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ledaren

När min prästkollega Linda och jag tjänstgjorde tillsammans på en vigsel i början av juni, 
var det flera bröllopsgäster som efteråt frågade: ”Ser ni alltid så glada ut?”
Jag har fått frågan förut och förundrats över vad som ligger bakom en sådan fråga. 
Varför utgår man ifrån att det ska vara stelt och tråkigt i kyrkan? Det tycks fortfarande 
vara så att många har kvar en ganska förlegad bild av kyrkan och av kyrkans gudstjänst-
gemenskap. Jag tycker inte alls att det är särskilt unikt för oss i Alvesta att vi ser glada 
ut eller att vi firar relevanta, välkomnande gudstjänster. Det är så Svenska kyrkan ser ut 
på de flesta håll idag. Men visst, vi både ser glada ut och ÄR glada! Kanske har det att 
göra med den så kallade ”grundglädjen” som biskop emeritus i Linköpings stift, Martin 
Lönnebo, skriver om:
Ordet grundglädje kan ju vara en bra slagruta för att hitta glädjens grundvatten, och 
inte en tillfällig vattenpöl eller förorenat dagvatten. Vi anar dess närvaro hos personer vi 
beklagar när de säger: ”Det kunde ha varit värre” och menar det. Eller hos den som anser 
att det ligger mycket i talesättet: ”Det beror inte på hur man har det, utan hur man tar 
det.” Och hos dem som säger: ”Du ska se att det ordnar sig” eller ”Tack för att du frågar, 
det värmer.” Grundglädjen är kusin med hoppet, kanske till och med ett halvsyskon. 
Och kanske grundglädjen är ett tecken på den djupare källa – ett andligt grundvatten 
som består trots torka och blåst? Många tror i goda tider att människan i stort lever av 
ytvatten allena och att glädjen endast följer med vattenströmmar från häftiga peng-
askurar. Detta är inte min tro. Jag har själv varit med och sett grundglädje hos fattiga 
och sjuka och total avsaknad av den, hos rika och friska, vilket inte betyder att fattiga 
alltid är glada och att rika alltid är bittra. Glädjen har tusen dimensioner. 

Se det på vår glädje!

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

Elisabet Cárcamo Storm

Jag tror att Gud från början har lagt ner grundglädjen i oss människor. Men sedan händer tyvärr något med oss när vi växer upp. 
Vet ni att barn skrattar 400 gånger/dag, medan vi vuxna endast skrattar 15-20 gånger/dag! Barn lever här och nu, utan be-
kymmer för gårdagen eller morgondagen. Tänk om vi alla kunde leta fram den där grundglädjen inom oss igen. För den finns där. 
Det är just grundglädjen som vi vill ska prägla vårt arbete i församlingen - och vi vill inget hellre än att den ska smitta av sig till 
alla människor vi möter! För även om livet emellanåt är tufft, med mycket mörker och ”förorenat vatten”, så gäller det att inte 
tappa bort hoppet, halvsyskonet till grundglädjen.  

En av mina favoritsånger, som följt mig under många år lyder: ”Se det på min glädje! Du ska se det på min glädje, i mina ögon i 
allt jag gör. Se det på min glädje! Du ska se det på min glädje, att jag är ett barn i Guds stora familj!”
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på gång

Vibrationer mellan himmel och jord

”Vibrationer mellan himmel och jord” – en konsert där fyra 
konstnärliga uttryck möts: Ord, bild, ton och Gong-gong.
Välkomna till en multikulturell helhetsupplevelse för både 
kropp & själ!

Ulla Lundegård, konstnär, författare & poet, läser sina texter 
och visar sina bilder.
Rickard Åström, pianist från Göteborg, spelar egen- 
komponerad musik
Carina Gustafsson, gongspelare, ger prov på hur  
vibrationerna från gong-gongen får oss att nå djupare in i 
kropp och själ. 

Söndagen den 14 oktober kl 18 
Lekaryds kyrka

”Visa mig, Herre, din väg”
 
Den heliga Birgitta är en av Sveriges mest kända 
kvinnor. Hon föddes i Uppland i början av 1300- 
talet och dog i Rom 1373. Hon var åttabarnsmor, 
profet, politiker och grundade en klosterorden.

På Birgittadagen, den 7 oktober, framför sångare 
från Edholmerinstitutet medeltida hymner i Alvesta 
kyrka, så som det kanske lät på 1300-talet. 

Lawrence Johnson dirigerar och prästen  
Annesophie Färdigh ger oss en inblick i den heliga 
Birgittas liv. 

Söndag 7 okt kl 18
Alvesta kyrka

Discodags!
Tjejgruppen ordnar disco för åk F-2! 
Inträde 20 kr, hela summa går till 
Rescue. Välkommen! 

Fredag 12 oktober kl 18-19.30  
Alvesta församlingshem
Arr. Tjejgruppen år 2

Nazibruden kommer  till Alvesta! 

Hon kallades Nazibruden och spred  rasistiska upprop på nätet. Hon befann 
sig mitt i den nynazistiska rörelsen i Sverige, men bröt sig ur och fick ett 
nytt liv. Hör hennes berättelse och hennes resa från hat och ilska, till kärlek 
och glädje. Fri entré! 

26 september kl 19
Alvesta församlingshem 
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gruppstarter/vuxna

Samtalsgruppen kaffetåren Start 17/9 
Måndagar - varannan vecka kl. 14.30-16.30
Alvesta församlingshem
Kaffetåren är en samtalsgrupp med god gemenskap, intressanta 
samtal och många härliga diskussioner. Vi inleder varje träff med 
en kort andakt, därefter fikar vi med medtaget kaffebröd. I kaffe-
tåren läser vi också ur en bok som heter Tradition och liv. I denna 
samtalsgrupp har vi valt att lägga 20 kr/ person vid varje tillfälle 
som vi träffas. Insamlingen går till något välgörande ändamål inom 
kyrkan som vi gemensamt beslutar om. Kyrkbil går.  Ledare: Malin 
Hjertquist.

kyrkokören Start 3/9 
Måndagar kl 18.30 - 20.00 Hjortsberga församlingshem  
jämna veckor, Alvesta församlingshem, udda veckor. 
Kom och sjung med oss i Kyrkokören! Vi sjunger en blandning av 
olika musikstilar, från Mozart till moderna nyskrivna sånger. Du 
behöver inte kunna läsa noter. Vi deltar ca 4 ggr per termin i någon 
av församlingens gudstjänster. Välkommen att prova på!  
Ledare: Gunilla Erikson.  

tisdagsgemenskapen Start 25/9
Tisdagar varannan vecka kl 15-17  
Hjortsberga församlingshem
Tisdagsgemenskapen i Hjortsberga är en samtalsgrupp om livets 
små och stora frågor, fika och många skratt.

hjortsberga gospel  Start 4/9
Tisdagar Kl. 19.00-20.30. Gospel är musik fylld av glädje, käns-
la och inlevelse. Kören sjunger både i församlingens gudstjänster 
och i andra sammanhang. Vill du vara med? Kontakta körledaren 
Johan Wallin tel 070-4413788 eller via epost johwal170@gmail.com

lunch med gud Start 26/9
Onsdagar, kl. 12.30 – 15.00 Obs! Udda veckor  
Alvesta församlingshem, Lilla salen
Visst är det härligt att få dela en måltid tillsammans och samtidigt 
få prata om livet och tron? Lunch med Gud är en samtalsgrupp 
där vi utifrån en bok diskuterar kring livets samtalsämnen. Vi delar 
en måltid, 20 kr. Anmälan görs till Helena. Välkomna! Ledare: Hele-
na Kronstrand

gubbröra för daglediga män start 13/9
Torsdagar kl 13.30-15.00 Obs! Udda veckor 
Alvesta församlingshem
En träff för pensionerade män som vill samtala om livet här och 
nu. Inspireras av andra med en glad stund. Ledare: Jakob Wikström  

 

 

Annesophie Färdigh 0472-17798, mobil 072-501 32 10  

Christina Elmersson 0472- 177 78, mobil 072-744 77 33

Gunilla Erikson 0472-17774, mobil 070-242 66 56 

Helena Kronstrand 0472-17776, mobil 070-626 93 45  

Jakob Wikström 0472-177 82, mobil 070-508 36 88 

Linda Waldén  0472-177 72, mobil 072-520 96 00 

Malin Hjertquist  0472-177 80, mobil 076-774 03 87 

Maria Magnusson 0472-177 88, mobil 070-248 87 71  

Mia Claesson 0472-177 75, mobil 070-247 95 79   

Välkommen i höst!  
VI ERBJUDER ÄVEN: 

födelsedagsfest Fyra gånger om året bjuder Alvesta 
församlingtill födelsedagsfest. Då välkomnar vi alla 
som det kvartalet fyller 70, 75, 80, 85, 90 och där 
över, med en personlig inbjudan. Under högtidliga for-
mer bjuder vi på landgång, kaffe och tårta och under-
hållning. Personlig inbjudan sänds ut inför varje tillfälle.  

födelsedagsuppvaktning För dem som önskar,  
uppvaktar vi med blomma och ett besök när man fyller 
90 år eller mer. Ansvarig: Malin Hjertquist

de äldres dag Firas i Hjortsberga en gång under året. 
Nästa gång blir i februari eller mars 2019. Alla över 70 
år välkomnas via annons i Smålandsposten! 

Själavårdssamtal Bokas direkt med en av våra  
präster eller någon i diakonala teamet (se kontaktupp-
gifter på sidan 11). Samtalen omfattas av tystnadsplik-
ten.   

leva vidare Du som förlorat din livskamrat inbjuds till 
våra Leva Vidare- grupper. Vi träffas i Alvesta för-
samlingshem och samtalar utifrån erfarenheter av att 
mista sin livskamrat. Vi delar en stund i livet, pratar, 
dricker kaffe och äter lunch tillsammans. Samtalen leds 
av: Linda Waldén, präst och Malin Hjertquist, diakoni-
assistent.  

Här ser du våra grupper hösten 2018.
ta en titt, här finns något för alla! 
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gruppstarter vecka 36/barn och ungdom

babycafé För dig med barn som är 0-1 år. Att uppleva mu-
sik, rytm och rörelse ger sinnesupplevelser och blir näring för 
hjärnan som är nödvändig för utvecklingen. Detta är vad vi gör 
tillsammans med nyblivna föräldrar och bebisar på Babycaféet.
Ledare: Christina Elmersson  

små & stora För dig som är hemma på dagarna med
barn, från 0 år och uppåt. Här är en grupp som hela familjen är 
välkommen till. Vi träffas, umgås, fikar och diskuterar
det som är viktigt för oss Ledare: Christina Elmersson 

himlakul En klassiker för våra 4-5 åringar. Vi berättar,  
dramatiserar, sjunger, leker och pysslar med olika material.
Ledare: Maria Magnusson, Ingrid Gustafsson 

mini-maxi- megaliv Är för dig som är 6-11 år och som vill vara 
med i en grupp med god sammanhållning, bra värderingar och 
mycket skratt och bus! I våra ”liv”-grupper pratar vi mycket om 
livet. Vad som är rätt/fel, svårt/lätt, kul/ledsamt, ja alltsom hör 
livet till. Mini 6-7 år, Maxi 8-9 år, Mega 10-11 år.  
Ledare: Christina Elmersson, Jakob Wikström och Frida 
Bengtsson
 
himlakören Här får alla barn från förskoleklass och uppåt, 
som tycker om att sjunga, vara med. Vi sjunger både lugna och 
svängiga låtar i olika stilar och tränar på att framträda inför 
publik. Vi jobbar med rösten på olika sätt genom sång- och 
röstövningar. Himlakören medverkar bl a i familjegudstjänsten 
Himlaliv. Ledare: Mia Claesson och Gunilla Erikson.

musik & drama För dig mellan 9 och 13 år som gillar att sjunga 
och spela teater. Vi har alltid en musikal på gång som vi framför 
i någon av våra kyrkor. Den kan handla om julen, påsken eller 
kanske om vänskap. I MoD får du känna dig modig och pröva på 
hur det känns att stå på scen! Ledare: Maria Magnusson och 
Gunilla Erikson 

ungdomsledargruppen. Som ungdomsledare hjälper du till 
i konfirmandgrupperna, men har också egna träffar vid sidan 
om. Du går tre steg under tre år. Ledare: Annesophie Färdigh, 
Jakob Wikström, Helena Kronstrand
 
killgruppen Killgruppen är ett tvåårsprojekt för killar som går 
i årskurs 6 och 7. Killgruppen träffas varje vecka och hittar på 
mycket skoj. Fokus lägger vi på sammanhållning och respekt för 
varandra. Ledare: Jakob Wikström

tjejgruppen Tjejgruppen är ett tvåårsprojekt för tjejer som 
går i årskurs 6 och 7. Tjejgruppen är en trygg gemenskap, därvi 
pratar om det som är viktigt i livet för tonårstjejer och där vi 
poängterar att det är insidan som räknas.  
Ledare: Maria Magnusson (år 1), Helena Kronstrand (år 2) 
och Louise Petersson. 

Måndag
Babycafé    
Maxiliv       

Tisdag
Små och stora       
Miniliv       
Tjejgruppen År 1   

Onsdag  
Små och stora      
Megaliv      
Himlakören    
Musik o Drama    
Killgruppen År 1 
Ungdomsledargruppen

Torsdag 
Himlakul  
Killgruppen År 2
Tjejgruppen År 2 

 

09.30-11.30 KS
14.00-15.30 KS

09.30-11.30 KS
14.00-15.30 KS
15.00-17.00 FHK

13.00-15.00 KS
15.15-16.45 KS
15.30-16.15 FH  
16.30-17.30 FH  
16.00-18.00 FHV 
19.00-21.00 FH

14.30-16.00 KS
15.00-17.00 FHV
15.15-17.15 FHK
 

 

FH = Församlingshemmet  
KS = Kyrkskolan
FHV = Församlingshemmets vindsvåning  
FHK = Församlingshemmets källare

Schema för våra barngrupper

Se kontaktuppgifter på föregående sida! 
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Betraktelse

Nu är det snart dags för gruppstarter igen och även  
konfirmandinskrivning. 40-50 konfirmander samlas i Alvesta 
kyrka och ska påbörja en viktig del av sin livsresa. 

Första gången vi träffar våra konfirmander, frågar vi dem i 
deras loggböcker (en slags dagbok) varför de har valt att 
konfirmera sig. Svaren är lite olika: ”för att jag har hört att det 
är så roligt”, ”för att farmor ville det”, ”för jag vill veta vad jag 
tror” eller ”för presenterna”. En del brukar fråga mig om det 
är så bra att man gör det ”för presenternas skull”. Jag brukar 
svara att det inte gör någonting. Utan det lockbetet kanske 
de inte hade valt att konfirmera sig överhuvudtaget. Men det 
jag hoppas på är att den dagen då de är konfirmerade, så har 
de fått med sig så mycket mer än bara presenter. Och det får 
de, har det visat sig… 

På själva konfirmationsdagen får de skriva en utvärdering om 
sitt konfirmandår. Inte en enda gång har vi fått läsa något om 
förväntningarna på de presenter de ska få. Istället står det 
”det har varit så mycket roligare än vad jag någonsin hade 
kunnat tro”, ”jag har fått nya kompisar”, ”jag har fått lära mig 
mer om Gud och Jesus” och kanske det bästa av allt är när 
någon skriver: ”jag har lärt mig att älska mig själv”. Ofta sitter 
vi ledare med tårar i ögonen när vi läser konfirmandernas 
utvärderingar.

För det vi har förstått, är att man inte någon annanstans 
diskuterar hur man ska vara mot varandra, att man faktiskt 
duger som man är och att det finns något mer (Gud), som 
älskar oss mest av allt. 

Och ingen annanstans hittar ungdomarna ett lugn som i 
andakterna, då de får möjlighet att reflektera över livet och 
lyssna till vad Gud har att säga dem. 
 
Förr i tiden var man inte vuxen förrän man hade konfirmerat 
sig. Idag får ungdomarna vara ungdomar mycket längre än så 
(och tur är väl det), men konfirmandtiden poängterar ändå 
någonting viktigt. Det sker ett invändigt växande, som gör 
att de sedan är bättre rustade att möta livets utmaningar och 
framförallt får de med sig insikten att de inte är ensamma, 
utan att Gud är alltid med. 

Helena Kronstrand, pedagog. 

Mer än bara presenter  

Alvesta församling och GDPR
Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som 
kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att 
hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Läs mer om vårt arbete med GDPR på hemsidan. 
www.svenskakyrkan.se/alvesta
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Konfirmander i Hjortsberga Kyrka  
Lördagen den 30 juni 2018

 

Konfirmationspräst: Linda Waldén  Pedagoger: Christina Elmersson och Helena Kronstrand  
Ledare: Gustav Johansson, Emil Johansson, Kajsa Johansson, Felicia Svärd,
Alice Tiinus, Carl Sandberg, Joel Sandberg, Tyra Hägg och Ammy Alldén. 

Övre raden: Tyra Hägg, Emma Logren, Hugo Nilsson, Ludvig Stenkilsson, Timothy Sundbom, William Nilsson, Johannes Söderström,  
Hugo Eriksson, Jonathan Odelgård, Ammy Alldén. Mellanraden: Linda Walden, Gustav Johansson, Emil Johansson, Kajsa Johansson, Felicia Svärd,  

Ellinor Andersson, Josefine Ahlm, Lovisa Karlsson, Lucas Rehnberg, Thea Freij, Nellie Salomonsson, Alice Tiinus, Carl Sandberg, Joel Sandberg, 
Helena Kronstrand, Christina Elmersson. Undre raden: Elin Frisk, Tilda Hellström, Mattias Petersson, Gabriella Smedberg, Alice Bjers,  

Anton Linderholt, Celine Wilhelmsson, Sara Odelgård, Hilda Ahlin, Leslie Belmonte. 
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Konfirmander i Hjortsberga Kyrka  
Lördagen den 7 juli 2018

 

Konfirmationspräst: Annesophie Färdigh Pedagoger: Jakob Wikström och Malin Hjertquist  
Ledare: Mattias Karlsson, Alice Tiinus, Kajsa Johansson, Erik Antonsson, Gustav Johansson och Tyra Hägg

Övre raden: Hannes Wallin, Mattias Karlsson, Alice Tiinus, Kajsa Johansson, Erik Antonsson, Gustav Johansson, Tyra Hägg, Alva Alldén.
Mellanraden: Malin Hjertquist, Ellen Karlsson, Karl Andersson, Axel Wernersson, Isabella Svensson, Emmi Karlsson, Arvid Aaby Ericsson, Jakob 

Wikström, Annesophie Färdigh. Undre raden: Frida Petersson, Oskar Möllerström, Nicolina Söderberg, Tilda Johansson, Axel Ahlqvist, Naya 
Westberg, Axel Thaung, Eliaz Johansson. 
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ordföranden har ordet

Under våren har det anordnats en studiecirkel för de  
förtroendevalda i kyrkorådet i processmodellen Regnbågs-
nyckeln. Vi har i grupper diskuterat normer och inkluderande 
beteende. Inkluderad är motsatsen till exkluderad, det vill 
säga att vara utanför normen. 

Jag tror att de flesta av oss känt sig utanför någon gång. 
Utanför på grund av sitt kön i ett mansdominerat yrke, sin 
ålder då en varit för ung för att komma in på dansstället som 
kompisarna kommer in på, att en är den enda singeln på 
”parmiddagen”, för att en missade att det var maskerad och 
står i sina vanliga kläder när alla andra är utklädda eller för att 
en älskar någon av samma kön då ”alla andra” älskar någon av 
motsatt kön.

Hur behandlar vi människor som inte tillhör normen? En vän 
till mig bad sina kollegor att skruva ner volymen på radion när 
de arbetade. Radion spelade populärmusik på hög volym och 
samma låtar spelades flera gånger under dagen. Kollegorna 
förstod inte problemet och min vän sa ”Jag hör inte vad jag 
själv tänker och jag blir knäpp i huvudet om jag måste höra 
den sången en gång till”. Kollegorna tyckte att musiken fick 
dem på gott humör och att det var trevligare att jobba med 
musik på. De kom fram till en kompromiss, nämligen att min 
vän skulle få välja musik en dag.  
 
Den dagen spelades det heavy metal och hårdrock, det var 
vrålande sång, dubbla baskaggar och ylande gitarrsolon. Efter 
en timme kom kollegorna försynt fram och frågade om det 
var okej att stänga av så att var och en kunde lyssna på musik 
i sina hörlurar.

Att inkludera handlar inte om att någon ska känna sig  
välkommen i ett sammanhang som redan existerar utan 
att skapa nya förutsättningar som är bättre för alla. Att vi 
respekterar varandra även om vi kanske inte alltid förstår den 
andres identitet eller livsval. Att vi försöker bortse från våra 
fördomar och normer och ser människan. Jag citerar en av 
våra vaktmästare som sammanfattade studiecirkeln för de 
anställda med orden ”Se människan för Guds skull!”

Malin Stenkilsson, ordförande i Alvesta församlings kyrkoråd 
(som för övrigt är väldigt stolt över att Alvesta kyrka är med 
på hårdrocksbandet Ashburys turnétröja)

Att inkludera
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sökes: ideella

Har du mer att ge? Bli ideell i kyrkan! 
Tillsammans är vi kyrkan och vi tror att du har mer att ge!  
Vill du ha nya erfarenheter, en varm gemenskap och samtidigt göra 
något för andra?  Vill du värna om världen och stå upp för kyrkans 
värderingar? Här finns en plats för dig, här är du behövd! 

Som ideell i Svenska Kyrkan får du ge av det du vill och kan, och du får 
allt det andra på köpet. Vill du veta mer om våra möjligheter för ideella, 
ta kontakt så snart du kan. Kontakta Ulla Sigfridsson 0472-17770, ulla.
sigfridsson@svenskakyrkan.se eller Louise Petersson 0472-17793, louise.
petersson@svenskakyrkan.se  Vi väntar på dig! 

Inger och Doris är två av våra fantastiska  
ideella medarbetare.

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 pastors-
expeditionen i Kyrkans hus, 100 kr/st. 
Hela summan går oavkortat till projektet Rescue.

Ge en gåva! 
Swish: 9001223

Plusgiro: 90 01 22-3
Bankgiro: 900 1223

”Vi trivs och arbetar där vi behövs!”
// Ideell medarbetare
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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 Hjertquist 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 Hjertquist 177 94

vaktmästare
Skogskyrkogården 177 97
Lekaryds kyrkogård 177 96
Alvesta kyrkogård 177 79
Härlövs kyrkogård 177 95
Hjortsberga kyrkogård 177 91

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

www.svenskakyrkan.se/alvesta

ur kalendern/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 senast 1,5 h 
före gudstjänsten hos Alvesta Taxi tel. 
0472-191 00, som har uppdraget att 
köra åt Alvesta församling. För att hålla 
tiderna hämtar vi inte på andra ställen 
än våra hållplatser. Det kostar inget att 
åka med.

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

När det serveras kyrkkaffe eller 
kyrksoppa efter gudstjänsten kan du 
boka hemresan antingen direkt när 
gudstjänsten slutar eller efter måltiden.
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 Hjertquist tel 17780 
Jakob Wikström tel 17782 
Maria Magnusson tel 17788

nästa nummer  
av    

      
 

kommer ut
16 oktober

Kyrkliv

Maria, Malin och Jakob
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gudstjänster

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
”Småländskt 1700-tal ”
Härlövs kyrka. Matilda Bremer blockflöjt 
och sång, Eva Blomquist-Bjärnborg, fiol, 
nyckelharpa och viola da gamba och Olle 
Norén, gitarr.

Lör 25 aug
18.00 Helgmålsbön  MW
Skogskyrkan. Kyrkkaffe.

Sön 26 aug 13:e sön e tref MW
14.00 Sjung för Guds skull! 
Hagaparken. Gemensam gudstjänst  
Alvesta församling, Pingstkyrkan och 
Missionskyrkan. Ulrica Carlberg och Ulrika 
Runesson, sång. Johan Runesson, gitarr. 
Sven Rydgård, piano. Kaffe i Hagaparken. 

Sön 2 sep 14:e sön e tref  
10.00 Himlaliv   CaS
Skogskyrkan. Terminsstart! 

14.00 Friluftsgudstjänst   CaS
Härlöv. Ta med egen fikakorg.

19.00 ”Jag har fått en stund  CaS
här på jorden” 
Hjortsberga kyrka. 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 
pastorsexpeditionen i Kyrkans hus,   
100 kr/st. Hela summan går oavkortat till 
projektet Rescue. 

Tors 6 sep
18.00 Sinnesrogudstjänst   ASF
Kyrkan Mitt i Byn.  

Sön 9 sep 15:e sön e tref  
11.00 Himlabromässan   LW
Alvesta kyrka. Kyrkkaffe i Kyrkskolan. 

14.00 Sjung för Guds skull!   LW 
Hjortsberga kyrka. Gösta & hans 
vänner, sång och musik. 
Enkelt kaffe i vapenhuset.

Sön 16 sep 16:e sön e tref  
10.00 Himlaliv   ASF
Skogskyrkan. Dopfest! 

14.00 Rastplats  LW
Kvenneberga kapell. 

18.00   LW, ASF
”Möt mig nu som den jag är”
- temagudstjänst   
Alvesta kyrka. Christina Elmersson, sång. 
Konfirmandinskrivning. 

Tors 20 sep
18.00 Sinnesrogudstjänst   ASF
Kyrkan Mitt i Byn.  

Sön 23 sep 17:e sön e tref  
11.00 Himlabromässan   CaS
Alvesta kyrka. Kyrksoppa. 

18.00 ”Gemenskapens väg”- CaS
temamässa.   
Lekaryds kyrka. Vänskapsdag ILCO,  
Lutherska kyrkan, Costa Rica.
Kyrkokören. Sara Wåhlin, sång och Erik 
Bratt, gitarr. 

Sön 30 sep Den helige Mikaels dag 
10.00 Himlaliv   CaS
Skogskyrkan. Himlakören.

18.00 Sjung för Guds skull!   CaS 
Härlövs kyrka. Ungdomskör. 

CaS  Elisabet Cárcamo Storm
ASF  Annesophie Färdigh
LW  Linda Waldén
MW   Martin Wikerstål

Tors 4 okt
18.00 Sinnesrogudstjänst          ASF
Kyrkan Mitt i Byn. 

Sön 7 okt 19:e sön e tref  
11.00 Himlabromässan          ASF
Alvesta kyrka. Kyrksoppa. 
 
18.00 ”Visa mig, Herre, din väg”-      ASF
musikgudstjänst kring den heliga Birgitta 
Alvesta kyrka. Sångare från Edholmerinstitutet 
under ledning av Lawrence Johnson.

Sön 14 okt Tacksägelsedagen  
10.00 Himlaliv.              CaS
Skogskyrkan

14.00 Tack- och lovsångsgudstjänst CaS
Härlövs kyrka. Hjortsberga Gospel. 
Kyrkkaffe i sockenstugan. 
 
18.00 ”Vibrationer mellan 
himmel och jord”-               CaS
en konsert där fyra konstnärliga uttryck 
möts: Ord, bild, ton och gong-gong. 
Lekaryds kyrka. Ulla Lundegård, konstnär,  
författare & poet, Rickard Åström, pianist 
Carina Gustafsson, gongspelare.

Tors 18 okt
18.00 Sinnesrogudstjänst          ASF
Kyrkan Mitt i Byn. 

Sön 21 okt 21:e sön e tref  
11.00 Himlabromässan          LW
Alvesta kyrka. Musik o Drama.
Kyrksoppa. 

18.00 Ro för själen.         ASF
Kvenneberga kapell. 

Sön 28 okt 22:e sön e tref 

10.00 Himlaliv         LW
Skogskyrkan. 

18.00  ”Requiem” av Gabriel Fauré      LW
- Musikgudstjänst
Hjortsberga kyrka. Allbo Barockkör  
under ledning av Walter Berggren.
  


