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ledaren

Att bli tagen på allvar 
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han 
förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som 
inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade 
dem. (Mark 10:13-16) 

Man brukar så där allmänt säga att barnen är vår framtid. Barnen är inte kyrkans framtid, utan barnen ÄR kyrkan! Givetvis är 
det barnen som kommer att bära traditionen och berättelserna om Jesus vidare, men redan här och nu är det barnen som är 
kyrkan. 

I vår församlings verksamhet fullkomligt vimlar det av barn! Det är så många barn som önskar att vara med i våra grupper 
att vi emellanåt tvingas upprätta kölistor. Vi är stolta över att vara en av de församlingar som kan erbjuda alla barn i åldrar-
na 0–19 år någon form av gruppverksamhet eller gudstjänst. I alla grupperna varvas undervisning om den kristna tron med 
pyssel och lek – och kanske viktigast, i alla grupper ber vi tillsammans.

Ett av Alvesta församlings särskilda fokusområden är ”barnen i centrum”, vilket bland annat innebär att vi försöker tänka ur ett 
barnperspektiv i all vår verksamhet. För drygt åtta år sedan, startade vi vår egen form av gudstjänst för barn, Himlaliv. Tanken 
var att det skulle bli en gudstjänst för barn och familj, men det visade sig ganska snart att Himlaliv passade alla åldrar. Idag 
möts flera generationer i Himlaliv, då både konfirmander och äldre församlingsbor tycker om att delta i gudstjänsten. 
När barnen kommer till Himlaliv är de inte fulla av fördomar eller negativa förväntningar. Tvärtom! De kommer skuttande, 
fyllda av positiv förväntan och glädje. De är inte rädda för det nya, det okända, det oväntade, utan är vana vid att vara öppna 
och ta emot. De kan både lyssna andäktigt till vad jag berättar - och ställa kritiska frågor. Inte så sällan ställs jag till svars för 
något jag ”predikat”!

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

I Himlaliv firar vi gudstjänst utifrån barnen, med barnen i centrum. Barnen får sköta 
de flesta sysslorna, som till exempel att bära in kors, ljus och blommor i processionen, 
välja böneämne, ta upp kollekt och medverka när vi dramatiserar dagens 
bibeltext. I Himlaliv gestaltas bibelberättelserna på barnens nivå. Med hjälp av led-
trådar i de fyra lådorna, får barnen gissa sig fram till söndagens tema. Att se lyckan 
i deras ögon när de förstår kopplingen mellan ledtrådarna och bibelberättelsen, är 
magiskt. Barnens nivå brukar dessutom visa sig vara en ganska lagom nivå även för 
oss andra. Inte så sällan får vi vuxna som firar Himlaliv en aha-upplevelse genom 
barnens frågor och kommentarer.

Det är viktigt att barnen blir tagna på allvar och inte bara ses som någon slags ut-
smyckning som ska förgylla gudstjänsten. Det blev tydligt för vår kantor när hennes 
son inför helgens Himlalivsgudstjänst frågade: ”Är det viktigast att du eller jag 
kommer till Himlaliv?” Hon svarade honom att de givetvis var lika viktiga gudstjänst-
besökare båda två, men att hon ju faktiskt skulle spela.  

Fast man är liten, är det väldigt viktigt att bli tagen på allvar. För sonen, han hade sitt 
viktiga uppdrag i gudstjänsten – att hjälpa Vera med kaffet!

Elisabet Cárcamo Storm
Kyrkoherde

2 kyrkliv nr 3 2018



på gång

Kyrkan mitt i byn i sommar
Under sommaren kommer vi att ha öppet en dag i 
veckan, onsdagar kl 13-16 med början 20 juni till och 
med 15 aug. Vi erbjuder också sommarcafé på lördagar-
na i Skogssalen efter Helgmålsbönen kl 18.

butiken

8933 kr till RESCUE! 
Ett stort tack till våra sponsorer av vår 60-tals nostalgikväll!
ICA Alvesta, Tyrolens vänner, Robin Svensson från Crossfires 
och Johan Runesson, Lilla Hem, Bror Perssons möbler, Annemies 
blomster, Alvesta hembageri, Fru Garn, Alvesta bokhandel och Café 
St Clair! Totalt fick vi in 8933 kr på biljettförsäljningen. Hela summan 
är skänkt till Läkarmissionens projektet Rescue i Honduras enligt 
våra ungdomsledares önskemål.

Succé för en kärleksfull kabaré! 
”En kärleksfull kabare” tillsammans med Alvesta dagcenter blev en 
riktig succé. Två föreställningar  sålde slut på någon vecka och med 
försäljning av programblad och paus-snacks kom vi upp i den  
fantastiska summan 36 147 kr som helt oavkortad går till Alvesta 
dagcenters verksamhet. Tack till alla er som kom och tittade och 
tack till våra sponsorer!

Butiken i Kyrkan Mitt i Byn
Vi har försäljning i Kyrkan Mitt i Byn av bland 
annat Fairtradeprodukter som  
choklad, kaffe och en del  
annat. Vi testar oss  
fram, än så länge  
är sortimentet  
begränsat. 

Överskottet
går till välgörande ändamål. 
Välkommen in och kolla!

Konfirmander 2018-2019  När höstens konfirmationsundervisning startar 
blir det med en vårgrupp och en sommargrupp, istället för två sommargrupper som vi 
haft tidigare. 

Sommargrupp: Inskrivning 16 sept 2018. Gruppen träffas en gång i månaden mellan 
september och april, och därefter så gott som varje varje vardag v 25 och 26.  
Konfirmation den 29 juni 2019.
 
Vårgrupp: inskrivning 16 sept 2018. Gruppen träffas en gång i månaden från och med 
september till och med maj. Där utöver även två dagar på sportlovet, ett läger 17-19 
maj och hela Kristi himmelfärdshelgen. Konfirmation den 1 juni 2019.

Mer information finns på www.svenskakyrkan.se/alvesta/konfirmation

I sommar blir det som vanligt några utflykter för er som har svårt 
att komma ut på annat sätt. Anmälan direkt till den som kör, senast 
två dagar innan.  Utflykten är mellan kl 14-17, deltagarna bekostar 
sitt eget fika.  Vi bjuder på åkturen.  I mån av plats får du åka med 
mer än en gång.

4/6  Maria tel 17788
7/6  Jakob tel 17782

Utflykter med minibuss! 

10/7  Malin tel 17780
12/7  Malin tel 17780
15/8  Jakob tel 17782
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Makarna Arvidssons 
stiftelse

Har som ändamål att stödja och uppmuntra: 
personer från Alvesta kommun som på grund 

av sjukdom, handikapp eller andra svårigheter 
är i verkligt behov av bistånd, med företräde 

för astma-, allergi- och cancersjuka.
Bifogas: Handlingar som styrker den  

sökandes behov.

OBSERVERA! Ansökan om bidrag sänds senast  
7 juni till: Makarna Arvidssons stiftelse,  

c/o Anders Lindow, Lindås
Vislanda församlingshem 1, 342 52 Vislanda



Härlövs kyrka är öppen för besökare hela sommaren, från den 1 juni till 31 aug kl 10-18. 
I parken nedanför kyrkan, precis vid sjön Furen, kan man sitta med eller utan picknickkorg, och 
bara njuta en stund.

Torsdag 9 aug kl 19 Musikalisk guidning – Härlövs kyrka i ord och ton
Hur kan det ha låtit i kyrkan på slutet av 1600-talet, då kyrkan var nybyggd? Varför finns 
det en katolsk madonnamålning av Maria i sakristian? Vilken musik spelades ute i Europa 
under samma tid? Vad finns bevarat från den gamla träkyrkan som stod på samma plats? 
Kyrkoherde Elisabet Cárcamo Storm berättar om kyrkan och bygdens folk och blockflöjtist 
Matilda Bremer spelar och sjunger. Välkomna till en annorlunda guidning av Härlövs kyrka.

Fredag 10 aug kl 15 Musikandakt med eftermiddagsfika

Söndag 12 aug kl 19 Musik i sommartid ”Ett ögonblick i sänder”. Läs mer på sid 7

Onsdag 15 aug kl 19 Musikalisk guidning –  Härlövs kyrka i ord och ton
Kyrkoherde Elisabet Cárcamo Storm berättar om kyrkan och blockflöjtist Matilda Bremer 
spelar. Se även torsdag 9 augusti.

Fredag 17 aug kl 15 Musikandakt med eftermiddagsfika

Söndag 19 aug kl 19 Musik i sommartid ”Småländskt 1700-tal” Läs mer på sid 7

sommarkyrka i härlöv 2018 

Härlövs kyrkas klocktorn är unikt och ett av de 
äldsta klocktornen i Norden. Vid en trädatering, 
som gjordes 1988, konstaterades att träden 
som klocktornet är byggt av är fällda omkring år 
1485, vilket innebär att tornet är över 500 år 
gammat och det äldst daterade i Sverige. 

Matilda Bremer spelar i Härlöv

Foto: Marie Fransson

Program för vägkyrkan 6 aug – 19 aug
Vägkyrkan är öppen alla dagar mellan den 6 aug och 19 aug, kl 10-17.  Då serverar våra  
sommarvärdar Fannie Petersson och Kajsa Johansson kaffe med hembakt, erbjuder enkla  
guidningar av kyrkan och skattjakt för barn. 
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våra gudstjänster

I Alvesta församling firar vi gudstjänst på många olika sätt, och med många olika teman. För glädje och 
sång, för stillhet och närvaro, för sorg och smärta. Vi har gett dem olika namn för att ge dig möjlighet 
att välja det som passar just dig, just nu. Här får du en liten guide som kan hjälpa dig på traven. 

Välkommen till våra gudstjänster!

”Sjung för Guds skull – en lovsångsgudstjänst” 
Kom och känn glädjen och gemenskapen i att sjunga tillsammans! Vi firar en 
glad gudstjänst med mycket lovsång och önskepsalmer, oftast med draghjälp 
av någon av våra körer eller musikgrupp.

”Ro för själen – en stilla gudstjänst”
En stillsam gudstjänst med mycket musik, där det ges utrymme för egna tan-
kar och en möjlighet att möta Gud i tystnaden. Det är din stund med Gud och 
det ställs inga krav på prestation. 

”Rastplats – mässan som ger kraft” 
En enklare form av mässa, där vi delar bröd och vin och ges möjlighet att tän-
da ljus under bönestunden. Kom och fyll på med ny kraft inför den kommande 
veckan!

”Himlabro – mässan vi skapar tillsammans” 
Att bli sedd, känna gemenskap, delaktighet och glädje och uppleva musik är 
ledorden för Himlabromässan. I mässan medverkar ofta någon av våra ung-
domsgrupper. Efter mässan fortsätter gemenskapen över en tallrik soppa i 
församlingshemmet.

”Himlaliv”
Himlaliv är Alvesta församlings egen form av gudstjänst för barn i alla åldrar. 
Det innebär att det är en gudstjänst för alla med barnasinnet kvar!  I Himlaliv 
står barnen i centrum. Barnen medverkar genom hela gudstjänsten, allt ifrån 
att få bära in kors och ljus i ingångsprocessionen, till att ringa i kyrkklockan 
och ta upp kollekt.  Det är en glad gudstjänst där vi dramatiserar bibeltexter-
na, sjunger och ber tillsammans. I Himlaliv följer vi kyrkoårets tema och texter 
och för vidare berättelserna om Jesus till nästa generation. 

”Ungdomsmässan för alla” 
På onsdagskvällarna firar vi en enkel mässa i Alvesta kyrka där våra konfir-
mander och ungdomar samlas för en stund med bön och sång mitt i vardags-
lunket.  Oavsett ålder, är du välkommen att dela gemenskapen!

Vi firar också andra former av gudstjänster,  bland annat musik-, frilufts- och temagudstjänster.

Foto: Marie Fransson
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mässan vi skapar  
tillsammans! 



äntligen dags för musik i sommartid
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Söndag 10 juni kl. 19.00 i Lekaryds kyrka

”And so it goes” 

Linda Pettersson, sång, Krister Jonsson, gitarr och Lars Ericsson, bas. Detta är ett väl sammansvetsat gäng som från början har 
sina rötter i Norrland och som vid det här laget hunnit med många uppskattade framträdanden eftersom de spelat ihop i nära 20 
år. Repertoaren utformas utifrån ett jazzperspektiv med nedslag i både pop och visa. Välkommen till en kväll som med hjälp av 
denna grupp kännetecknas av lekfullhet, värme och innerlighet!

Kom och njut av sommarens musik! 

Söndag 17 juni kl. 19.00 i Härlövs kyrka

”Robert Schumanns Dichterliebe  & svensk romantik”

Anders Nilsson, sång och Daniel Beskow, piano.
Tenoren Anders är utbildad på Wiens musikkonservatorium. Han arbetade sedan som 
solist på flera europeiska operahus.  Efter att Anders återvände till Sverige har han 
dessutom vidgat sin repertoar med många musikalroller i sin hemstad Växjö. Daniel, 
utbildad vid musikhögskolor både i Sverige och utomlands, har etablerat sig som en 
av Skandinaviens mest intressanta och engagerade konsertpianister och har vun-
nit mängder av priser.Den här kvällen får vi lyssna till Robert Schumanns välkända 
sångcykel Dichterliebe och musik av Wilhelm Stenhammar, Hugo Alfvén och Wilhelm 
Peterson-Berger.

 Söndag 5 augusti kl. 19.00 i Lekaryds kyrka

”Ditt ansikte ser jag” 
 
Duon Röster i Rörelse består av sångerskorna Sara Wåhlin och 
Cecilia Alrikson. Deras signum är att försöka se kyrkorummets 
möjligheter till uttryck. Förutom sång får vi lyssna till piano, 
flöjt, slagverk och i konserten finns även inslag av rörelse och 
dans. Kvällens program handlar om att möta sin medmänniska 
med öppna ögon och ett öppet sinne.
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Söndag 12 augusti kl. 19.00 i Härlövs kyrka 
”Ett ögonblick i sänder”  

Trumpetaren Jocke Wickström och pianisten Maria 
Bertilsson Panagou har musicerat tillsammans i ett år 
och den här kvällen bjuder de på psalmer och sånger 
mitt i livet. Jocke är frilansande musiker med en bred 
repertoar och han driver flera egna musikprojekt. Han är 
även brasspedagog på Alvesta Musikskola och undervi-
sar i trumpet på S:t Sigfrids folkhögskola. Maria, som är 
uppvuxen i Alvesta, har bl a arbetat som konsertpianist, 
operarepetitör och musiklärare. Numera är hon verksam 
som kyrkomusiker i Moheda.

Söndag 19 augusti kl 19.00 i Härlövs kyrka  
”Småländskt 1700-tal”

En ny konstellation musiker samlas för att utforska den 
rika repertoaren som finns i de handskrivna notböcker 
som 1700-talets småländska musikutövare lämnat efter 
sig. Musik som klingar av både barockens tongångar och 
den folkliga traditionens dansanta sväng.

Eva Blomquist-Bjärnborg - fiol, nyckelharpa och viola 
da gamba. Eva är riksspelman och har tilldelats Zorns 
guldmärke. Hon är bl a en av medlemmarna i folkmu-
sikgruppen SHE, spelledare i Skatelövs spelmanslag och 
fiolpedagog på kulturskolan i Alvesta.

Matilda Bremer - blockflöjter och sång.  Matilda är blockflöjtist med barock och renässans som 
specialitet. Hon är blockflöjtspedagog och ensembleledare på kulturskolan i Växjö.

Olle Norén – gitarr. Olle är en klassisk gitarrist med stor genrebredd. Han har spelat allt  
från engelsk renässansmusik till Blue Grass och Salsa. Tillsammans med Matilda leder han  
Växjö kulturskolas folkmusikensemble, där han också är verksam gitarrpedagog.

Söndag 2 sept kl 19, Hjortsberga kyrka,  

”Jag har fått en stund här på jorden”

Välgörenhetskonsert till förmån för Läkarmissionens projekt 
Rescue i Honduras. 

Linda Pettersson och Philip Cárcamo tolkar låtar av Monica 
Zetterlund, Helen Sjöholm, Elvis och Gunnar Wiklund.  
Mattias Welin, bas. Johan Runesson, gitarr. Gunilla Erikson & 
Mia Claesson, piano. Elisabet Cárcamo Storm, idé och text.

Biljetter säljs i Kyrkan Mitt i Byn och på pastorsexpeditio-
nen i Kyrkans hus från och med 1 juni, 100 kr/st. 
Hela summan går oavkortat till projektet Rescue.
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Söndag 21 juli kl 18, Musikgudstjänst Härlövs kyrka,  

”Hjärtats saga”

Edvard Thörnros och Sofia Dahlén är två härliga flöjtister 
som tillsammans har satt ihop många varierade program.  
Ni får hänga med på en resa från tidig barock till nyskriven 
folkmusik. Sofia tycks byta instrument till varje låt tack vare 
sina år på organistutbildningen, och Edvard ligger och glittrar 
på toppen med en blockflöjts ljuvliga klang när den är som 
bäst. Välkommen till Härlöv! 

Lördag 2 juni kl 19, temagudstjänst i Alvesta kyrka

”Att bli oskyldigt dömd” 

Det amerikanska hårdrocksbandet Ashbury från Tuscon i 
Arizona bildades 1980. Numera är de främst ett studioband 
och består av bröderna Randy och Rob Davis. I gudstjänsten 
spelar de akustiskt. 

Söndag 3 juni kl 18, Musikgudstjänst Hjortsberga kyrka  

Hjortsberga kyrka öppnar på nytt!

Vårens renoveringsarbete är slutfört och vi kan åter fira guds-
tjänst i Hjortsberga kyrka. Vid denna invigning och musik-
gudstjänst medverkar Hjortsberga Gospel med både nytt och 
gammalt på repertoaren! 

Om du vill ha ännu mer musik i sommar! 
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En kyrka där barnen kommer i första rummet. Där man som liten får 
känna sig välkommen, älskad och fri. En plats att växa och vara den 
man är. Ett rum där man får bidra med det man har. I vår församling 
finns plats för dig från allra första början. Dop och konfirmation är 
viktigt, men lika viktiga är alla dagar däremellan. Vi vill att så många 
dagar som möjligt i ett barns liv ska bestå av kärlek, gemenskap, frihet, 
växande och tolerans. På de kommande sidorna kan du som är vuxen, 
som kanske har ett litet eller stort barn att bry dig om, få veta lite mer 
om församlingens fokus på barnen. Allt är inte med, inte på långa väg-
ar, men tillräckligt mycket för att visa att kyrkan faktiskt är barnens. 

Allt för barnen i kyrkan



Tema: barnen i kyrkan

När Liam, vår äldste son, föddes var inte 
dop det första vi tänkte på – det var så 
mycket annat som var nytt och spännande. 
Och sen var dopklänningen plötsligt för 
liten, berättar Lina med ett skratt.

Vi sitter i familjen Nilsson-Walhgrens kök och dricker 
en kopp kaffe. Simon, som kör timmerbil på nätterna 
varannan vecka, är ledig den här eftermiddagen och Lina 
är föräldraledig med yngste sonen Oliver.  I det här huset 
är Lina född och uppvuxen och för fem år sedan köpte de 
huset av Linas mamma.
-Liam bor i mitt gamla flickrum, det känns tryggt och 
fint, säger Lina. Simon instämmer att det är trevligt att 
bo i huset där Lina har sina rötter. När Oliver blir lite  
större ska han få flytta in i det som var hans moster 
Fridas flickrum.

Dubbeldop 
Att döpa pojkarna var egentligen en självklarhet för både 
Lina och Simon, båda är själva döpa, Lina i Lekaryds kyrka 
och Simon i Hjortsberga kyrka.
Den där dagen då de kom på att det var dags att döpa 
Liam, men upptäckte att dopklänningen som pappa Si-
mon och hans syster döpts i var för liten, tog de beslutet 
att vänta med dop tills de fått nästa barn. De hade ändå 
tänkt att de ville ha ett barn till och bestämde att när 
nästa barn kom skulle båda döpas tillsammans.
Två år senare fanns även Oliver i familjen och det blev 
dags att planera dubbeldop.

Dop för stor och liten
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Personligt dop
-Vi valde att barnen skulle döpas i Lekaryds kyrka, eftersom 
jag döptes där. Prästen Annesophie kom hem till oss några 
veckor innan och då gick vi tillsammans igenom hur vi ville ha 
dopet. Liam fick självklart också vara med och bestämma. Han 
ville absolut ha ”Emils visa” eftersom han älskar den.  Vi valde 
också psalmerna ”Tryggare kan ingen vara” och ”Du vet väl om 
att du är värdefull”.

Under dopet var Oliver klädd i pappa Simons dopklänning 
och Liam hade ljusblå skjorta, mörkblå väst och chinos. Han 
berättar att han fick stå på en pall vid dopfunten och hjälpa 
Annesophie att hälla i vatten i den.
-Han minns det mycket väl och går ofta runt och säger till 
folk som är här ”jag döper dig i faderns och sonens och den 
helige andes namn”, säger Lina leende.

Faddrar
Oliver och Liam har två faddrar var, Linas syster och kusin och 
två vänner. Faddrar är viktigt tycker båda föräldrarna som 
själva är faddrar till ett barn.

Efter dopet firade familjen med släkt och vänner i Lekaryds 
sockengård. Lokalen lånar församlingen ut utan kostnad för 
den som är medlem i vår församling.
-Liam hade beställt en blå tårta till kalaset, det var mycket 
viktigt att den skulle vara just blå, säger Simon.
-Den var inte god, utbrister Liam och föräldrarna skrattar.

Tradition
Lina och Simon har varit ett par i 14 år. Att de skulle döpa sina 
barn, när de fick några, var det aldrig någon tvekan om efter-
som båda anser att dopet är en fin tradition och de vill gärna 
vara medlemmar i Svenska kyrkan. Farfar tycker att Anne-
sophie är en bra präst, så han tipsade familjen om att boka 
dop med henne. 

- Det var ett bra val och Annesophie var fantastisk mot oss. 
Det blev en enkel ceremoni där Liam fick vara delaktig och 
det var skönt att få fira dopet i en egen gudstjänst. Vi är 
verkligen jättenöjda med våra barns dop och bland det bästa 
var faktiskt att döpa dem tillsammans, säger Lina och Simon 
håller med.

Text och bild: Ulla Sigfridsson

 
Dopet är en fest i Guds familj. Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot 
nattvarden. 

Vad förväntas av föräldrarnas tro? Dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på föräldrarnas 
tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få 
vara en del av den kristna gemenskapen.

Dopet är en helig handling. Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament 
därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor. Den som döps får vatten 
öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Namnet är viktigt. Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det är det inte, men namnet är ändå 
viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid sitt namn.

Alla får döpas. Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn - både små barn och ungdomar - är det vård-
nadshavarna som bestämmer.  Det spelar ingen roll om ni, eller en av er, tillhör Svenska kyrkan, något annat sam-
fund eller en annan religion. Om barnet är tolv år, eller äldre, måste också barnet självt vilja bli döpt. Om du tidigare 
är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. 
Tvärtom – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Källa: www.svenskakyrkan.se/dop

dopfakta

Tema: barnen i kyrkan
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En fredagskväll i mars strömmade barn till församlingshem-
met, 64 killar och tjejer i åldrarna 6-12 år. Det var dags för 

övernattning för alla barngrupper och barnkörer. 
-När måste vi gå och lägga oss? är första frågan vi får från 
Agnes.

Sång och dans.
-Jättepinsamt när vi sjöng vår sång inför de andra, tycker 
Lykke, 8 år.
Vi åt pizza (det gick åt åtta familjepizzor) och pysslade.
-Det är roligt att pyssla, gott med godis, säger Lily, 8 år.

-Så roligt, jag fick nya kompisar från de andra grupperna. Vi 
körde musically på kvällen, berättar Maja, 8 år.

Kvällen avslutades med en gemensam andakt och sen delade 
vi upp oss i grupper i församlingshemmet och Kyrkskolan. Då 
var det dags för mys, att bädda ut sovsäckar och äta godis. 

Runt halv tio kom föräldrar och hämtade de som inte skulle 
sova över. Kvar hos oss blev drygt 50 barn.

På morgonen serverades frukost kl. 8 och då hade många 
redan varit uppe i åtskilliga timmar…
 -Så långtråkigt när kompisarna vaknar kl. 03. Länge till fru-
kost, en timme kändes som tusen timmar, tyckte Vidar, 8 år.
 Trötta och glada barn åkte sen hem och vi ledare kunde kon-
statera att man behöver inte krångla till det för att göra något 
extra och speciellt. En kudde under armen, en godispåse i 
handen och sova borta med kompisar är det bästa som finns. 
– Det här var kul, jag kommer att göra det igen, sa Melker  
7 år, innan han gick hem.

FAKTA: En gång per termin har vi haft övernattning för 
alla barn i vår barnverksamhet i åldrarna 6-12 år.

Text: Gruppledarna 

Övernattning i församlingshemmet

- Jag klarade det! utbrister en överlycklig  Alice när hon vaknar på morgonen.   En övernattning 
med kompisarna  kan ju vara läskig, nervös och alldeles, alldeles underbar! 



tema: barnen i kyrkan

What Would Jesus Do? 
Våra LIV-grupper är barngrupper för åldrarna 6-7, 8-9, 
10-11. Vi träffas och fikar, leker, pysslar, gör dramaövningar 
och lär oss mer i våra andakter om Bibeln, Jesus och  
kyrkoåret. Vi pratar om hur vi ska vara mot varandra och 
om hur Jesus är en förebild för oss. WWJD – What would 
Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort?

kör, sång och drama! 
I Himlakören får alla mellan 6 och 13 år, som tycker om att 
sjunga, vara med. Vi sjunger både enkla och lite svårare sånger. 
Himlakören medverkar ofta i familjegudstjänsten  
Himlaliv. I Musik & Drama, som är för barn mellan 9 och 13 år, 
har vi alltid en musikal på gång. Det kan vara jul- och påsk- 
musikaler men också musikaler som handlar om vänskap,  
skapelsen, Noaks ark med mera. Du får en roll och vi jobbar 
med repliker och gestaltning. Resultatet brukar bli strålande!

 kyrkliv nr 3 2018 13

Tjejgrupperna ordnar disco 
Den första tjejgruppen i Alvesta församling startades 2006 
och ganska snart kom tjejerna på att de ville samla in peng-
ar till ett välgörande ändamål. Men hur skulle det gå till? Jo, 
genom att anordna ett disco!

I början anordnade vi ett på vårterminen och ett un-
der höstterminen, eftersom det bara fanns en tjejgrupp. 
Numera har vi två tjejgrupper och därigenom har det blivit 
möjligt att ha disco två gånger per termin. Till det första 
discot 2006 kom det ca 40 barn. Idag kommer det  
ungefär 100 barn varje gång! Det har t o m hänt att vi varit 
tvungna att neka barn inträde för att vi inte fått ta in fler 
i lokalen och det var varken roligt för oss eller barnen. Vi 
fick tänka om lite och nu får alla plats. Vi får mycket positiv 
respons, framförallt för att vi är så många som ansvarar för 
barnen när de går på disco hos oss. På plats finns nämligen 
20 tjejer (som antingen går i sexan eller sjuan), tre äldre 
ungdomar och tre vuxna som ser till att barnen mår bra 
och har roligt.  
 
Text: Gruppledare/Maria Magnusson, Louise Petersson  
och Helena Kronstrand

Utöver dessa grupper finns Babycafé, Små & Stora, Himlakul, Killgruppen, Tjejgruppen och olika säsongsbundna  
aktiviteter som Sommarskoj, jul- och påskstugor. Vi har grupper för alla åldrar och vill du veta mer om dem så kolla 
gärna på hemsidan www.svenskakyrkan.se/alvesta/barn. 



07.55 Kommer till kyrkan fem i åtta och får sätta mej ner 
och pusta ut mentalt och lyssna på en härlig morgonbön och 
sjunga tillsammans med kollegorna. Sen är det frukost och 
möte hela förmiddagen. Massor med roliga saker som ska 
förberedas; grupper, Himlaliv och folkfest.

13.15 Efter lunch har jag Små och Stora. Jag förbereder in-
för fikat när jag hör en ljus stämma i hallen: - Hallå! Hallå! Ser 
du hur stor jag har blivit! Vad har du gjort med håret? Det va 
fint, ska vi leka? Familj efter familj kommer och snart blir det 
sångstund. Alla sätter sig förväntansfullt i en ring och så ska 
vi spela på trumman. Jag gör precis som jag brukar, sjunger 
samma sånger och har samma mellansnack och de bara älskar 
det. Skulle jag avvika från det utstakade spåret får jag höra 
det direkt. Några har vuxit till sig och kan vara med på ett 
annat sätt, de uppmuntras av syskon som säger: - Titta vad 
hon kan nu! Och stoltheten strålar om dem. Vi avslutar med 
lite actionsånger med spring och bus, (det är nu man ångrar 
att man bara legat i solstolen hela sommaren), sen är det fika.

15.15 När familjerna drar sig hemåt slutar skolorna och då 
glider Megaliv in. 10- 11-åringar som bara sprudlar av energi 
och glädje. – Vad ska vi prata om idag? – Vad ska vi göra 
nu?- Hur många är det som kommer? - När ska vi fika?  
– När slutar vi? – Ska vi göra tårttävling som vi gjorde förra 
året? – Oh! vad fint det är i andaktsrummet! – När ska vi 
börja? Frågorna sprutar och det är med viss möda jag får in 
dem i andaktsrummet och ner på kuddarna. Där pratar vi om 
vem Jesus var och vad det var som gjorde honom så speciell 
och hur speciella vi alla är.  
 
Vi ber, först har ingen något böneämne men när de väl 
kommer igång så har alla något viktigt att be för. Och visst 
ja, några före detta Megalivare kommer in och är med på 
andakten för de har inget att göra fram tills Himlakören börjar 
och så klart får de också vara med. Fika och lekar och pyssel 
står sen på programmet.

17.30 När jag sen har plockat iordning och Megalivsbarnen 
gått hem så kommer konfirmanderna som vi konfirmera-
de i somras in för att äta pizza. Ikväll är det nämligen åter-

träff och nästan alla har dykt upp. Det klickar till lite extra i 
hjärtat när jag ser dem för vi har delat något alldeles speciellt 
tillsammans. Massor med lekar och samarbetsövningar och 
även lite sumobrottning.  Efter alla konfirmander kommer 
ungdomsledarna och då blir det kramkalas. Ungdomsledare 
är konfirmander som valt att stanna kvar och hjälpa till med 
konfirmandarbetet. De följer med på läger och hjälper till 
med vandringar och lekar och ser till så att alla kommer med i 
gemenskapen och har roligt. Utan dem står vi oss slätt.

18.30 Vi avslutar i kyrkan med ungdomsmässa. Till höger 
om mej sitter en kille nerhasad i stolen med benen brett isär, 
precis som tonårskillar gör. Det som slår mej efter en stund är 
att han sjunger bra och kan allt utantill! Inte ens jag kan det. 
Till vänster om mej har jag en annan kille som inte riktigt vet 
vad han ska göra och var vi är i programmet. Så han vrider sig, 
småplockar med allt och småpratar och är alldeles underbar, 
precis som tonårskillar är. Jag får anstränga mej under hela 
mässan för att inte tårarna ska börja rinna. Tänk att jag får 
vara med och dela det här, deras resa mot vuxenlivet, deras 
resa i tron och deras resa mot framtiden. Så alltså! På riktigt! 
Jag har världens bästa jobb! ( Nu gråter jag igen!)

Text: Stina (Christina Elmersson), pedagog

krönika

Världens bästa jobb
Jag har jobbat på flera arbetsplatser och har alltid gillat mina jobb. Men nu har jag verkligen världens bästa jobb.  
Så här såg en onsdag ut:
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När alla är på plats är det dags att gå upp på övervåningen för lite mack-
fika som killarna själva plockar fram. När alla har tagit för sig och satt sig i 
soffan börjar Jakob och Gustav med ett stående inslag på killgruppsträf-
farna: ”bäst och sämst”. Det går ut på att var och en i tur och ordning får 
ordet och möjlighet att berätta vad som varit det bästa och sämsta som 
hänt under veckan som gått. Alla uppskattar att de får uttrycka känslan 
de bär inom sig och att bli lyssnade till och det stärker gemenskapen. Vad 
som sägs i killgruppen stannar i killgruppen! Ledarna påminner om detta 
när någon berättar om något som är personligt eller känsligt. Tystnads-
plikten bidrar till trygghet.

Efter ”bäst och sämst” är det dags för dagens tema som brukar hänga 
ihop med kyrkoåret, årstiden eller något annat som är aktuellt. Just denna 
vecka är söndagens tema ”kampen mot ondskan”. Jakob läser en text om 
en silversmed som renar silvret i eld, men som i precis rätt tid tar ur silvret 
ur bränn- ugnen för att inte förstöra det. 

Jakob förklarar att silversmeden i berättelsen egentligen är tänkt att vara 
Gud och silvret är vi människor. Vi prövas många gånger under våra liv 
men om vi överlever prövningarna går vi ofta vidare både starkare och 
mer ödmjuka. Han ställer en fråga till killarna att fundera över. 
-Har du någon gång varit med om något riktigt jobbigt som gjort dig 
starkare efteråt? 
Efter en stund får killarna svara en i taget.
-När jag gick i ettan blev jag mobbad ibland, men nu bryr jag mig inte lika 
mycket om någon är taskig, säger en.
-När min lillasyster fick cancer var det jobbigt, men nu känns det bättre, 
säger en annan.

Killarna delar saker som varit och fortfarande är jobbiga i deras liv, ibland 
glider samtalet iväg och hamnar långt utanför ämnet och efter en stund 
är det dags att bryta för att istället börja med en ny aktivitet. 

Dagens pyssel hänger ihop med texten om silversmeden.  
Killarna ska få göra sitt eget halsband, men först ska de tänka ut ett 
ledord eller en mening som ger dem energi och en vilja att kämpa vidare. 
Ledordet stansar de in i en metallbit som hängs i en läderrem. Alla hittar 
egna ord som betyder något för dem, någon skriver ”Believe” någon  
annan ”familjen” och så vidare.  

När halsbandet är klart blir det lite lek innan det är dags att avsluta för 
dagen. Vanligtvis avslutas träffen med en kort andakt men eftersom 
Jakob redan läst en text ur en andaktsbok idag så läser man bara välsig-
nelsen högt tillsammans, därefter säger alla hej då och träffen är slut. 

Text: Ledarna för killgruppen

Det är torsdag och klockan närmar sig 15.00. 
Gustav och Jakob sitter och väntar i de röda 
fåtöljerna i församlingshemmet, på grabbarna 
i killgruppen som strax kommer direkt från 
skolan. En efter en ramlar de in genom entrén, 
hälsar och slår sig ner i varsin fåtölj. Några 
plockar fram pingisrack och boll och börjar 
spela en stund tills alla har kommit. 

Bäst och sämst med killarna

tema: barnen i kyrkan
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betraktelse

Den starka, vuxna med hög status har ofta varit förebild i många sammanhang. Den högpresterande, snabba, seriösa och mog-
na människan. Vi är nog fortfarande ganska präglade av det synsättet. Men Jesus har något att lära oss. Jesus vänder ofta upp 
och ner på våra föreställningar och säger att den minsta ska bli störst, den sista ska bli först och i svagheten är vi som starkast. 
Jesus lyfter fram barnet som en förebild. Inte att barnet ska bli lik den vuxne, utan tvärt om - den vuxne har något att lära sig 
av de små.

Förhoppningsvis har du förmånen att någon gång fått vara nära ett barn. Då vet du att de är annorlunda. Jag tror att barnen 
lever närmare Gud. Det syns i ögonen på dem. Barn kan ofta med lätthet formulera sig kring saker som är svåra för oss vuxna. 
Det kan handla om döden, himmelriket eller Gud – fråga ett barn något om detta och du får ofta ett klokt svar. Men i takt med 
att vi växer upp, glömmer många av oss bort den kunskap om Gud som vi sedan födseln burit inom oss. Vi vuxna har svårare 
att tro, vi stänger oss och har svårare att få syn på änglar eller upptäcka mirakel.

Att ta emot Guds rike som ett barn handlar inte om att vi ska bli barnsliga till förståndet. Barn är dessutom mycket förnuftiga i 
många sammanhang. Det handlar inte om att vishet och erfarenhet inte är viktigt. I Bibeln står det att vi ska använda vårt in-
tellekt och att vi ska handla klokt. När Jesus lyfter fram barnet som förebild, så tror jag att han menar att vi alla behöver sänka 
garden, visa tillit till Gud, och våga känna, längta och älska med hela vårt jag.

Linda Waldén, präst. 

Att ta emot Guds rike som ett barn

Barnens bön

Jag frågade runt bland mina vänner och bland de äldre på 
våra äldreboenden här i Alvesta om hur de ber. Det vanli-
gaste är att man ber på kvällen, när man ligger i sin säng och 
ska sova. Den mest omtyckta bönen är barnens bön ”Gud 
som haver”. Många fortsätter att be den även som vuxna. 
Efter en gudstjänst i Hjortsberga kyrka kom det fram en 
kvinna till mig och gav mig en lapp med en fortsättning som 
jag tycker är så fin. Den är skriven av Inga-Lill Örnefors.

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går – du förbliver Fader vår.

Gud som mitt ibland oss bor, se till mig som blivit stor.
Vad som än i livet händer, ge mig kraft ur dina händer.
Jag får komma, jag kan gå – du förblir i mig ändå.

Amen

Text: Linda Walden
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Aina Svensson är 90 år gammal och uppvuxen på en bondgård i Dänningelanda. Eftersom 
hennes föräldrar hade en lantgård innebar somrarna mest jobb. Som riktigt liten fick hon 
sitta vid åkerkanten och titta på när de andra arbetade men när hon blev större fick hon 
hjälpa till att skörda exempelvis hö, havre och potatis, berättar Aina. 
-Det kom många gäster till oss på somrarna som också hjälpte till med skörden, för det 
mesta var det släktingar som kom på besök.

När Aina var 10 år föddes hennes lillasyster och henne fick Aina se efter mycket. Hon minns 
att hon en gång skulle cykla, med lillasyster på pakethållaren, till sin morfar och morbror 
som bodde i Tävelsås.  Plötsligt låg det en orm på vägen och hon tordes inte köra förbi så 
hon vände och cyklade hem igen.
-Vi kom aldrig iväg någonstans eftersom vi inte hade någon bil, men ibland hände det att 
vi cyklade till en sjö som låg 6-7 kilometer bort. När vi skulle till kyrkan fick vi ta häst och 
vagn, säger Aina med ett leende på läpparna. 

Hennes faster och farbror hade en bil så någon gång kunde de åka med dem till släktingar 
i Sölvesborg. -Det var en lugnare tid och inte den stress som jag upplever finns idag. Jag 
minns min barndom som en lycklig tid, vi tog vara på det som var. Aina berättar att hon 
lekte mycket med grannflickan som var jämngammal, de brukade leka affär och låtsades 

sälja olika saker som de hittade i naturen, som kottar och stenar. De brukade också hoppa rep och sova över hos varandra, 
mest hos grannflickan, hon hade äldre syskon så det var roligare att vara hos henne. De fick använda sin fantasi. Idag känns det 
som om alla barn får så mycket serverat, menar Aina. 

Text och bild: Malin Sandberg

Aina minns barndomens somrar 

Bild: IKON
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ordföranden har ordet

Tack Alvesta församling för allt vi gör!  
I kyrkorådet har vi under april gått igenom bokslut och 
årsredovisning. En del av årsredovisningen är verksam-
hetsberättelserna som beskriver vad som gjorts i för-
samlingen under året som gått. Det var många med mig 
som häpnade när vi fick höra hur mycket vi gör! 

Utöver alla gudstjänster vi firar så har vi mängder med barn- och ung-
domsgrupper som täcker åldrarna 0-19 år. Våra präster döper, konfirme-
rar, viger och begraver. Det diakonala teamet hjälper och stöttar sjuka 
och ensamma, familjer i nöd, gamla som unga. Vi sjunger i körer och firar 
födelsedagar, har samtalscafé och anordnar insamlingar och auktioner för 
att stötta dem som inte har det lika bra som oss och mycket mer.

En av alla saker vi gör som jag är extra stolt över är Kyrkan Mitt i Byn 
(KMiB). Alvesta församling är så mycket mer än bara gudstjänst på sönda-
gar och i KMiB så blir det extra tydligt. Med KMiB så har vi tagit plats och 
blivit en naturlig del av samhället i Alvesta. Det har blivit en samlingsplats 
för våra ideella medarbetare där gemenskap och vänskapsband knyts. Vi 
möter människor som inte tidigare varit en del av vår verksamhet, som 
kommer in för att prata och ta en kopp kaffe. Vi har blivit en del av var-
dagen för människor och samhället och visar att kyrkan och församlingen 
finns här för oss alla, hela veckan, året om! 

Tack för allt vi gör! 
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 när fotbollen blIr 

 lIvsviktig
För barn och ungdomar på flykt betyder 
 fotbollen glädje, gemenskap och hopp  
i en värld av oro och utsatthet.

Din gåva ger livskraft.  
SWISH 9001223 | PG 90 01 22-3 | BG 900-1223

Malin Stenkilsson/En stolt medarbetare och församlingsbo, tillika ordförande i Alvesta församlings kyrkoråd 
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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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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 
14 augusti
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gudstjänster
Lör 2 juni
18.00 Helgmålsbön   LW
Skogskyrkan. Kören Harmoni. 
Kyrkkaffe.

19.00 ”Att bli oskyldigt dömd”  ASF 
Temagudstjänst, Alvesta kyrka.  
Hårdrocksgruppen Ashbury från  
USA, spelar akustiskt.

Sön 3 juni 1:a sön e tref 
11.00 Himlabromässan  LW
Alvesta kyrka. Kyrksoppa.

18.00 Musikgudstjänst   LW
Återöppning av Hjortsberga kyrka.  
Hjortsberga gospel.

Lör 9 juni
18.00 Helgmålsbön  CaS
Skogskyrkan. Kyrkkaffe

Sön 10 juni 2:a sön e tref
11.00 Rastplats  CaS
Alvesta kyrka. Gunilla Erikson, orgel.  
Elisabet Cárcamo Storm, flöjt.

19.00 Musik i sommartid   CaS 
”And so it goes”
Lekaryds kyrka. Linda Pettersson, sång, 
Krister Jonsson, gitarr, Lars Ericsson, bas. 

Lör 16 juni
18.00 Helgmålsbön  ASF
Skogskyrkan. Kyrkkaffe

Sön 17 juni 3:e sön e tref
14.00 Friluftsgudstjänst  ASF
Forssa. Kyrkokören. Hjortsberga  
hembygdsförening bjuder på kyrkkaffe.

19.00 Musik i sommartid  ASF 
”Robert Schumanns Dichterliebe  
& svensk romantik”. 
Härlövs kyrka. Anders Nilsson, sång och 
Daniel Beskow, piano.

Lör 23 juni Midsommardagen
14.00 Friluftsgudstjänst  EJ
Riksdagsmannagården. Irene Niemi med 
spelmän. Medtag egen fikakorg. 

Sön 24 juni Johannes Döparens dag
18.00 Sjung för Guds skull   EJ
Kvenneberga kapell.  
Elias Wallin och Ronja Svensson,  
sång. Sofia Stålmark, piano.

Lör 30 juni
13.00 Konfirmationsmässa  LW 
Hjortsberga kyrka

18.00 Helgmålsbön  LW
Skogskyrkan. Kyrkkaffe

Sön 1 juli Apostladagen  
11.00 Rastplats  ASF
Alvesta kyrka

Lör 7 juli  
13.00 Konfirmationsmässa  ASF 
Hjortsberga kyrka

18.00 Helgmålsbön   ASF 
Skogskyrkan. Kyrkkaffe

Sön 8 juli 6:e sön e tref
14.00 Friluftsgudstjänst  ASF
Benestad. Medtag egen fikakorg.

Lör 14 juli
18.00 Helgmålsbön  ASF
Skogskyrkan. Kyrkkaffe.

Sön 15 juli Kristi förklarings dag
14.00 Friluftsgudstjänst   ASF
Alvesta, Prästgården.  
Medtag egen fikakorg.

Lör 21 juli
18.00 Helgmålsbön  Al 
Skogskyrkan. Kyrkkaffe.

Sön 22 juli 8:e sön e tref
18.00 ”Hjärtats saga”   Al 
Musikgudstjänst.  
Härlövs kyrka. Edvard Thörnros och 
Sofia Dahlén.

Lör 28 juli
18.00 Helgmålsbön  LW
Skogskyrkan. Kyrkkaffe.

Sön 29 juli 9:e sön e tref
14.00 Friluftsgudstjänst  LW
Kvenneberga. Kapellföreningen  
bjuder på kyrkkaffe.

CaS  Elisabet Cárcamo Storm
ASF  Annesophie Färdigh
LW  Linda Waldén
EJ   Erland Johansson
Al   Göran Alexandersson
MW   Martin Wikerstål

Lör 4 aug
18.00 Helgmålsbön  CaS
Skogskyrkan. Kyrkkaffe.

Sön 5 aug 10:e sön e tref
11.00 Rastplats  CaS
Alvesta kyrka.

19.00 Musik i sommartid  CaS
”Ditt ansikte ser jag”
Lekaryds kyrka. Duon Röster i Rörelse med 
Sara Wåhlin och Cecilia Alrikson, sång.

Lör 11 aug
18.00 Helgmålsbön  MW
Skogskyrkan. Kyrkkaffe.

Sön 12 aug 11:e sön e tref
11.00 Rastplats  MW
Alvesta kyrka.

19.00 Musik i sommartid   MW
”Ett ögonblick i sänder” 
Härlövs kyrka. Jocke Wickström, trumpet  
och Maria Bertilsson Panagou, piano

Lör 18 aug
18.00 Helgmålsbön  CaS
Skogskyrkan. Kyrkkaffe.

Sön 19 aug 12:e sön e tref
11.00 Rastplats  CaS
Alvesta kyrka.

19.00 Musik i sommartid   CaS
”Ett ögonblick i sänder” 
Härlövs kyrka. Eva Blomquist-Bjärnborg - fiol, 
nyckelharpa och viola da gamba. Matilda  
Bremer, blockflöjt och sång, Olle Norén, gitarr. 

Lör 25 aug
18.00 Helgmålsbön  MW
Skogskyrkan. Kyrkkaffe.

Sön 26 aug 13:e sön e tref
14.00 Sjung för Guds skull   MW
Hagaparken. Gemensam gudstjänst Alvesta 
församling, Pingstkyrkan och Missionskyrkan.   
Sånggrupp. Kaffe i Hagaparken. 


