
HUSKVARNA ALLIANSKYRKA 
BARN OCH UNGDOM 2019 / 2020 

 
I församlingen finns det flera aktiviteter att göra för dig som är ung. 
Träffa kompisar i Guldgruvan (söndagsskolan), barnkören Glädjeton, UV-scout eller After Week. Vi 
har även konfirmationsundervisning i vår kyrka.  
 

Det fina är att vi både kan ha kul och leva livet, samtidigt som vi klarar att ta saker på allvar. Vad 
mer kan man önska? 
Vår kyrkas barn- och ungdomsarbete är anslutet till SAU, Svenska Alliansmissionens Ungdom. Målet 
med vårt arbete är att unga människor ska lära känna Jesus, leva med honom, och bli en del av den 
kristna gemenskapen. 
 

Ledare som är aktiva i vårt barn- och ungdomsarbete har gått kursen  
”I trygga händer” - en utbildning som vill ge verktyg för att arbeta på ett etiskt sätt i våra olika barn- och 
ungdomsgrupper. Syftet är att både deltagare och ledare ska vara så trygga som det bara är möjligt och 
att föräldrar känner att deras barn är i trygga händer. Materialet är utformat av Frälsningsarmén och SAU. 
Du kan läsa mer om detta på sau.nu. Klicka på Utbildning och sedan på I trygga händer. 
 
Under Gudstjänsttid på söndagar kommer det finnas möjlighet till barnpasning. En del söndagar kommer det 
vara ett mer planerat program. Du kan på vår hemsida www.huskvarnaallaianskyrka.se få mer information. 

Gäller för barn mellan 4 till ca 12 år.  
 

Glädjeton är en barnkör med kristen prägel. Tycker du om att sjunga tillsammans med andra och framträda inför 

andra så kan detta passa dig. Övningarna är korta men intensiva och Glädje är det vi prioriterar. Vi möts till 
övningar på tisdagar kl. 17.30-18.00. Glädjeton är för barn från förskoleklass till årskurs 6. 

Körledare är Ida Harrysson och pianist är Pierre Lanquist.  
Hoppas att just du vill vara med och sjunga! För frågor kontaktar du Ida Harrysson på tel. nr. 0702-48 57 02, 

eller på mail: idasbus@hotmail.com 
Startdag: tisdag 27 augusti 

 
UV-scout 

Scouternas kväll är på tisdagar mellan kl. 18.15-19.30.  

Åldersgrupper är: Mini-Uv årsk.1-2, UV-scout årsk. 3-7 och Ledarscout 14-17 år. Vi sysslar med scouting, 
uteaktiviteter, patrullkvällar, bibelläsning, tävlingar, hajker m.m. En sommarvecka åker vi på läger.  

Kontaktpersoner är Johan Öster på tel. 0739-87 88 40 och David Johansson på tel. 073 – 920 00 86. 
Startdag: tisdag 27 augusti 

 
After Week (AW) träffas på fredagskvällar och kyrkan är öppen mellan kl. 19.00-23.00. Ibland har planerade 

programpunkter. Annars hänger vi, spelar spel, innebandy, pingis, fikar och har en frivillig andakt. 
AW är för dig som går 7:an och uppåt. Det mesta på AW bjuder vi på men under kvällen är kiosken öppen så 

det kan vara bra att ha med en liten peng.  
För mer kontakt, Christoffer Altgärde, altgarde@live.se. 
Startdag: fredag 23 augusti 

 
Konfirmationsläsning 2019/2020 födda 2005 

På Konfa träffas vi för att lära oss om kristen tro. Vi funderar över att tro och söker svar på livsfrågor som Vem 
är jag? Vem är du? Vem är Gud? Vad innebär det att tro på Gud? Oavsett om du tror, tvekar eller helt enkelt 

bara är nyfiken så är Konfa för dig. Under Konfaåret hjälper vi även till praktiskt på SAM-hjälp, deltar i 
församlingens gudstjänster, bakar till och serverar kyrkkaffe och åker på en stor Konfahajk på 

Gullbrannagården i Halmstad (april-maj 2020) tillsammans med 300 konfirmander.  
Konfirmationshögtiden är planerad att vara i Allianskyrkan söndagen den 31 maj 2020. 

Välkommen på uppstartsgudstjänst och inskrivning söndagen den 25 augusti kl. 10.00 i Huskvarna Allianskyrka. 

Kontakta Allianskyrkan om du vill ha vår informationsfolder eller besök vår hemsida. Inskrivning sker i 
samband med gudstjänsten den 25/8.  

För frågor kontakta Ingemar Sunbring, Pastor och församlingsföreståndare,  
exp. 070-561 26 76, ingemar.sunbring@huskvarnaallianskyrka.se. 

 
GDPR 

Dataskyddsförordningen, allmänna dataskyddsförordningen, DSF eller GDPR efter engelskans General Data 
Protection Regulation, är en ”europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, 

http://www.huskvarnaallaianskyrka.se/


fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter.” Den började gälla fullt ut den 25 

maj 2018.  
  

Därför kommer vi att skicka med ditt barn eller ungdom en skrivelse vid första tillfället då det är med på någon 
av våra ungdomsverksamheter. 

Denna skrivelse (samtyckeslapp) skall undertecknas av båda vårdnadshavarna, och sedan lämnas tillbaka till oss. 
Detta för att vi måste följa de riktlinjerna som GDPR ger. En fördjupad information finns på denna 

samtyckeslapp. 
 

 

 

 


