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ledaren

På söndag är det Första söndagen i Advent och vi firar in ett nytt kyrkoår. Precis som på 
nyårsdagen, så är det ett bra tillfälle att både se tillbaka och summera det gångna året 
– och samtidigt se framåt med spänning och tillförsikt inför det nya året. 

Under året som gått har församlingen vidgat sina ”gränser” genom att öppna en ny 
mötesplats, mitt i centrum. Kyrkan har flyttat ner på byn! Mitt bland affärer, caféer 
och framför allt, där människor rör sig. Vi kunde aldrig ana att Kyrkan Mitt i Byn skulle 
bli en sådan succé! Nu har vi hunnit fira 1-årskalas med tårta, sång och musik, som hör 
ett kalas till. Under året har vi erbjudit föreläsningar, bibelsamtal, försäljning av fairtra-
de-produkter, firat andakter och gudstjänster, men framför allt har Kyrkan Mitt i Byn 
fått vara en öppen mötesplats, dit alla är välkomna. Så har du inte besökt oss ännu, 
välkommen in!

Nytt år och nya möjligheter. Ja, så ser vi på det nya kyrkoåret. 
Jag är stolt över att kunna berätta att vi har blivit tillfrågade av Sveriges Television om 
att spela in fyra gudstjänster i vår församling. Inspelning kommer att ske sista helgen i 
mars i Hjortsberga kyrka och gudstjänsterna kommer att sändas i Svt2 kl 10 på Långfre-
dagen (19/4), Påskdagen (21/4), 5 i påsktiden (19/5) och Bönsöndagen (26/5). Mer infor-
mation, om bland annat möjlighet att delta som församling under inspelningen, kommer 
i nästa nummer av Kyrkliv.

Tillsammans firar vi in det nya kyrkoåret Första söndagen i Advent, 2 december, 
i Himlabromässan kl 11 i Alvesta kyrka, i Musikgudstjänsten kl 11 i Härlövs kyrka och i 
Adventskonserten kl 19 i Hjortsberga kyrka.
 
VARMT VÄLKOMNA!   

Gott nytt kyrkoår! 

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

Elisabet Cárcamo Storm
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på gång

Vocal Vibrations till Hjortsberga
LÖRDAG 15 DECEMBER  
18.oo Konsert i Hjortsberga kyrka med Vocal Vibrations.

En humanitär konsert med Vocal Vibrations. Vi bjuder in till 
en musikalisk upplevelse i decembermörkret för att sprida 
ljus, värme och omtanke. Kom och kura skymning med Ju-
lens mest älskade låtar uppblandat av svängiga gospel-ca-
rols i tappningar ni aldrig hört dem tidigare!  Som en del av 
Sverige Radio & Radiohjälpens välgörenhetssatsning ”Musik-
hjälpen 2018” skänker vi all kollekt till barn med funktions-
hinder runt om i världen som inte får chansen till en dräglig 
tillvaro som vi i Sverige tar för givet. 

Foto: Anders Bergön 

"Lussekatt och pepparkaka..." 
SÖNDAG 16 DECEMBER 3:e i advent. 
kl. 16.00 i Hjortsberga kyrka 
Luciatåg med Himlakören och Musik o Drama. Efteråt dans 
kring granen utomhus, varmkorv, kaffe och tomtebesök.

Grötfest 2019! 
TORSDAG 10 JANUARI
kl. 14-16 i Alvesta församlingshem. 
Vi serverar gröt och skinksmörgås för endast 20 kr, peng-
arna går till Den gode Herdens skola i Betlehem. Vi sjunger 
ut julen tillsammans med Damorkestern Göranz. Önskar 
du kyrkbil ringer du själv och beställer senast 1,5 timme 
innan på tel. 191 00.

"Bereden väg för Herran!" 
SÖNDAG 2 DECEMBER 1:a i advent
kl. 19.00 Hjortsberga kyrka
Adventskonsert med Rösträtt och Kyrkokören under ledning av 
Dorothea Knust och Gunilla Erikson.

Tjejgruppen ordnar disco! 
FREDAG 8 MARS
Kl.18-19.30 i församlingshemmet i Alvesta
Ett disco för årskurs F-2 där de insamlade pengarna går 
till Läkarmissionens projekt RESCUE. Försäljning av läsk, 
popcorn och godis. 
Arr: Tjejgruppen år 2

En dag för de äldre! 
De äldres dag firas i Hjortsberga söndag 10 februari. Vi 
inleder i kyrkan med gudstjänst kl 12  och bjuder på lunch 
efteråt.

Himlaliv i vår!
Kl. 10 i Skogskyrkan kan du vid följande söndagar delta i under-
bara gudstjänster med barnen i fokus. Välkommen till Himlaliv!

13/1, 27/1, 10/2, 24/2, 10/3, 7/4,  22/4  
(Annandag påsk, måndag), 12/5 och 26/5 avslutning.

 kyrkliv nr 6 2018 3



FREDAG 21 DECEMBER 
19.00 Julkonsert i Alvesta kyrka med Hjortsberga Gospel 
och Elias Wallin, under ledning av Johan Wallin. 
Äntligen är Hjortsberga gospel tillbaka med sin svängiga  
julkonsert. Vi laddar för glädjefest i Alvesta kyrka! 

MÅNDAG 24 DECEMBER Julafton
17.00 Julbön i Kvenneberga kapell, Frida och Ellen Karlsson, 
sång.
Systrarna Frida och Ellen är uppvuxna i Sköldsta. Båda är eller 
har varit aktiva i församlingen som ungdomsledare. Frida har 
gått har först gått estetiskt program på gymnasiet och har 
sedan fortsatt sin musikutbildning på Liljeholmens och Kag-
geholms folkhögskolor. Ellen går musiktillägg på Hagaskolan i 
Alvesta och framträder bland annat i samband med musik- 
skolans konserter..

23.00 Julnattsmässa i Alvesta kyrka med The Oaks.  
The Oaks består av paret Katarina och Wincent EK som framför 
musik från den amerikanska södern

23.00 Julnattsmässa i Lekaryds kyrka, Lisa Peterson, sång 
Lisa Petersson kommer från Växjö där hon arbetar som sång-
pedagog på Kulturskolan. Hon är utbildad på musikhögskolan i 
Malmö och har varit med i uppsättningar på Ystadoperan och 
Linneateatern.

23.00 Julnattsgudstjänst i Hjortsberga kyrka med  
Kyrkokören

TIS 25 DECEMBER Juldagen
07.00 Julotta i Alvesta kyrka, Björn Elmgren, sång 
Björn Elmgren kallar sig estradör och allkonstnär. Han är född 
och uppvuxen i Alvesta och utbildad vid musikhögskolan i Mal-
mö. Som operasångare är han också en av initiativtagarna till 
Smålandsoperan. 

07.00 Julotta i Härlövs kyrka, Sofia Newkumet, sång
Sofia Newkumet är en ung, lovande sopran från Växjö som går 
sista året på kandidatprogrammet i opera vid högskolan för 
scen och musik i Göteborg. Hon är en aktiv konsertsångerska 
och har bland annat varit solist i Carmina Burana på Växjö  
konserthus med Akademiska kören och Växjö stads symfonior-
kester 2017.

Att få lyssna till vacker musik i kyrkan är för 
många en mycket viktig del av advent och jul. 
I år har vi som vanligt väldigt många, underba-
ra tillfällen till detta. Välkommen in och känn 
glädjen i musiken! 

The Oaks, 24 december. 

Björn Elmgren, 25 december.  

Hjortsberga Gospel, 21 december. 

Ellen och Frida Karlsson , 
24 december. 

Sofia Newkumet, 25 december.

Lisa Petersson, 24 
december.

Musik i juletid
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musik i juletid

ONSDAG 26 DECEMBER Annandag jul
16.00 Julens sånger och psalmer i Skogskyrkan. 
Denna välkända trio bestående av Ulrika Runesson, Ulrica  
Carlberg och Johan Runesson, framför enligt tradition våra 
mest älskade julpärlor på annandagen. 

SÖNDAG 30 DECEMBER 
18.00 Julkonsert i Hjortsberga kyrka. 
Julsångskören med solister under ledning av Mia  
Claesson och Gunilla Erikson. Jocke Wickström, trumpet.

MÅN 31 DECEMBER Nyårsafton
16.00 Nyårsbön i Alvesta kyrka Karolina Bengtsson, sång
Karolina Bengtsson är född och uppvuxen på Huseby Bruk och 
började tidigt musicera. Sin klassiskt skolade bana startade hon 
som elvaåring för sångpedagogen Sylvia Mang-Borenberg. 
Året efter vann hon talangtävlingen ”Alvesta Idol”. Numera 
studerar hon vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 
Köpenhamn.

TIS 1 JANUARI Nyårsdagen 
14.00 Gemensamn gudstjänst i Alvesta kyrka, med  
Marucs Perlitz, sång. 
I samarbete med Equmeniakyrkan och Ulriksbergskyrkan. 
Markus Perlitz är uppvuxen i Göteborg men har nyligen flyt-
tat till Benestad och bor i sina morföräldrars gamla hus. Han 
sjunger pop, musikal och klassiskt och har stått på många 
stora scener som till exempel Folkoperan, Ystadsoperan, 
Säffleoperan och Stockholm Stadsteater.

SÖN 6 JANUARI Trettondedag jul
16.00 Sjung för Guds skull i Lekaryds kyrka
Maria Carlsson, sång

Maria Carlsson kommer ursprungligen från Lekaryd. Hon bor 
med sin familj i Furuby, älskar sitt arbete som mellanstadielä-
rare och har musiken och sången som sitt fritidsintresse.

Marcus Perlitz, 1 januari. 

Karolina Bengtsson, 31 december. Foto: Tore Sjöqvist. 

Julsångskören, 30 december. 

Ulrika Runesson, Johan Runesson och Ulrica Carlberg, 
26 december. 

Maria Carlsson, 6 januari.

Missa inte heller vårt luciatåg i Hjortsberga kyrka, advents- 
konsert med Rösträtt och kyrkokören eller en humanitär 
konsert med Vocal Vibrations till förmån för Musikhjälpen.  
Läs mer om dessa på sidan 3. 

Varmt välkommen till kyrkan i juletid!
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Julen är en tid som innebär mycket glädje och 
gemenskap men som också kan kännas utsatt 
och svår. Jag träffar ibland människor som sä-
ger att de alltid har älskat julen – men som på 
senare tid har fått allt svårare för julmyset.  
 
Det är helt enkelt inte lika roligt längre, när barnen är stora 
och skinkan köps färdigkokt i affären. Men att få dela julens 
innerliga glädje är viktigt och kan bli en hjälp att hitta tillbaka 
till en skön julkänsla.

Den 23 december är du välkommen på ”lille-jul” i Alvesta för-
samlingshem! Vi startar i kyrkan och firar en Mariagudstjänst 
med många av våra mest älskade psalmer. Gösta Andersson 
och hans musikvänner är med och leder sången och musiken. 
Efter gudstjänsten går vi över till församlingshemmet och 
provsmakar lite av julmaten, umgås, dricker kaffe och äter 
kakor och fortsätter sedan att sjunga allsång tillsammans.

Visst låter det som ett härligt sätt att smygstarta julen?
Vi vill gärna bjuda in till ett gemensamt firande där vi både 
hinner fira gudstjänst, äta julmat och umgås, samtala, sjunga 
och provsmaka julkakorna. På plats finns både kyrkans per-

sonal och våra ideella medarbetare Iréne Niemi, Inga-Britt 
Odelgård, Annika Lavin och Doris Petersson.  Vi hjälps åt med 
förberedelser och julstök och tillsammans skapar vi en stund 
där julens budskap om glädje och frid kan få bli verklighet i vår 
gemenskap.

Linda Ottosson

SÖNDAG 23 DECEMBER
Kl. 11 Mariagudstjänst  med efterföljande jullunch,  
sång och gemenskap i församlingshemmet. 

På bilden: Louise Petersson, Inga-Britt Odelgård, Iréne Niemi 
och Linda Ottosson

jul för alla

De fixar lille-jul för alla! 

Alvesta församling, Röda korset, Länkarna, Alvesta kommun 
och Equmeniakyrkan har ett julfirande på Hagagården.  
Alla är varmt välkomna dit för ett firande med julmat, julgodis 
och gemenskap den 24 och 25 december kl. 13-17. Alvesta  
församling och Equmeniakyrkan är där med sång, musik, sam-
tal och julens evangelium. 

Dessutom...
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Krubbgudstjänst i Härlöv
Sedan 13 år tillbaka tillbringar Elisabet och jag julaftons förmiddag tillsammans. Vi firar krubbgudstjänst i Härlöv. Det är en fin 
tradition och det bästa sättet att inleda julen på, tycker jag. Det är en härlig, lättsam och rolig gudstjänst där barnen i högsta 
grad är delaktiga. De får springa ner längst ner i kyrkan och hämta djur och figurer och sätta dem på rätt plats i julkrubban, 
vilken har gjorts iordning av en utvald Härlövfamilj. Det är roligt att hämta får, änglar, herdar och så till slut det lilla Jesusbarnet. 
Det allra bästa med gudstjänsten är alla fina och stämningsfulla julpsalmer vi sjunger. Kyrkan brukar vara fullsatt och alla kläm-
mer i för full hals i psalmerna. Underbart!

jul för alla

Vi brukar också framföra ett par julsånger, Elisabet och jag 
och våra barn. Sammanlagt har vi sex barn och vissa år har 
alla varit med och sjungit. Då kan det bli vacker stämsång. 
En annan slags stämsång blev det den gången vi hade 
10-årsjubileum och våra män kom inskridandes som vise 
män! Det lät kanske inte så vackert men det var väldigt 
uppskattat!

Efter gudstjänsten i Härlöv fortsätter jag och min familj jul-
firandet på traditionellt vis: julmat, julgodis, julklappar, sago
promenad, mer julsånger och allt annat som hör julen till. 
Det är stimmigt och stojigt och mycket folk – precis som 
det ska vara. Julefriden och julens viktiga budskap får vi på 
förmiddagen i Härlöv – precis som det ska vara!

Med önskan om en underbar jul! 
Maria Magnusson, pedagog 

Då som nu: Bilden är från 2013 men Gabriel, Philip, Matilda, 
Martin, Ingrid och Axel, får fortfarande vara med och sjunga! 
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Grace föddes på Selian Lutheran Hospital iArusha, Tanzania. 
Mamma Beatrice känner sig privilegierad. Hon är tacksam för 
att hon och maken har möjlighet att ge Grace den omvårdnad 
hon behöver. Grace fick födas på sjukhus och har en födelseat-
test. Födelseattesten betyder att hon senare i livet kan skaffa 
sig identitetshandlingar och kan rösta, öppna bankkonto, ta 
lån, kräva sin arvsrätt eller resa till ett annat land. I länder där 
registreringen av ett barn är krånglig är det många flickor som 
aldrig registreras, som aldrig får egna identitetshandlingar. Re-
dan vid födelsen avgörs flickors möjlighet att själva få bestäm-
ma över sina liv. I den del av Tanzania där Grace är född finns 
stora utmaningar för flickor. Många tonårsflickor gifts bort och 
många blir gravida.

Könsstympning lagligt
I Tanzania tillåts skolflickor som blir gravida inte gå i skolan 
varken under eller efter sin graviditet. De blir nekade den ut-
bildning och kunskap de behöver för att göra sina röster hörda 
i samhället. En ung flickas kropp är dessutom inte mogen för 
en graviditet. Det finns ett tydligt samband mellan tonårsgra-
viditet och barnadödlighet och mödradödlighet. Arbete mot 
könsstympning, Ytterligare en stor utmaning i området är att

över 60 procent av flickorna könsstympas – enligt lag. Köns-
stympning är en sedvänja som kan innebära livshotande skador 
och ge men för livet. Lutherska kyrkan i Tanzania driver ett om-
fattande arbete för att stoppa könsstympningen. De religiösa 
ledarna i samhället, som har ansvar för att upprätthålla kulturel-
la traditioner, har stort inflytande över människors liv. Föränd-
ring kan ske när dessa ledare tar avstånd från könsstympning 
och annat könsbaserat våld. Möjlighet att välja När en flicka 
växer upp kommer hon se sina möjligheter att expandera – eller 
minska. En flicka som blir självständig och utforskar nya intres-
sen – eller tvingas in i hushållsarbete
eller blir en vara som kan bytas bort. Nyfödda Grace har möj-
lighet att leva ett bra liv tackvare kärleksfulla föräldrar och ett 
samhälle i utveckling. Genom Svenska kyrkans internationella 
arbete kan vi stärka flickors rätt till en god hälsa, värdighet och 
makt över sitt eget liv.

En flicka är född!

– Jag tror att Grace kommer att få ett bättre liv än vad jag har haft. Vi har ingen lyx att erbjuda, men vi 
kan ge henne allt hon behöver. Och vi kommer att kunna satsa på hennes utbildning. I den globaliserade 
värld vi lever i blir utbildning bara viktigare och viktigare. Om Grace utbildar sig kommer det att hjälpa 
henne i livet, men utbildning gör också att hon kan hjälpa hela familjen, konstaterar mamma Beatrice.

Stöd kampen för varje människas rätt
till ett värdigt liv – ge en gåva idag!
Swisha valfritt belopp till 9001223

Text: Anna Wahlgren Foto: Helen Goldon/IKON
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EN FLICKA ÄR FÖDD - JULKAMPANJEN 2018

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orätt-
visor – bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör 
att flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller 
försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstymp-
ning. Eller att flickor får äta sist och minst.  Det är en ständig 
kamp om liv och död, som vi måste ta tillsammans. 

I årets julkampanj har vi den stora möjligheten att tillsammans 
kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas.  
För varje barn är skapad till Guds avbild och har samma värde 
– oavsett kön. I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från  
första advent 2018 till trettondedag jul 2019, samlar vi in  
pengar till Svenska kyrkans internationella arbete - för varje 
människas lika värde och makt över sitt eget liv.  

Swisha din gåva till 9001223. 
Tack!

Fem rättigheter i fokus Flickor utsätts för diskriminering och orättvisor, bara för att de föds 
som flickor. I flera delar av världen anses flickor mindre värda än pojkar. Miljontals flickor saknar egna identitets-
handlingar vilket innebär att de bland annat inte kan rösta eller öppna ett bankkonto. I många länder får de inte 
äga land eller ärva egendom. Därmed hamnar de i beroendeställning och får svårt att påverka sin egen situation. 
Rätten att erkännas som person påverkar tillgången till alla övriga rättigheter. Svenska kyrkans internationella 
arbete stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget 
liv. Dessa fem rättigheter är grunden i vårt arbete:

1. RÄTTEN TILL MAT 
Allt fler människor i världen kan äta sig mätta. Men 
stora grupper får inte del av framstegen och fortfaran-
de är var åttonde människa undernärd. Oftast är denna 
människa en flicka eller kvinna. I vissa kulturer är det 
tradition att mammor och systrar äter sist efter det att 
män och bröder har ätit. Vi arbetar för allas rätt till mat. 

2. RÄTTEN TILL TRYGGHET OCH FÖRSÖRJNING 
Flickor och kvinnors möjlighet att ärva och äga mark 
och annan egendom påverkar deras möjlighet att för-
sörja sig och ha inflytande på familjens ekonomi. De är 
ofta ansvariga för att ta hand om barn och utföra oav-
lönat hushållsarbete vilket ytterligare begränsar deras 
möjligheter att utbilda sig eller arbeta utanför hemmet. 
Vi arbetar för att stärka kvinnors tillgång till ekonomisk 
och social trygghet.  

3. RÄTTEN TILL SIN KROPP 
Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld 
inom familjen är exempel på övergrepp som flickor ut-
sätts för. Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall 
som mäns egendom och deras främsta värde kopplas 
till reproduktion. Tidiga graviditeter kan leda till svåra 

skador eller till att flickor inte kan eller får gå i skolan. 
Vi arbetar för flickors och kvinnors rätt att bestämma 
över sina egna kroppar.  

4. RÄTTEN TILL HÄLSA OCH SJUKVÅRD 
Flickor får sämre vård och omsorg än pojkar, trots att 
de löper högre risk att utsättas för sjukdomar på grund 
av undernäring, diskriminering och könsrelaterat våld. I 
många delar av världen får flickor inte tillgång till sex-
ualupplysning och preventivmedel och kan inte skydda 
sig mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. 
Mens är ofta tabubelagt och skamligt. Genom uppsö-
kande hälsoarbete i utsatta områden kan fler flickor ges 
den hälsokunskap och vård de har rätt till.  

5. RÄTTEN TILL UTBILDNING 
Fattigdom och traditionella, kulturella och religiösa 
normer bidrar till att många familjer inte prioriterar 
skolgång för sina döttrar. Utbildning kan ge kunskap om 
rättigheter och ökar möjligheterna att kunna navigera 
i och påverka samhället. Vi arbetar för flickors rätt till 
utbildning för att de ska ha möjlighet till egen inkomst 
och ökad makt över sitt liv.    
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I advent är det i första hand glädje som manifesteras i kyrkan 
- musiken, alla ljusen och våra älskade adventspsalmer! Själva 
nedräkningen till julen har börjat på riktigt genom bibelbe-
rättelsen om hur Jesus rider in i Jerusalem och hälsas som en 
kung.
Rent kronologiskt hänger det ju inte ihop med födelsen på 
julnatten men känslan är densamma – förväntan, glädje, 
förhoppningar och en smula eftertänksamhet för att inse vad 
som är viktig i livet. ”Bereden väg för Herran” sjunger vi i en 
av våra psalmer. Vi bereder väg för Jesusbarnets födelse. Men 
advent är också en tid för reflektion - vilken betydelse har 
barnet som föds på julnatten i mitt liv?

För ganska många år sedan när jag studerade till präst, var 
det dags för sommarens terminsavslutning. Jag frågade då en 
studiekamrat:
- Vad har du för planer för semestern?  
Hon var tyst en liten stund. Sen svarade hon:
- Jag önskar att Jesus flyttade hem till mig så att jag kunde 
lära känna honom lite bättre.
Jag blev alldeles paff. Svaret var så konkret och jag undrade 
hur det skulle vara om det knackade på dörren och Jesus stod 
utanför:
- Hej, jag tänkte bo hos dig ett tag, så att vi får lära känna 
varandra på djupet.  
Jag vet att hennes sommar inte riktigt blev som hon ville. Det 
blev stressigt och flängigt, sämre väder och mer småtjafs än 
hon önskade. 

Men jag vet att hennes längtan efter att komma närmare 
Gud, inte släcktes.

Min förhoppning är att vi tar vara på adventstiden. Att vi 
använder de här veckorna fram till jul för att fundera över hur 
Gud kan få ta mer plats i mitt liv. 
Jag hoppas att vi kan ge oss själva den tiden och att det i sin 
tur ska blåsa nytt, starkare liv i vår längtan efter Gud.

Vi uttrycker vår längtan på olika sätt – jag planterar alltid vita 
hyacinter och tänder mycket ljus. Jag tror att det finns en 
anledning till att vi gör just detta.
Hyacintlöken påminner om att det finns liv i det som verkar 
dött. Hyacintlöken i sin svarta jord blir ett tecken för det som 
Jesus säger ”Om vetekornet inte faller till marken och dör 
förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det en rik 
skörd” (Joh 12:24)
Hyacinten blir ett tecken för Jesus. 

Också ljuset är en påminnelse om Jesus själv – världens ljus – 
den som följer honom ska inte vandra i mörkret utan ha livets 
ljus. (Joh 8:12)
Om vi under adventstiden påminner oss om detta, på olika 
sätt – genom hyacinter, adventsstjärnor, saffransbröd, ljus 
och pynt. Om vi bjuder in Jesus till vårt hem och låter honom 
bo hos oss – då kan det hända stora saker. Så ta din längtan 
på allvar.

God, glad och längtansfull advent önskar jag er alla!

Linda Ottosson, komminister

Adventslängtan 
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den sanna julglädjen

I vår församling finns det barn som lever i det vi kallar fattigdom och under julen blir utsattheten speciellt påtaglig för dessa 
barn. Alvesta församling har sedan några år tillbaka gjort en julklappsinsamling för att på så sätt stötta dessa familjer och göra 
en riktad insats vid julen. Diakonala teamet delar sedan ut julklapparna till de familjer som är i stort behov. Förra året fick ca 
60 tacksamma barn ta emot två julklappar var och en del av överskottet skänktes till flyktinghälsan, som också kunde glädja 
flertalet barn med julklappar.

Vill du skänka en julklapp?

Vill du vara med och göra julen lite bättre för ett barn nära dig? Om du vill bidra så tänk på följande:

* Det gäller barn 0-17 år i Alvesta församling
* Vi kan inte ta emot begagnade saker eftersom vi inte har möjlighet att kontrollera att sakerna är i gott skick. 
* Märk paketet med innehåll, ålder och om det är unisex eller tänkt för en kille eller tjej.
* Insamlingen sker från och med den 1 december, då det är  julskyltningslördag, till och med 14 december.
* Ditt paket kan du lämna i Kyrkan Mitt i Byn.

Vi tar tacksamt emot ditt bidrag!

2017 års insamling genere-
rade över 500 julklappar! 

Vilde och Valter Stenkilsson, 
och Christina Anzelius-Hag-
lund, var några av de som 
bidrog till det fantastiska 
resultatet! 

Hur många får vi in i år? 

Kontaktperson för insamlingen är Malin Hjertquist, diakoniassistent i Alvesta församling.
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gruppstarter/vuxna

Samtalsgruppen kaffetåren Start 21 januari 
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 21 januari
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 29 januari
Tisdagar varannan vecka kl 14-16  
Hjortsberga församlingshem
Tisdagsgemenskapen i Hjortsberga är en samtalsgrupp om livets 
små och stora frågor, fika och många skratt.

hjortsberga gospel  Start 22 januari
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 16 januari
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 17 januari
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: Markus Stenkilsson  

 

 

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  

Markus Stenkilsson 0472-177 82, mobil 070-508 36 88 

Linda Ottosson  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   

nystart i våra grupper!
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 15). 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 Ottosson, präst och Malin Hjertquist, 
diakoniassistent.  

Här ser du våra grupper våren 2019.
ta en titt, här finns något för alla! 
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gruppstarter vecka 3/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, Markus Stenkilsson 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, 
Markus Stenkilsson, 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: Markus Stenkilsson

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   
Killgruppen År 2

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

Torsdag 
Himlakul  
Tjejgruppen År 2 

 

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

Schema för våra barngrupper

Se kontaktuppgifter på föregående sida! 

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
15.00-17.00 FHV

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
15.15-17.15 FHK
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Det börjar bli dags att summera det första av mandatperi-
odens fyra år. Det började med kyrkoval i september 2017 
och i december valde kyrkofullmäktige in vilka som skulle 
sitta i Alvesta församlings kyrkoråd.
 
Stiftet har satsat mycket på utbildning för förtroendevalda 
efter valet, både för nya och gamla ledamöter och kyrkorå-
det har deltagit vid flera tillfällen. Vi har träffat förtroende-
valda från hela stiftet och fått utbyta erfarenheter, bygga 
nätverk och fyllt på våra kunskapsbanker.
 
Vi har även samlas lokalt i vårt kyrkoråd för ett arbetsdygn 
då vi lärde oss mer om ekonomi och började formulerat 
riktlinjer för församlingens visionsarbete. De förtroendeval-
da har blivit utbildade i processmodellen regnbågsnyckeln 
för att få kunskap och inblick i församlingens mångfaldsvi-
sion.
 
Kyrkorådet har fattat många beslut under året om fastig-
heter, budget, verksamhet och mycket mer, allt med för-
samlingsinstruktionens huvudmål om barn och unga i fokus 
och målet att erbjuda ett brett gudstjänstliv med i tanken.
 
Några av kyrkorådets mer tongivande beslut inför 2019 är 
att fortsätta bedriva projektet Kyrkan Mitt i Byn och att 
satsa ännu mer på barn och ungdomsverksamhet för att 
möta den ökade efterfrågan.
 
Väl mött!

Ett år har gått

Malin Stenkilsson, ordförande i  
Alvesta församlings kyrkoråd

Nytt efternamn! 
Vår komminister Linda, som tidigare hette Waldén i 
efternamn, har gift sig. Numera heter hon Ottosson i 
efternamn. 

aktuellt

Gudstjänstfirande  
i Kyrkan Mitt i Byn
I januari kommer vi att börja fira andakt i vår mötes-
plats Kyrkan Mitt i Byn på Storgatan. Vi har under 
många är firat andakt på servicehemmet Bryggaren, 
men med anledning av ändrade boendeformer flyttar vi 
vår andakt till Kyrkan Mitt i Byn. Varannan fredag, med 
start den 18/1, firar vi andakt kl 14.  
Equmeniakyrkan i Alvesta kommer att ansvara för 
andakten varannan gång.

Varmt välkomna!
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Elisabet Cárcamo Storm 177 86

komminister
Linda Ottosson 177 72
Annesophie Färdigh 177 98

kyrkokamrer
Mats Edenvärn 177 73

ekonomiassistent
Lilian Hedstig 177 71

kommunikatör
Ulla Sigfridsson 17785

diakonala teamet
Malin Hjertquist 177 80
Jakob Wikström (tjänstledig) 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 (tjänstledig) 
Maria Magnusson tel 17788

nästa nummer  
av    

      
 

kommer ut
19 februari

Kyrkliv

Maria, Malin och Jakob
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gudstjänster
SÖN 2 DEC 1 i advent
11.00 Himlabromässan  ASF
Alvesta kyrka. Kyrkokören.

11.00 Musikgudstjänst  Cas
Härlövs kyrka. Kören ”Raise the Roof” 
under ledning av David Newkumet.

19.00 Adventskonsert  Cas 
Hjortsberga kyrka. Rösträtt och 
Kyrkokören under ledning av Dorothea 
Knust och Gunilla Erikson.

SÖN 9 DEC 2 i advent
10.00 Himlaliv  Cas
Skogskyrkan.

18.00 Adventsmässa  MW
Lekaryds kyrka. Matilda Bremer, sång 
och flöjt, Olle Norén, gitarr.

LÖR 15 DEC
18.00 Konsert med Vocal Vibrations
Hjortsberga kyrka. 
Till förmån för Musikhjälpen. 

SÖN 16 DEC 3 i advent
11.00 Himlabromässan  ASF
Alvesta kyrka.

16.00 Luciatåg
Hjortsberga kyrka.  LO
Himlakören och Musik o Drama.
Dans kring granen, varmkorv, kaffe
och tomtebesök.

FRE 21 DEC
19.00 Julkonsert  LO
Alvesta kyrka. Hjortsberga gospel  
och Elias Wallin, under ledning av Johan 
Wallin. 

SÖN 23 DEC 3 i advent
11.00 ”Mariagudstjänst” 
-  temagudstjänst  LO
Alvesta kyrka. Gösta med vänner, 
sång och musik. Efteråt enkel jullunch i 
församlingshemmet.

MÅN 24 DEC Julafton 
10.00 Krubbgudstjänst  ASF 
Alvesta kyrka.

11.00 Krubbgudstjänst  Cas
Härlövs kyrka. Maria Magnusson och  
Elisabet Cárcamo Storm med familjer  
medverkar.

17.00 Julbön  LO
Kvenneberga kapell.
Frida och Ellen Karlsson, sång.

23.00 Julnattsmässa  ASF
Alvesta kyrka. The Oaks framför  
musik från den amerikanska södern.

23.00 Julnattsmässa  Cas
Lekaryds kyrka. Lisa Peterson, sång.

23.00 Julnattsgudstjänst  LO
Hjortsberga kyrka. Kyrkokören.

TIS 25 DEC Juldagen
07.00 Julotta  ASF
Alvesta kyrka. Björn Elmgren, sång.

07.00 Julotta  Cas
Härlövs kyrka. Sofia Newkumet, sång

ONS 26 DEC Annandag jul
16.00 Julens sånger och psalmer  LO
Skogskyrkan. 
Ulrika Runesson, Ulrica Carlberg och Johan 
Runesson, sång och musik.

SÖN 30 DEC Sön e jul
18.00 Julkonsert  ASF
Hjortsberga kyrka. Julsångskören med 
solister under ledning av Mia Claesson och 
Gunilla Erikson. Jocke Wickström, trumpet

MÅN 31 DEC Nyårsafton
16.00 Nyårsbön  ASF
Alvesta kyrka. Karolina Bengtsson, sång

TIS 1 JAN Nyårsdagen 
14.00 Gemensam gudstjänst  ASF 
Alvesta kyrka. Alvesta församling, Equme-
niakyrkan och Ulriksbergskyrkan. Markus 
Perlitz, sång

SÖN 6 JAN Trettondedag jul
16.00 Ljusgudstjänst  Cas
Lekaryds kyrka. Maria Carlsson, sång

SÖN 13 JAN 1:a efter trettondedagen
10.00 Himlaliv  Cas
Skogskyrkan.

18.00 Ro för själen  Cas
Härlövs kyrka.

SÖN 20 JAN 2:a e trettondedagen
11.00 Himlabromässan  LO 
Alvesta kyrka.

CaS  Elisabet Cárcamo Storm
ASF  Annesophie Färdigh
LO  Linda Ottosson
MW Martin Wikerstål

Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/alvesta

TORS 24 JAN
18.00 Sinnesrogudstjänst   ASF
Kyrkan Mitt i Byn.

SÖN 27 JAN 3:e e trettondedagen
10.00 Himlaliv  Cas
Skogskyrkan.

18.00 Rastplats  Cas
Kvenneberga kapell.

SÖN 3 FEB Kyndelsmässodagen 
11.00 Himlabromässan  ASF
Alvesta kyrka.

18.00 Ro för själen  ASF
Lekaryds kyrka.

TORS 7 FEB
18.00 Sinnesrogudstjänst   ASF
Kyrkan Mitt i Byn.

SÖN 10 FEB 5:e e trettondedagen
10.00 Himlaliv  LO
Skogskyrkan.

12.00 Sjung för Guds skull  LO
Hjortberga kyrka. De äldres dag.

SÖN 17 FEB Septuagesima 
11.00 Himlabromässan  ASF
Alvesta kyrka.

18.00 Ro för själen   ASF
Kvenneberga kapell.

TORS 21 FEB
18.00 Sinnesrogudstjänst   ASF
Kyrkan Mitt i Byn.

SÖN 24 FEB Sexagesima 
10.00 Himlaliv  Cas
Skogskyrkan.

18.00 Rastplats   Cas
Lekaryds kyrka.


