
Sommaren 2022
 Kasta din börda på Herren

han skall sörja för dig
Aldrig låter han den rättfärdige svikta

 Psalm 55:23 
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 Missionskyrkan och Betelkyrkan

Gudstjänst- och mötesprogram
(Med reservation för ändringar och tillägg!)

Juni
Fre 10 1800  Älvåsa Öppnar för säsongen  
Återkommande program varje vecka:
Fredagar 2000 Älvåsa SPOT ungdomskväll
Sön 12 1100  Missionskyrkan Gudstjänst   
   Heidi Lundberg, sång    
   Alexander Forsberg-Storm
  1100 Betelkyrkan Gudstjänst   
   Peder Möller 
Tors 16 1300 Liljebacken Andakt    
   Betelkyrkan ansvara 
  1900 Älvåsa Lovsång och nattvard 
   David Norgren
Lör 18 1930 Älvåsa Konsert med Anna   
   Holmkvist & Victoria Broström
Sön 19 1100 Älvåsa Tillsammansgudstjänst   
   Lars Martinell
 1800 Betelkyrkan Sommarkväll vid  
   grillen
Tors 23 1900 Älvåsa Lovsång och nattvard 
   David Norgren
Fre 24 1800 Älvåsa Midsommarfirande. 
   värd David Norgren. 
 2000 Älvåsa Göran och Emmeli med  
   gäng
Sön 26 1100 Älvåsa Ekumenisk gudstjänst 
   Samuel Wångehag och  
   David Norgren
Tis 28  1830 Älvåsa Bön och lovsång
Ons 29 1900  Älvåsa MC-kväll med Kalle 
   Olsson. Gäst: Christer Miinin 
Tors 30 1300 Liljebacken Andakt Barbro   
   Lindh
 Juli
Lör 2 1930 Älvåsa Marina Bratterud med  
   vänner.
Sön 3 1100 Älvåsa Tillsammansgudstjänst   
   med Carola Eriksson
Tis 5  1830 Älvåsa Bön och lovsång
Ons 6 1930  Älvåsa Cafékväll  
   Gäst: Sebastian Olofsson
Lör 9 1930  Älvåsa Konsert med Sarah och  
   David Åström

Sön 10 1100 Älvåsa Tillsammansgudstjänst   
   med nattvard Bo Henriksson
 1800 Betelkyrkan Sommarkväll vid  
   Betel
Tis 12  1830 Älvåsa Bön och lovsång 
Ons 13 1930  Älvåsa Cafékväll  
   Gäst: Emilia Lundgren
Lör 16 1930  Älvåsa Lasse Siggelin
Sön 17 1100 Älvåsa Tillsammansgudsjänst,  
   Betel ansvarar    
Tis 19  1830 Älvåsa Bön och lovsång
Ons 20 1900 Älvåsa Cafékväll  
   Gäst Thorleif Skeppstedt
Lör 23 1930  Älvåsa  Konsert med  
   PG Mattsson och Rolf Pilotti
Sön 24 1100 Hembygdsgården Ekumenisk  
   gudstjänst med Noraalliansen.
Tis 26  1830 Älvåsa Bön och lovsång
Ons 27 1930  Älvåsa Cafékväll 
Tors 28 1300  Liljebacken Andakt    
   Betelkyrkan ansvarar
Lör 30 1900 Älvåsa Läsarsånger med   
   sångare från Betelkyrkan
Sön 31 1100 Älvåsa Tillsammansgudstjänst  
   Ylva och Henry Florin
Augusti
Tis 2  1830 Älvåsa Bön och lovsång
Lör 6 1930 Älvåsa Konsert med  
   Bibbi Larsson   
Sön 7 1100 Älvåsa Tillsammansgudstjänst  
   med nattvard Betelkyrkan   
   ansvarar
Tis 9  1830 Älvåsa Bön och lovsång
Tors 11  1200  Älvåsa Dagträff med Mattias   
   Jansson
Lör 13 1930 Älvåsa Konsert med  
   Bengt Johansson
Sön 14 1100 Älvåsa Avslutningsgudstjänst   
   Bengt Johansson, Örebro
Sön 21 1100 Betelkyrkan     
   Tillsammansgudstjänst    
   Robert Fallstam
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Tors 25 1300 Liljebacken Andakt  
   Ingalill Norgren
Sön 28 1100  Missionskyrkan Gudstjänst
 1100 Betelkyrkan Gudstjänst 
September
Sön 4 1100 Betelkyrkan Gudstjänst   
   med nattvard Carl-Olov Hultby   
   Servering
 1100  Missionskyrkan Gudstjänst
Tis 7 1800 Missionskyrkan Bön och   
  fastedygn inleds
Ons 8 0830, 1200, 1800    
  Missionskyrkan     
  Bönesamlingar i fastedygnet.
Tors 9  1300 Liljebacken Andakt    
   Betelkyrkan ansvarar
Sön 11 1100 Missionskyrkan Gudstjänst   
   med nattvard och månadsoffer. 
 1100 Betelkyrkan Gudstjänst med  
   Ingrid Andersson
Sön 18 1100 Missionskyrkan Tillsammans- 
   gudstjänst med Vasa Gospel 

Hemsidor
Vill du veta mera om församlingarna och 
verksamheten så kan du besöka våra 
hemsidor
Betelkyrkan: www.beteltarnsjo.com
facebook: @betellivetarnsjo
Missionskyrkan: www.eqmeniakyrkan.
se/noratarnsjo 
Instagram: instagram.com/tarnsjomf
Youtube Nora-Tärnsjö Missionsförsamling
Älvåsa: www.alvasa.se
Facebook och instagram: @alvasacafe

Källans utgivning
Du vet väl om att du när som helst kan 
ge en gåva till Källans utgivning. Du 
sätter in pengar på bankgiro 777-3856 
Märk insättning "Källans utgivning

Äntligen Älvåsa
Öppettider:
Gården öppnar för servering den 10 
juni klockan 18.00 och har öppet alla 
veckodagar kl 13 - 21.  
Längre ibland vid programkvällar.  
Älvåsa stänger för säsongen 14 augusti.

Program:
På progammet står flera konserter med 
tidigare Älvåsagäster men också nya 
konstellationer.  
Under fem sommarveckor juni/juli bjuds 
på Cafékvällar med intressanta gäster 
som blir utfrågade.
Under sommarens tisdagar inbjuds du till 
bön och lovsång och på fredagar är det 
ungdomskväll.

Servering:
I serveringen bjuds som vanligt på 
hembakt bröd till fikat och är du lite 
hungrigare finns ett antal olika mackor att 
välja på. Sen ett par år tillbaka kan du 
också få salladstallrik eller nachotallrik 
till lunch och som kronan på verket kan 
du avsluta med hemlagad glass i olika 
smaker, en succe som upprepas i år igen.

Aktiviter:
Om det inte var nog med det här så 
kan du gå en runda på minigolfbanan 
(den enda i Heby kommun) eller låna 
en fotboll och spela med dina kompisar. 
För barnen finns ett leklandskap med 
gungor, rutschbanor och sandlåda. Är 
du vandringssugen så kan du alltid ta 
en promenad till Ingbo källor eller via 
Ljusbäcksleden till Tärnsjö. Badsugen har 
Färnösandsbadet tvärs över vägen.

Du är hjärligt välkommen!
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Det bästa ligger framför, så har jag tänkt 
hela vintern. Vissheten om att det kommer 
en vår, en sommar, en tid när skapelsen 
vaknar igen. 
Jag måste erkänna att hösten och vintern 
2021 - 2022 varit extra påfrestande för 
mig. 
Ni vet när saker inte blir som vi förväntat 
oss, eller rättare sagt det blir väldigt säl-
lan som vi planerat för. Ibland överraskar 
livet och det blir mycket bättre än vi tänkt 
eller så blir det raka motsatsen. Eller så 
ser vi långt senare att det blev precis som 
det var meningen att det skulle bli. 

Vi människor är så duktiga på att in-
formera oss, planera, strukturera och ta 
ansvar, vara plikttrogna och göra det som 
förväntas av andra. Ständigt på väg mot 
nya mål och upplevelser. Vi vill inte vara 
vilsna, känna oss maktlösa, stå och stam-
pa. Vi har inte tid för sjukdom. 
Hösten 2020 påbörjade jag min drömut-
bildning. Ni vet hur det känns när livet är 
i flow, allting bara faller på plats. Så var 
det för mig. 
Inne på tredje terminen började jag 
däremot känna mig själsligt trött, nästintill 
utsliten och begagnad.

I Equmeniakyrkan låter ordinationslöftet så 
här: 
Inför Jesus Kristus, församlingens Herre, 
frågar jag er som nu ordineras till diakon-
er: Vill du, som diakon, vara Kristi tjänare 
i församling och samhälle, förmedla Guds 
ord, ge omsorg, erbjuda gemenskap samt 
särskilt stödja människor i utsatta livssitu-
ationer och stå på de förtrycktas sida? 
(min kurs.)

Utbildningens syfte är att rusta eleverna 
för denna ansvarsfulla uppgift, under 
minst fyra timmars intervjuer och fem 
psykologsamtal ska det sedan bedömas 
om du är lämplig att bli antagen som kan-
didat efter godkänd avslutad utbildning. 

Våra tre av fyra terminer har till största 
del varit på distans med uppkoppling på 
Google Meet och isolering på grund av 
pandemin. Inte särskilt optimalt när utbild-
ningen bygger på att växa i tro, omsorg 
om hela skapelsen och gemenskap. 
Jag var verkligen inte mentalt förberedd 
på att vara tvungen att ta studieupphåll 
inför sista terminen. Det blev inte som jag 
tänkt mig.

Så många gånger jag ifrågasatt Gud, 
mig själv och allting. För att på något sätt 
skapa ordning i kaoset har jag studerat 
bibeln. Jag kan helt enkelt inte förlita mig 
på mina egna känslor eller dra egna 
slutsatser utan måste gå till honom som är 
Vägen, Sanningen och Livet, Jesus Kristus. 
Jag är övertygad om att vår Herre ibland 
stänger en dörr för oss, och samtidigt 
öppnar en annan. Han är med oss i varje 
situation och i varje prövning och han är 
där för att i kärlek beskydda och leda oss. 
För han vet allt om oss. 

Vad vi än gör, och var vi än befinner oss, 
så är hans trygga närvaro aldrig långt 
borta. Det har jag verkligen fått bekräf-
telse på många gånger och särskilt det 
senaste veckorna faktiskt. Tre tillfällen där 
han bevisat sin trofasthet och nåd på ett 
högst konkret sätt. 
Alla drömmar, alla planer för framtiden. 
Vi arbetar så hårt för att förverkliga dem. 
Men för att få ut det mest möjliga av livet 
måste vi också göra Guds planer för oss 
till våra egna. Det är bara han som vet 
vad som är bäst för oss. 

Gör inte upp dina framtidsplaner utan att 
tala med Gud!
Gud är solen, Jesus är ljuset och den 
heliga Ande är värmen. Så är det oavsett 
årstid. 

Emelie Johansson

Det bästa ligger framför


