
 
Ebbesvägen 10, 561 39 Huskvarna. 
tel. 079 – 348 31 20  

www.huskvarnaallianskyrka.se 

Pastor och föreståndare: 
Ingemar Sunbring tel: 079 - 348 3120 
pastor@huskvarnaallianskyrka.se 

Ungdomspastor 
Emelie Albervik tel: 0730-215 805 
emelie@huskvarnaallianskyrka.se 

Ordförande: 
Daniel Stenholm 0707-517009 
ordforande@huskvarnaallianskyrka.se 

Kassör: 
Gunnar Krantz. 0703-806219 
kassor@huskvarnaallianskyrka.se 

Bankgiro till församlingen 
993-1460 

Swish till Församlingen 
1234 182 424 

Huskvarna Allianskyrkas Barn o Ungdom 
(HABU) 
 

Swish till HABU 
123 181 93 25 

Huskvarna Allianskyrka är ansluten till Svenska 
Alliansmissionen. www.alliansmissionen.se 
Församlingen består av ca 240 medlemmar.  

Vår församlings gudstjänster är öppna för alla.  

Församlingsmedlem blir man genom en 
personlig anmälan och på grund av sin tro på 
Jesus Kristus som Herre och frälsare. 

Behöver du någon att samtala med så är 
välkommen att kontakta någon av vår anställda. 
De har tystnadsplikt 
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Vi ses på söndag  kl 10.00! 

 

Under hösten, med start den 7 
oktober, kommer vi starta upp 
en Alpha-kurs här i vår kyrka. 
 

o Vad är ALPHA? 
 Se vår hemsida 
 

o Vill du vara med? 
Vill du bjuda med en vän?  

Prata med våra anställda i 
församlingen. 



En vecka med Bön. 
15-19 november har vi en speciell 
Bönevecka. 
Vi träffas i bönerummet kl. 10.00 
och 19.00 måndag till fredag. 
På onsdagskvällen firar vi även 
nattvard tillsammans.  
Mer information kommer, men 
lämna gärna in böneämnen  
som du vill att vi ska be för under 
veckan.  
 
 
 

  

Välkommen att läsa vårt nya Programblad men framförallt:  
Välkommen att komma till vår kyrka! 
Vårt mål och vår önskan är att på något sätt få vara ”hela livets kyrka” för er som 
bor i området. Alltså från barn och ungdom till pensionär. Något av veckans 
höjdpunkt för oss är söndagens Gudstjänst. Vår bön till Gud och vårt mål är att det 
ska vara en Gudstjänst som berör och som präglas av Glädje, Befrielse, Äkthet och 
Nåd. 
Jag vill även skicka med några tröstens Bibelord.  
 

Gud är kärleksfull och vill hjälpa och trösta oss. Bibeln säger i Psalm 94:18-19    
”När jag är rädd att tappa fotfästet håller din godhet mig uppe, Herre. När mitt 
hjärta är fullt av bekymmer gör din tröst mig glad.” 
 

Gud vill aldrig svika oss eller överge oss. Bibeln säger i Jesaja 49:14-16    
Sion sade: ”Herren har övergett mig, Gud har glömt mig.” Glömmer en kvinna sitt 
lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle 
glömma, glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer, ...” 

 
Gud ger oss tröst i våra prövningar så att vi kan trösta andra när de har det svårt.  
Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 1:3-4    
”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all 
trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får 
av Gud kan trösta var och en som har det svårt.” 
 
Välkommen till Huskvarna Allianskyrka 
önskar Ingemar Sunbring Pastor och Föreståndare. 

NOVEMBER 
4 To 14.00 Dagledigträff/RPG i 
Pingstkyrkan.  
Rebellkungen Erik Erichsen. "Jag skär – 
Gud helar". 
 
4 To 18.30 - 21.00 Alpha  
 
7 Sö 10.00 Gudstjänst  
Predikan: Ingemar Sunbring 
 
11 To 18.30 - 21.00 Alpha  
 
14 Sö 10.00 Gudstjänst  
15-19  Bönevecka 
Bön kl. 10.00 och 19.00 måndag till 
fredag. 
16 On 19.00 Nattvardsfirande 
18 To 14.00 Dagledigträff/RPG 
“Från väder till bakning”. Meteorolog 
Joel Mellin Gränna.  
18 To 18.30 - 21.00 Alpha  
20 Lö  Alphadag i kyrkan  
 
21 Sö 10.00 Gudstjänst med 
Nattvardsfirande. 
Predikan: Ingemar Sunbring 
25 To 18.30 - 21.00 Alpha  
 
27 Lö 16.00 Varmt välkommen 
till Julbasar och Julspel.  
Mer information kommer 

 
28 Sö 10.00 Gudstjänst 1 
advent. Tillsammansgudstjänst. 
Barnkyrkan och Emelie Albervik   
  

Notiser 
 
Nattvard hemma  
Om du, av någon anledning, inte kan 
delta i församlingens nattvards-
gudstjänster så kommer församlingens 
pastor gärna hem till dig och nattvarden 
kan firas i ditt hem.  
Ring till kyrkans expedition  
079 – 348 31 20 
Välkommen att höra av dig! 
 
Cellgrupper 
I vårt församlingsliv är både den stora 
gemenskapen i gudstjänsten och den 
lilla gemenskapen i cellgruppen viktig. I 
cellgruppen möts vi för att bygga nära 
relationer, be för och med varandra och 
tillsammans växa vidare som kristna. 
Cellgrupperna träffas i olika hem. Man 
behöver inte vara församlings-medlem 
för att vara med i en cellgrupp.  
 
Kom med önskemål!!! 
”Jag vill gärna få in önskemål om 
speciella ämnen eller Bibeltexter som 
du vill få förklarat/predikat över. Kanske 
en repris på en ”gamla” predikan.” 
säger vår pastor Ingemar. Du behöver 
inte vara medlem i vår kyrka för att 
önska här. Maila till 
pastor@huskvarnaallianskyrka.se. 

 

Covid 19. Vi vill hålla våra 
Gudstjänster i ”trygghetsläge”.  
Det innebär: 
• att man sitter på anvisade 

platser i bänkarna 
• att man hälsar på varandra 

utan att ta i hand eller kramas. 
• stanna hemma om du bara 

känner dig lite sjuk 
• Håll avstånd även innan och 

efter Gudstjänsten 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUSKVARNA ALLIANSKYRKA 

BARN OCH UNGDOM 2021 - 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
I vår församling finns det flera aktiviteter för dig som är ung. 
Du får träffa kompisar i Barnkyrkan, UV-scout eller Tonår. 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. 

SEPTEMBER 
2 To 16.00 Konfirmationsstart. 
 
4-5 sept Församlingshelg 
4 Lö 14.00 Då börjar vi… 
Se mer information på vår hemsida eller i 
kyrkan. 

5 Sö 10.00 Gudstjänst med 
Kick-off för Barnkyrkan.  
Predikan: Ingemar Sunbring. 
Sång: Emelie o AnnaMalin med team. 

 
12 Sö 10.00 Gudstjänst  
Predikan: Mats Karlsson 
 
19 Sö 10.00 Gudstjänst med 
Nattvardsfirande. 
Predikan: Ingemar Sunbring. 
 
19 Sö 10.00 
Konfirmationsgudstjänst i Lekeryd.  
 
23 To 14.00 Dagledigträff/RPG 
”Ett sånt liv!” Anita och Eskil Albertsson 
intervjuas om sitt liv. 
 
26  Sö Hela Människandag/Ria 
26 Sö 10.00 Tillsammansgudstjänst  
Barnkyrkan och Emelie Albervik. 
(Närradiogudstjänst) 
 
 
 
 
 
 
 

OKTOBER 
3 Sö 10.00 Gudstjänst  
Predikan: Emelie Albervik     
7 To 14.00 Dagledigträff/RPG 
Sångarparet Kjell och Gunilla Lindstedt, 
Holsbybrunn. 
7 To 18.30 - 21.00 
  Start för Alpha! 
 
10 Sö 10.00 Gudstjänst med 
Nattvardsfirande. 
Predikan: Ingemar Sunbring 
 
12 Ti 18.15 UV-scoutinvigning. 
 
14 To 18.30 - 21.00 Alpha  
 
17 Sö 10.00 Gudstjänst  
Predikan: Ingemar Sunbring 
 
21 To 14.00 Dagledigträff/RPG 
”Att få finnas i Guds hand”.  
Allan Wendefors berättar om sitt liv. 
 
21 To 18.30 - 21.00 Alpha  
 
24 Sö 10.00 Gudstjänst med 
Nattvardsfirande 
Predikan: Mats Karlsson 
 
28 To 18.30 - 21.00 Alpha  
 
31 Sö 10.00 
Tillsammansgudstjänst. 
Barnkyrkan och Emelie Albervik    
Sommartid upphör. 
 
 
 
 



UNDER GUDSTJÄNSTTID PÅ SÖNDAGAR parallet och tillsammans finns vår BARNKYRKA. Vi 
startar tillsammans i Gudstjänstlokalen och Barnkyrkans deltagare går sedan till sina 
egna aktiviteter. Du kan på vår hemsida www.huskvarnaallaianskyrka.se få mer 
information. Gäller för barn mellan 4 till ca 12 år.  
Kontaktperson: Emelie Albervik, 0730-215 805 
 
 
 

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, Elit, 14-17 år.  
Vi sysslar med scouting, 
uteaktiviteter, patrullkvällar, 
bibelläsning, tävlingar, hajker m.m. 

En sommarvecka åker vi på läger.  
Kontaktpersoner: 
Andreas Boström, 0766-779664 och David Johansson på tel. 073 – 920 00 86. 
 
Startdag: tisdag 7 sept 
 
TONÅR 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. 
TONÅR är för dig som går 7:an och 
uppåt. Det mesta på TONÅR bjuder vi 
på men under kvällen är kiosken öppen 
så det kan vara bra att ha med en liten 
peng.  
För mer kontakt  
 
 
 

KONFIRMATIONSLÄSNING  
2021 / 2022  
Födda 2007. 
På Konfa träffas vi för att lära oss om 
kristen tro. Vi funderar över vad det är 
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 
2022) tillsammans med 300 konfirmander.  
Konfirmationshögtiden är planerad att vara i Allianskyrkan söndagen den 5 juni 2022. 
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 29/8. Vi startar läsningen torsdagen 
den 2 sept.  
För frågor kontakta Ingemar Sunbring, pastor och församlingsföreståndare,  
exp. 079 - 348 3120, pastor@huskvarnaallianskyrka.se. 
 
 


