjungarna har 
låst in sig i rädsla för dem som 
låg bakom avrättningen. Svenska 
kyrkan håller inga gudstjänster 
förrän tidigast sen kväll/påsknatten 
för att fira Jesus uppståndelse på 
påskdagen.

23.00 Påsknattsmässa, 
Lekaryds kyrka. Philip & 
Gabriel Cárcamo, sång.
Elisabet Cárcamo Storm

Upplev påsken i Alvesta församling! 

Källa: svenskakyrkan.se/pask och Wikipedia

Påskdagen
När en grupp kvinnor kommer till Jesus grav är 
stenen bortrullad och hans kropp är inte där. 
Jesus har uppstått från döden. Han har dött för 
människorna. Genom att han dog får människ-
orna nu evigt liv. Kvinnorna i berättelserna fylls 
både av rädsla, glädje, de darrar och är utom 
sig, men de berättar berättelsen vidare om hur 
livet inte kunde hålla honom som de hade mött 
kvar i gravens mörker.
Genom att Jesus uppstår visar Gud att det 
onda vi gör och som sker hela tiden är be-
segrat. På påskdagen firar vi att allt det som 
tynger vår värld, allt som hindrar livet, allt som 
stänger till våra hjärtan och stänger ute livet, 
rullas bort. Det rullas bort precis som stenen 
framför Jesus grav var bortrullad. Det är cen-
trum i kristen tro. På påskdagens morgon eller 
förmiddag firar vi att Jesus har uppstått. Det 
är en glad gudstjänst. I kyrkan tänder vi ett 
stort påskljus som symbol för att ljuset har be-
segrat mörkret. Påskljuset är sedan tänt i varje 
gudstjänst fram till Kristi himmelsfärds dag.
Veckan efter påskdagen kallas för påskveckan. 
Jesus är nu uppstånden och genom det visar 
Gud att det onda vi gör och som sker hela ti-
den är besegrat. Allt det som tynger vår värld, 
allt som hindrar livet, allt som stänger till våra 
hjärtan och stänger ute livet, rullas bort. Det 
rullas bort precis som stenen framför Jesus 
grav var bortrullad. Detta är centrum i kristen 
tro.

11.00 Påskdagsmässa, 
Kvenneberga kapell. Kyrkokören.
Linda Waldén 

14.00 Påskdagsgudstjänst, 
Härlövs kyrka. Kyrkokören.
Linda Waldén

20.00 Lovsångsgudstjänst, 
Alvesta kyrka. Hjortsberga gospel. 
Efter gudstjänsten fackeltåg till korset 
utanför kyrkan.
Annesophie Färdigh 
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Tema: Diakoni 

-Jag har mer eller mindre varit kyrkligt engagerad i hela mitt 
liv. Utbildade mig till lärare och arbetade i många år som 
pedagog både i församlingar och i Luleå stift. På 80-talet blev 
jag mer och mer intresserad av vad prästerna egentligen sa, 
så jag bestämde mig för att läsa teologi för att bättre förstå. 
Att få veta mer har alltid varit min drivkraft. Frågan "varför" 
använder jag ofta för att förstå hur folk tänker.

Märta berättar att hennes mamma var ” proffs” på ideellt 
arbete. I grunden var hon sjuksköterska, men som var vanligt 
på den tiden var hon hemma med barnen. På sin fritid var 
hon mycket aktiv inom olika organisationer, som Röda korset, 
Rädda barnen och Svenska kyrkan. Pappan arbetade inom 
brandförsvaret i Luleå så att hjälpa och stötta andra människor 
fick Märta lära sig redan från barnsben.

- Mamma placerade mig i söndagsskolan, men efter första 
gången kom jag hem och sa att dit går jag inte mer. De svarar 
ju inte på mina frågor, säger Märta och skrattar. 

Det var under konfirmationstiden som de första funderingar 
kring vad tron egentligen innebär dök upp i Märtas tankar. Ef-
ter konfirmationen fortsatte hon därför som ungdomsledare.

Efter ca 15 år som församlingspedagog och teologistudier 
blev Ersta Sköndal Högskola arbetsplatsen. Detta ledde till att 
slutligen bli vigd diakon
.
-Under mina yrkesverksamma år har jag sett den tradition, 
som vi en gång hade i kyrkan, försvinna mer och mer. Jag är 
gift med en norrman och i Norge finns den fortfarande kvar. 

Märta Blixt, diakon och tidigare lärare i diakoni på Ersta Sköndal högskola och Vårsta diakoni-
gård, har levt hela sitt liv i omsorg om andra. Numera pensionerad sedan 2012, men ändå i full 
gång med många aktiviteter, inte minst som föreläsare och inspiratör när det gäller det 
diakonala uppdraget ute i Sveriges församlingar.

Diakoni - inte bara för diakoner
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Tema: Diakoni
Det är mer självklart att döpa sina barn, konfirmeras och gifta 
sig. Gå i gudstjänster. Det finns något bra i det, att få en möj-
lighet att upptäcka saker och få fundera över dem. 
Märta menar att det inte ges samma möjlighet idag att få 
svar på eller diskutera existentiella frågor.
-Folk funderar mycket på livsfrågor och jag tänker att för-
samlingarna borde kunna hjälpa dem att hitta svaren. Vi be-
höver en församlingsverksamhet som möter människor. Allt vi 
gör under veckan, i våra grupper och verksamhet, ska synas i 
gudstjänsten på söndagen.

När Märta är ute och föreläser i församlingar brukar hon ut-
mana personalen genom att ställa frågan: hur lever ni upp till 
församlingens uppdrag att vara diakonal?
-Vi behöver medvetandegöra de goda gärningar som görs 
men också varje vecka prata om våra olika uppdrag, vad de 
innebär och hur de ska gestaltas. Det diakonala uppdraget 
gäller alla i församlingen, personalen, ideella och förtroende-
valda. Inte bara i tanke utan också i handling.
Märta menar att det diakonala arbetet på många områden 
har utvecklats genom åren, genom att fler utbildar sig till 
diakoner och antalet diakoniarbetare ökar, att man på många 
områden arbetar tillsammans med samhället i stort. 

-Det kris- och katastrofarbetet som kyrkan bedriver, och som 
började med den hemska bussolyckan i Norge för ca 30 år 
sedan, är mycket gott. Även fängelsepräster och diakoner har 
fått ett mycket tydligare uppdrag och samhällsengagemang-
et har blivit bättre. Sjukhuskyrkan har utvecklats på många 
ställen.

Det är viktigt att utvärdera insatser som görs, och fundera på 
varför de görs, menar Märta.

-Varför gör vi den där bussutflykten med pensionärer? Är det 
för att konkurrera med PRO som redan har den typen av 
resor. Eller är det för att erbjuda något för dem som inte 
annars skulle ha råd eller möjlighet att komma ut? Tyvärr 
fastnar många i statistiken och tänker mer kvantitet än 
kvalitet.

Den största tillfredsställelsen i arbetet upplever Märta när 
hon ser förändringar i människors livssituationer.
-När jag känner att dialogen i samverkan med människor i 
utsatthet resulterar i en vändning, bekräftelse på att diakonin 
gjort skillnad för en annan människa, det  är min drivkraft.

Text: Ulla Sigfridsson  Bild: privat

Vad är diakoni ? 
Diakoni är att på Kristi uppdrag möta människor i utsatta livssituationer. Det innebär att möta människors behov på alla 
plan i livet, både andligt, själsligt och kroppsligt och därifrån se, bedöma och handla. 

Alvesta församling 
Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 
Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, att en kristen gemenskap skapas och fördjupas och 
att Guds rike utbreds och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av 
denna grundläggande uppgift. /Ur Församlingsinstruktionen

Det Diakonala Teamet, som består av våra tre diakoniassistenter, 
Malin Sandberg, Jakob Wikström och Maria Magnusson, har 
genomgått en gedigen fortbildning under 3,5 år, under ledning av 
Märta Blixt. Utbildningen har fokuserat på uppdraget att möta de 
diakonala behoven i församling och samhälle. ”Gör vi de diakonala 
uppgifterna rätt?” 

Därifrån växte idén fram att be Märta komma till oss för att prata 
diakoni med samtliga anställda i församlingen. I vår församlings-
instruktion poängteras att det är viktigt att alla anställda ser sig som 
diakonala arbetare eftersom vi möter människor i behov av stöd i våra 
olika professioner.  
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våra gudstjänster

Våra kyrkor och församlingshem är våra mötesplatser. Här möter vi varandra i gemenskap och här möter 
vi Gud i andakt och gudstjänst. Bild: Marie Fransson

Välkommen till våra kyrkor!

Alvesta kyrka
Här firar vi bland annat Himlabromässan. Alvesta kyrka  
rymmer cirka 275 personer. Fram till 1946 hette både försam-
lingen och kyrkan Aringsås. Nuvarande kyrkans långhus är 
troligen uppfört c:a 1540. Bänkinredning från sent 1600-tal. 
Kyrkans kor, vapenhus och sakristia är tillbyggda på 1700-ta-
let. Fristående klockstapel med två klockor uppförd 1736-37. 
Kortaket föreställer en himmel med sol som innesluter en 
triangel med det hebreiska gudsnamnet JHVH. 

Hjortsberga kyrka
Hjortsberga kyrka är pastoratets största kyrka. Den togs i 
bruk 1840 och rymmer cirka 700 personer. Hjortsberga kyrka 
uppfördes åren 1838-1839, Hjortsberga gamla kyrka låg strax 
söder om den nuvarande (på kyrkogården) och revs snart 
efter det att nuvarande kyrka uppförts.
 
Hjortsberga kyrka är byggd i s.k. nyklassicisstisk stil. Kyrkan 
är belägen c:a 1,5 km nordost om Hjortsberga tätort. Väg-
visning från väg 25 finns. Under våren 2018 renoveras kyrkan 
invändigt. 

Härlövs kyrka
Härlövs kyrka är Kronobergs läns enda barockkyrka och ligger 
vackert vid sjön Furen. Den är byggd 1695 och rymmer cirka 
100 personer. Härlövs kyrka ligger i den historiskt intressanta, 
oskiftade, byn Härlöv c:a 10 km norr om Alvesta. På platsen 
har tidigare en träkyrka legat. Kyrkan var en offer- och Ma-
riakyrka och detta kan förklara varför man haft råd att bygga 
en ny stenkyrka. Klockstapeln är fristående och från 1485 
(alltså betydligt äldre än kyrkan) och därmed en av landets 
äldsta klockstaplar. 
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Lekaryds kyrka
Lekaryds kyrka är troligen pastoratets äldsta kyrka, upp-
förd under sen medeltid. Kyrkan rymmer cirka 150 personer. 
Lekaryds kyrka har en altartavla av Pehr Hörberg 1794 med 
motivet ”Se människan” (Ecce homo). I den ursprungliga 
fönsteröppningen på söderväggen finns i dag glasmålningen 
”Sådd” av Sven Joann som också gjort kormattan ”Skörd” 
(1964). Lekaryds församling var fram till början av 1900-talet 
moderförsamling i Lekaryds och Aringsås (Alvesta) pastorat. 
Lekaryds kyrka ligger c:a 2 km norr om Alvesta i Lekaryds by. 

Skogskyrkan
Skogskyrkan uppfördes 1967 och den rymmer cirka 100 
personer. Skogskyrkan är ritad av arkitekt Anders Berglund, 
Värnamo. Över altaret finns ett glasfönster av Sven Joann 
”Korsets vision”, och bakom altaret en Kristus-staty av 
Henrik Campanello. Skogskyrkan är ”Barnens katedral”. 
Varannan söndag under terminstid firar vi därför ”Himlaliv” 
i Skogskyrkan, en gudstjänst för små och stora i alla åldrar.
Sommartid hålles helgsmålsbön varje lördag. 
Tillgängligheten för rörelsehindrade är mycket god. 

Kvenneberga Kapell
Kapellet invigdes Annandag Pingst 1983 av biskop Sven Lin-
degård efter ett par års byggnadstid. Kvenneberga kapell är 
uppfört i trä av frivilliga krafter på den plats där Kvenneberga 
gamla församlingskyrka stod. Den gamla kyrkogården använ-
des sporadiskt trots att det inte fanns någon kyrkobyggnad. 
En klockstapel uppfördes 1953. 

Kvenneberga kapell är ritat av arkitekt Sven Karlsson, Växjö, 
och man har försökt bygga det efter gamla förebilder. 
Kvenneberga kapell är beläget i norra änden av Sköldsta by, 
cirka 10 km från Alvesta centrum. 
Kapellet ägs av Kvenneberga kapellförening som uppfört det-
samma med mycket ideellt arbete. För skötsel och  
vaktmästeri svarar kapellföreningens styrelsemedlemmar på 
ideell basis.

För mer information om våra kyrkor 
www.svenskakyrkan.se/alvesta
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tema:diakoni

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var 
törstig och ni gav mig att dricka, jag var 
hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken 
och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg 
till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig. 
(Matt 25:35-36)

Diakoni beskrivs enklast som kyrkans sociala arbete där 
diakonen/diakoniassistentens främsta arbetsuppgift är att 
besöka människor. Samtalet är ett väldigt viktigt redskap och 
konsten att lyssna har stor betydelse. Mötet med människan 
står i centrum.  Ofta får man ta del av olika livsberättelser 
och det är stort att få någons förtroende och möjligheten att 
lära känna en annan människa lite mer på djupet. För den som 
är ensam och isolerad och inte kan ta sig ut är hembesöken 
särskilt betydelsefulla.

Idag träffar jag en äldre ensam kvinna, som jag har besökt 
under flera år någon gång i månaden. Vi intar våra vanliga 
platser - jag i hennes gröna tygsoffa, medan hon själv alltid 
sitter i fåtöljen på en sittkudde och har en broderad kudde 
bakom ryggen som stöd. Vi pratar om allt mellan himmel och 
jord, poesi, politik, samhällets utveckling, sjukdomar, död och 
liv. Idag handlar samtalet om ensamheten. 

-Hur upplever du din ensamhet? 

-Att inte kunna byta ord med någon när man är ensam är 
oerhört svårt, förklarar hon lugnt. Att inte få feedback på det 
man tänker och tycker.  Nu är man istället ensam med sina 
tankar. Därför uppskattar jag när jag får besök och möjlighet 
att samtala med någon. Hemtjänsten är visserligen här varje 
dag, men de har alltid så brått och ska vidare till nästa person 
som behöver dem. 
Hon menar att det finns två saker som är viktiga för männ-
iskan.  Att vara behövd och att vara en del i ett sammanhang. 
Hon känner sig inte särskilt behövd längre, däremot så tillhör 
hon fortfarande vissa sammanhang.

-Man har många tillhörigheter under livets gång, men ju äldre 
man blir desto fler människor har man mist i sitt liv och då 
har också tillhörigheterna minskat. Jag känner mig isolerad 
eftersom kroppen inte orkar på samma sätt längre och jag har 
svårt att ta mig ut på egen hand. Tv:n blir mitt sällskap om 
kvällarna. 

-Jag tycker att det är så trevligt när du kommer hit. Det är 
skönt att bli sedd, och det blir liksom en bekräftelse på att 
jag finns. Jag har märkt att jag på äldre dar upplever att jag 
verkligen tycker om att prata. Det liksom bara bubblar över, 
när jag får en möjlighet, säger hon lite skämtsamt.

Jag ser alltid fram emot att besöka den här kvinnan, för 
genom våra samtal får jag så mycket tillbaka. Hon är klok, 
ödmjuk och intressant. 

Malin Sandberg, diakoniassistent

När ensamheten blir svår
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tema:diakoni

Vi slår oss ned i fåtöljerna i det lilla samtals-
rummet. På bordet ligger en psalmbok och en 
förpackning med näsdukar. Jag tänder ljusen 
och säger som jag ofta brukar göra:

- Det är så gott att ha ett ljus tänt, det påminner om att Gud 
är med. Vad vill du berätta?

Så börjar ofta ett samtal och för själavårdaren handlar det 
mest om att lyssna. Det är ett möte mellan två människor 
där samtalet får vara fritt, ärligt och utlämnande i skydd av 
tystnadsplikt. Enskild själavård med en präst är under särskild 
sträng, absolut tystnadsplikt. Det betyder att inget ur samta-
let får röjas, inte ens i domstol. Vi skriver heller inga journaler 
eller ställer diagnoser. 

Just tystnadsplikten är en trygghet då någon behöver sätta 
ord på det allra svåraste. Det som vi skäms för och kanske 
aldrig har vågat nämna till någon annan levande människa. Vi, 
själavårdare, tror att samtalet kan vara en väg till förlåtelse, 
upprättelse och att det kan hjälpa en människa att bli hel.

I ett själavårdande samtal finns alltid Gud med. Det är ut-
gångspunkten för oss som leder samtalen. Den som kommer 
för samtal kan vara både troende, tvivlare eller någon som 
vänt Gud ryggen – men för oss som lyssnar är Guds närvaro 
verklig.

Alla sorters människor kontaktar oss i kyrkan för själavårds-
samtal och samtalen handlar om vitt skilda saker. Mycket 
handlar om livsfrågor, relationer, oro eller känslan av att vara 
otillräcklig i en pressad vardag. 

Ibland säger någon efter ett samtal:
- Nu är du väl trött på att lyssna på alla mina bekymmer…
Men vi som ägnar åt oss själavård har tåliga öron och vi har 
Guds hjälp att bära de förtroenden som vi får. Välkommen att 
höra av dig till oss – vi lyssnar och finns här för dig.

Prästerna och diakoniassistenterna i Alvesta församling  
genom Linda Waldén

SJÄLAVÅRD – vad är det?
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kabaré med dc

Under flera år har församlingen bjudit in alla 
från Dagcenter till Alvesta kyrka och försam-
lingshem vid jul och påsk. Vi har bjudit på jul-
spel, skinka och gröt. Våfflor, spex och dans. 
Härliga kvällar som vi är övertygade om att 
alla inblandade har uppskattat mycket! 

Förra julen var komminister Annesophie Färdigh inbjuden till 
Dagcenters julfest och blev så berörd av deras scenframträ-
dande - en show som utstrålade mycket glädje och kärlek. 
Eftersom Annesophie tidigare har jobbat inom omsorgen och 
psykiatrin, vet hon hur mycket vi har att lära av varandra. 
Dessutom kändes det viktigt att göra något för alla på Dag-
center, eftersom det tyvärr inte alltid finns medel för dem att 
komma iväg på resor och utflykter.  Där och då föddes hennes 
idé: Vi kan väl göra en kabaré tillsammans? En kabaré där hela 
gänget på Dagcenter får stå på scenen!

Annesophie bad Maria Magnusson, som arbetar med Musik o 
Dramagruppen i församlingen om hjälp och tillsammans med 
församlingsvärdinnan Linda Ahlberg, som tidigare arbetat i 
omsorgen i Alvesta, bildade de tre en arbetsgrupp. 
Temat för kabarén kommer att vara ”kärlek”, med utgångs-
punkt i de medverkandes erfarenheter. Text till några av 
sketcherna som ska framföras, skrivs av en annan grupp 
bestående av Lotte Bengtsson, Annika Lavin och Helena 
Kronstrand, som alla tre har personliga erfarenheter av en 
nära anhörig med funktionsnedsättning.

Arbetsgruppen med Annesophie i spetsen, utlovar en kabaré 
med mycket glädje, musik och massor av kärlek – och kanske 
en och annan tår!

Biljettintäkterna kommer oavkortat att gå till Alvesta  
Dagcenter och deras verksamhet.

En kärleksfull kabaré
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-Jag vill vara med för att jag gillar musik och jag har alltid 
velat stå på scen, jag gillar också att dansa.
När jag hör ordet kärlek tänker jag på vänskap till mina vänner 
och till min man. Och att man hittar på saker tillsammans med 
dem man tycker om. Och att överraska den man är ihop med, 
säger Jennie Johansson.

-Jag tycker det ska bli roligt att vara med och få visa upp 
mina talanger. Särskilt tillsammans med det här gänget. När 
jag hör ordet kärlek tänker jag på kramar, min familj och på 
min hund som är mitt liv. Syskonbarnen betyder mycket. De 
är mina guldkorn. Men kärlek kan också vara sorg, och jag 
saknar Karin jättemycket, säger Nina Samuelsson

-Jag vill vara med för att jag tycker det är roligt att sjunga 
och det är kul att stå på scen. Det är roligt att göra detta, 
att träffa kompisar och jag blir glad. Kärlek är att göra saker 
tillsammans och att ha en tjej, säger Andreas Johansson.

-Jag har alltid gillat musik, mycket på grund av att jag varit 
med i X-best. Detta är underhållning och jag har spelat teater 
innan. Kärlek är mitt stora ämne. Kärlek är allt! Jag älskade min 
bästis mycket, nu saknar jag henne jättemycket för hon finns 
inte mer. Detta halsband med ett hjärta har jag, för då tänker 
jag bland annat på henne. Det är kärlek, säger Linda Svensson.

Från vänster: Jennie Johansson, Nina Samuelsson, Andreas Johansson och Linda Svensson.

Välkommen på kabaré med 
Alvesta Dagcenter! 

Biljetter säljs från och med 12 mars i Kyrkan Mitt i Byn
 (endast swish) och på pastorsexpeditionen i Kyrkans Hus. 

Alla intäkter går till Alvesta dagcenters verksamhet. 

Pris 100 kr.

11 april kl 18.30,  
Alvesta församlingshem.  
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Ungdomssida

Konfirmandtiden led mot sitt slut och det kändes lite tråkigt och vemodigt. På en av de sista träffarna fick vi svara på frågor 
om vad vi tyckt om tiden som konfirmander men också om vi var intresserade av att fortsätta som ungdomsledare och bli en 
ledare och förebild för nya konfirmander.  Njaa… tänkte jag. Nu har jag ju konfirmerat mig, räcker inte det? Vad mer kan jag lära 
mig om mig själv och min tro egentligen? Det lär ju inte heller bli samma gemenskap om inte alla från konfirmandgruppen fort-
sätter. Trots det fanns det ändå en nyfikenhet hos mig och jag valde att visa mitt intresse och jag gick till den först träffen. 

Och tänk vad det gav mig. 
Gemenskap, trygghet, styrka, ro, glädje, utveckling och trygghet. Ja, jag använder faktiskt ordet trygghet två gånger för jag 
vill verkligen trycka på det. När jag tänker tillbaka på min ungdomsledartid så är det just det som jag allra mest bär med mig.
 
Nu några år senare, när jag är anställd inom församlingen, så spenderar jag många timmar i Alvesta församlingshem där de 
flesta ungdomsledarträffar är. Ibland hittar jag pyssel eller dylikt som olika grupper har gjort. För ett tag sedan hittade jag en 
sjöstjärna som en kompis gjorde på en av våra träffar. På den fanns svaret på fem frågor. Jag minns inte hur frågorna löd, men 
jag kommer ihåg att de handlade om hur det var att vara ungdomsledare. Svaren på min väns sjöstjärna säger precis det som 
beskriver min syn på ungdomsledartiden, nämligen trygghet. Som ungdomsledare får man fortsätta utvecklas som person i en 
trygg miljö och möjligheten att växa i sin tro men får också en trygghet att vara den man är, utan höga förväntningar och krav. 

Ungdomsledargruppen ger gemenskap och mängder med glädje. Lekar och samarbetsövningar bidrog också till den fina ge-
menskapen som vi fick i vår grupp. Vi hade många spännande samtal om det som är viktigt i livet, både det som är bra men 
också det som känns jobbigt och svårt. Gruppen är en lugn plats i vardagen utan läxor och där man inte behöver göra massa 
mål för att få vara med i laget. Det blev en plats där jag bara kunde vara, utan stress och krav som jag ofta kunde känna i andra 
sammanhang. För att besvara funderingarna jag hade innan jag bestämde mig för att bli ungdomsledare; Det finns alltid mer jag 
kan lära om mig själv och min tro. Tack ungdomsledargruppen för att ni gav mig förutsättningarna att göra det!

Louise Petersson, f d ungdomsledare.

Efter konfirmationen
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krönika

I en värld där allt ska bedömas är det lätt att känna sig liten 
och otillräcklig. Som mamma till två unga flickor, som lever 
mitt i denna press och stress, är det en evig balans att hitta 
rätt nivå för att få dem att känna sig värdefulla och nöj-
da oavsett vad. Som förälder känner jag att vår viktigaste 
uppgift är att uppfostra och forma våra barn till goda och 
välmående unga vuxna med en inre trygghet och självkänsla. 
Att kunna se sig i spegeln och känna att man duger precis 
som man är, även i denna ytliga värld. 

För visst är det så att kraven har ökat jämfört med för 15 år 
sedan, och vad de faktiska konsekvenserna blir av detta vet 
vi inte ännu, men jag är orolig över att det kommer bli en ge-
neration med ökad ohälsa och känsla av hopplöshet om inget 
ändras. 

För idag är betygskraven höga, och fler elever än någonsin 
slutar högstadiet med otillräckliga betyg. För idag är man 
ständigt uppkopplad på olika sociala medier, följer olika influ-
encers och profiler samtidigt som näthatet bara växer.  

För idag är utseendet allt viktigare, och det naturliga har gett 
vika för det köpta, man betalar för naglar, löshår, lösfransar 
och ögonbrynstatueringar. För idag hinner man inte, tiden 
räcker aldrig till, och stressen är stor hos både vuxna och 
barn. 

Att man som förälder kan känna sig otillräcklig i denna ojämna 
kamp är inte konstigt. För mina barn har Alvesta församlings 
tjejgrupper bidragit till att balansen blivit jämnare. Det har va-
rit en samlingspunkt där viktiga frågor diskuteras med jämn-
åriga, och där man lyfter det positiva, istället för att fokusera 
på allt negativt.  På onsdagarnas ungdomsmässa har jag även 
fått se vilka positiva förebilder våra fantastiska präster och 
ungdomsledare blivit för många unga. 

Att varje vecka få träffa människor som bekräftar att man 
duger som man är och att man aldrig är ensam har gett mina 
barn en inre trygghet som de förhoppningsvis kan bära med 
sig resten av livet. 

Annika Ström, förälder

Att få vara den en är
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ordföranden har ordet

Inför kyrkovalet i september 2017 och sedan 
jag tillträde som ordförande i kyrkorådet så 
har jag mötts av en hel del frågor. Den vanli-
gaste frågan är ”Men vad gör ni egentligen i 
kyrkorådet?”.

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och verkar på deras 
uppdrag. Det är kyrkorådets uppgift att bereda ärenden som 
kyrkofullmäktige ska ta beslut om, till exempel mål och  
riktlinjer för verksamheten, budget mm. 

Förenklat skulle man kunna jämföra kyrkorådets arbete med 
styrelsen för ett företag (vi har dock ett beslutande organ 
över oss, kyrkofullmäktige som jag nämnde tidigare). Så 
vad gör då en styrelse? Styrelsen sätter riktlinjerna för vad 
företaget ska göra. Vilka strategier och mål har företaget? 
Vilken budget har man att förhålla sig till? Vilka investeringar 
behöver man göra för underhåll och vilka behöver göras för 
utveckling och tillväxt? Precis samma typer av frågor arbe-
tar vi med och behandlar i kyrkorådet fast vi byter ut ordet 
företag mot församlingen.

I kyrkorådet tar vi beslut om vad som ska göras i församling-
en, hur detta sedan ska utföras och av vem, är kyrkoherdens 
och tjänstemännens uppgift. Vårt uppdrag i Kyrkorådet är inte 
att detaljstyra och det kan enkelt förklaras med ett exempel. 
Kyrkorådet kan exempelvis ta beslut om att en renovering 
behöver utföras och vilken budget som finns för renoveringen 
men färgen på tapeterna är det personalen som bestämmer.
Under mandatperioden 2014-2017 tog vi beslut i kyrkorådet 
att starta Kyrkan Mitt i Byn. 

Det ska bli spännande att få följa arbetet och utvecklingen 
av detta projekt och alla de ideella krafter som engageras här 
tillsammans med vår driftiga personal. Ett annat historiskt 
beslut som vi tagit i kyrkorådet är beslutet om att bli pilotför-
samling för processmodellen Regnbågsnyckeln. Att få vara en 
del av ett projekt för allas lika värde och vikten av att alla ska 
känna sig välkomna i vår församling är något jag känner stor 
stolthet och engagemang för. Det är med glädje som jag ser 
fram emot ett år där fler av er får sätta er in i denna process-
modell och att vi tillsammans driver detta arbete vidare.

Malin Stenkilsson, ordförande i Alvesta församlings kyrkoråd

Vad gör kyrkorådet?
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Här når du oss:
expedition 
Kyrkans Hus Mån-tis, tors-fre kl. 10-12
Telefon: 177 70
Besöksadress: Kyrkans hus,
Prästgårdsvägen 6, Alvesta

Kyrkan Mitt i byn Mån-tis, fre kl. 13-16. Tors 14-18
Besöksadress: Kyrkan mitt i byn,
Storgatan, Alvesta
Kanslist: Ulla Sigfridsson

Postadress: Box 177, 342 22 Alvesta
E-post: alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

kyrkoherde
Elisabet Cárcamo Storm 177 86

komminister
Linda Waldén 177 72
Annesophie Färdigh 177 98

kyrkokamrer
Mats Edenvärn 177 73

ekonomiassistent
Lilian Hedstig 177 71

kommunikatör
Ulla Sigfridsson 17785

diakonala teamet
Malin Sandberg 177 80
Jakob Wikström 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 Lilienberg 177 94

vaktmästare
Skogskyrkogården 177 97
Lekaryds kyrkogård 177 96
Alvesta kyrkogård 177 92
Härlövs kyrkogård 177 95
Hjortsberga kyrkogård 177 91

lokaler
Alvesta församlingshem 177 89
Värdinnor: Ingrid Gustavsson 177 99
Linda Ahlberg, Louise Petersson
Kyrkskolan/Christina Elmersson 177 78
Bokning 17770

Kyrkofullmäktiges ordförande
Ingemar Lundquist  
073-397 09 99

Kyrkorådets ordförande
Malin Stenkilsson  
epost: malinstenkilsson@bredband.net
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Ansvarig utgivare: Elisabet Cárcamo Storm
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ulla.sigfridsson@svenskakyrkan.se

Kyrkliv utkommer med fyra 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
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Gilla oss på Facebook och Instagram 
www.facebook.com/forsamlingalvesta 
www.instagram.com/alvestaforsamling

kontakta oss

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 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.
Kontakta pastorsexpeditionen tel. 
0472-177 70 om du undrar över något.

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 

Kontakta 
Malin Sandberg tel 17780 
Jakob Wikström tel 17782 
Maria Magnusson tel 17788

nästa nummer  
av    

      
 

kommer ut 
29 maj

Kyrkliv

Maria, Malin och Jakob

www.svenskakyrkan.se/alvesta
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gudstjänster
18 mars Jungfru Marie Bebådelsedag
10.00 Himlaliv   CaS 
Skogskyrkan. 

18.00 ”Kvinnokraft del 3”   CaS 
- Temamässa om kvinnor i Bibeln 
och deras nutida medsystrar    
Lekaryds kyrka. Linda Pettersson och  
Philip Cárcamo, sång, Mattias Welin, bas.  
Idé och manus Helena Kronstrand och  
Elisabet Cárcamo Storm.  

25 mars Palmsöndagen
11.00 Himlabromässan,   ASF
Alvesta kyrka. 
Lovsångsgrupp. Kyrksoppa.

18.00 Ro för själen,   ASF
Härlövs kyrka.

29 mars Skärtorsdagen
18.00 Skärtorsdagsmässa,  ASF
Alvesta kyrka.

19.00 Skärtorsdagsmässa,  LW
Kvenneberga kapell

20.00 Skärtorsdagsmässa,  CaS
Lekaryds kyrka.  
Himlakören och Musik o Drama.

30 mars Långfredagen 
11.00 Långfredagsgudstjänst,  ASF
Alvesta kyrka. 
Matilda Bremer, blockflöjt.

15.00 Meditation vid korset,  CaS
Härlövs kyrka. Lena Müller, cello.

31 mars Påskafton
23.00 Påsknattsmässa,   CaS
Lekaryds kyrka. Philip & 
Gabriel Cárcamo, sång.

1 april Påskdagen
11.00 Påskdagsmässa,   LW
Kvenneberga kapell. Kyrkokören.

14.00 Påskdagsgudstjänst,  LW
Härlövs kyrka. Kyrkokören.

20.00 Lovsångsgudstjänst,  ASF
Alvesta kyrka. Hjortsberga gospel. 
Efter gudstjänsten fackeltåg till korset 
utanför kyrkan.

2 april  Annandag Påsk  CaS
10.00 Himlaliv - Påskfest!
Påskens berättelse. 
Skogskyrkan. 

torsdag 5 april
18.00 Sinnesrogudstjänst,   ASF
Kyrkan Mitt i Byn.

8 april Andra söndagen i påsktiden
11.00 Himlabromässan,   LW
Alvesta kyrka. Årets konfirmander 
medverkar. Kyrksoppa.

18.00 Ro för själen,   LW
Kvenneberga kapell.

15 april Tredje söndagen i påsktiden
10.00 Himlaliv,   CaS
Skogskyrkan.

18.00 Ro för själen,   CaS
Härlövs kyrka.

22 april Fjärde söndagen i påsktiden
11.00 Himlabromässan,   ASF
Alvesta kyrka.  
Lovsångsgrupp. Kyrksoppa.

18.00 Ro för själen,   ASF
Lekaryds kyrka

29 april Femte söndagen i påsktiden
10.00 ”Den gode Herden” – 
musikal med Musik o Drama, 
Skogskyrkan.

18.00 Sjung för Guds skull,   CWH
Härlövs kyrka. Kören Harmoni
6 maj
Bönsöndagen
11.00 Himlabromässan,   MW
Alvesta kyrka. Kyrksoppa. 

17.00 Kyrkogårdsvandring,   SK
Kvenneberga kyrkogård.

18.00 Sjung för Guds skull,   SK 
Kvenneberga kapell. Gösta och hans  
vänner, sång och musik. Kyrkkaffe.

tisdag 8 maj
19.00 Regnbågsmässa,   ASF
Alvesta kyrka. Predikan Ann-Christin 
Ruuth, musik Sofia Nylander.

CaS  Elisabet Cárcamo Storm
ASF  Annesophie Färdigh
LW  Linda Waldén
SK   Svante Kjellén
CWH   Carl Wibert Holmén
MW   Martin Wikerstål

torsdag 10 maj 
Kristi Himmelsfärds dag 
11.00 Gudstjänst,   ASF 
Skogskyrkan. Bengt Thuvesson, sång.

13 maj Söndagen före pingst
10.00 Himlaliv,   LW
Skogskyrkan. 

18.00 Rastplats,   LW
Lekaryds kyrka.

torsdag 17 maj
18.00 Sinnesrogudstjänst,   ASF
Kyrkan Mitt i Byn.

20 maj Pingstdagen
11.00 Himlabromässan,   ASF
Alvesta kyrka. Kyrkokören. 
Den nya kyrkohandboken tas i bruk 
och vi firar med kyrksoppa och tårta. 

18.00 Sjung för Guds skull,   ASF
Härlövs kyrka.

27 maj Heliga trefaldighets dag 
10.00 Himlaliv på stan,   CaS
i tältet på Allbotorget. 
Himlakören. Kaffe, tårta, glass & fiskdamm

18.00 Ro för själen.   CaS
Lekaryds kyrka.

2 juni
18.00 Helgmålsbön,   LW
Skogskyrkan. Kören Harmoni. Kyrkkaffe.

3 juni Första söndagen e. trefaldighet
11.00 Himlabromässan,   LW
Alvesta kyrka. Kyrksoppa.

18.00 Musikgudstjänst  LW 
Återöppning av Hjortsberga kyrka.   
Hjortsberga gospel.


