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hemsida



Barn- och Ungdomsgrupper

Söndagsskola
Under gudstjänsttid
Emma Park
0706-04 38 68
emma.park@telia.com

Tonår (från 13 år)
Fredagar kl 19.30
Matthias Nelson
0760-21 39 39
pastor@skarstadallians.se 

Mini-UV (7-9 år)
Onsdagar kl 18.30
Andreas Joakimson (Kårchef)
0733-81 49 11
andreas@joakimson.se

UV-scout (från 10 år)
Onsdagar kl 18.30
Emil Tubbin (V. Kårchef)
0733-12 35 17
emil.tubbin@nordomatic.se

Konfirmation
Matthias Nelson 
0760-21 39 39
pastor@skarstadallians.se

Lyckans förskola
036-535 30, 0706-99 35 30
Emma Park bitr. rektor
info@lyckan.org

Det finns två bibelord som vandrat med mig det senaste. Ett är hämtat från Psalm 139 och ett är hämtat från
Apostlagärningarna kapitel 17.

”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand”

”Han är ju inte långt borta från någon enda av oss.Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till”

En av anledningarna till varför dessa verser talat så tydligt till mig den sista tiden är också beroende på den tid
på året vi nu befinner oss i. Påsken har varit och i skrivande stund är det kristi himmelfärdsdag. Det sista
Jesus säger till sina lärjungar i Matteusevangeliet är: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”. Men så fortsätter
Apostlagärningarna med den händelse vi nyss firat. Lärjungarna står på berget och hör Jesus tala om att de
ska få del av Guds Ande och så ser de Jesus försvinna. Där står lärjungarna och blickar mot molnen.
Ovetande om vad som ska ske härnäst.
Vad hände med det där löftet egentligen? Var är Gud i denna situationen? Man kan säkert sätta in sig i lär-
jungarnas situation. Men plötsligt står där två vitklädda män som frågar dem varför de står och blickar mot
himlen. De hade ju fått sina instruktioner.
I det kan man känna igen sig. och de två verserna jag inledde med har för mig varit likt de två vitklädda männen.
Matthias, Gud omsluter dig på alla sidor, du är helt i hans hand. Det innebär alla mina glada sidor, alla de sidor
jag så stolt visar upp. Men det innebär även de sidor jag ibland skäms över. Gud omsluter alla mina sidor, den
lätt ironiska och ibland sarkastiska likväl som den lovsjungande och bedjande. Gud omsluter hela mig. Där
påminns jag, likt lärjungarna på berget, om att Gud faktiskt alltid kommer vara hos mig. För det är i honom vi
lever rör oss och är till.
Snart kommer pingsten äga rum, den dag då lärjungarna fick upp-
leva att Gud faktiskt höll det han hade lovat. Det gick 10 dagar av
väntan och förvirring. Det gick en tid där ingen riktigt visste vad
nästa steg var. Det var en tid där lärjungarna troligen tvivlade och
kanske kände sig övergivna. Frågorna snurrade nog ganska ofta i
lärjungarnas huvud. Men Gud höll det han hade lovat. När pingst-
dagen kom så fick lärjungarna uppleva att det faktiskt var i honom
de levde rörde sig och var till.
Så är det än idag. Gud var inte långt borta från lärjungarna och
Gud är inte långt borta från dig och mig.

Med en önskan om Guds rika välsignelse!
Matthias Nelson
Pastor och Föreståndare i Allianskyrkan Skärstad
pastor@skarstadallians.se, 0760-21 39 39

Gud är inte långt borta från dig och mig



Följ Tonår på Instagram
@tonorskarstad

Följ UV-scout på Instagram
@uvscoutskarstad

Solgläntankvällar Sommaren 2022
Varmt välkomna

7 maj Sånggrupp från Alliansförsamlingen
21 maj Bengt Isaksson sjunger och spelar valthorn
4 juni Andreasbröderna
18 juni Gruppen Solid
2 juli Rickard & Karin Johansson från Örkelljunga
16 juli Sören Ylenfors med döttrar
30 juli Anne-Marie & Bruno Johansson
13 augusti Läsarsångarna från Ödeshög
27 augusti Gruppen Tillsammans från Kärda

BOKA IN!
Församlingsdag

10 september

VÄLKOMNA!

www.skarstadallians.se

NyGudstjänsttid
kl 10.30



Juni
Vecka 23
10 Fredag 19.30 Tonårs avslutningskväll 

11 Lördag 14.30 Andakt på Skärstadal, Matthias Nelson

12 Söndag 10.30 Gudstjänst med nattvard på Solgläntan
Rickard Carlsson, Matthias Nelson, Maria Grimmark

Vecka 24
15 Onsdag 18.30 Bön i Allianskyrkan

18 Lördag 18.00 Solgläntankväll Gruppen Solid Servering

19 Söndag 10.30 Gudstjänst på Solgläntan. Göran Martinsson Matthias Nelson Emil Tubbin

Vecka 25
22 Onsdag 18.30 Bön på Solgläntan

25-26 Midsommarhelgen.
Vi hänvisar till Gullbrannagården eller Nyhemsveckan

Vecka 26
28 juni-3 juli UV-scoutläger,Tångerda i Ekenässjön

29 Onsdag 18.30 Bön på Solgläntan

Juli
2 Lördag 18.00 Solgläntankväll Rickard & Karin Johansson, Örkelljunga Servering

3 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan i Kaxholmen 

Vecka 27
6 Onsdag 18.30 Bön på Solgläntan

7-10 juli Gullbrannafestivalen 2022 - www.gullbrannafestivalen.com

10 Söndag 10.30 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan i Kaxholmen

Vecka 28
13 Onsdag 18.30 Bön på Solgläntan

16 Lördag 18.00 Solgläntankväll. Sören Ylenfors med döttrar. Servering

17 Söndag 10.30 Ekumenisk Gudstjänst på Solgläntan
Karl-Olof och Ingrid Wadskog. Åke Nordqvist talar och sjunger. Mingelfika    

Vecka 29
20 Onsdag 18.30 Bön på Solgläntan

23 Lördag 14.30 Andakt på Skärstadal  

24 Söndag 10.00 Ekumenisk Gudstjänst i Svenska kyrkan i Skärstad

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/allianskyrkanskarstad



Vecka 30
27 Onsdag 18.30 Bön på Solgläntan

30 Lördag 18.00 Solgläntankväll.Anne-Marie & Bruno Johansson. Servering

31 Söndag 10.30 Gudstjänst på Solgläntan. Lennart Mattsson, Magnus Nord, Emil Tubbin
Kollekt till:To All Mission. Medtag kaffekorg

Augusti
Vecka 31
3 Onsdag 18.30 Bön på Solgläntan

7 Söndag 10.30 Gudstjänst på Solgläntan. Marina Levinsson, missionär Bernt Einarsson
Margareta Roman Ståhl. Medtag kaffekorg

7-12 augusti SAU:s Tonårsläger UngTro på Gullbrannagården. Mer info: www.sau.nu

Vecka 32
10 Onsdag 18.30 Bön på Solgläntan

13 Lördag 18.00 Solgläntankväll. Läsarsångarna från Ödeshög. Servering

14 Söndag 10.30 Gudstjänst med återblick från tonårslägret. Runa Martinsson
Matthias Nelson,Veronica Gustavsson och Adina Löf. Medtag kaffekorg

Vecka 33
17 Onsdag 18.30 Bön på Solgläntan

19.30 Gudstjänstplaneringsmöte för hösten.Vi träffas på Solgläntan 
Alla varmt välkomna!

19 Fredag 19.30 Tonårsstart

21 Söndag 10.30 Gudstjänst på Solgläntan.Torsten Ceder,Tore Johansson
Daniel Manfredsson. Medtag kaffekorg

Vecka 34
23 Tisdag 18.00 Styrelsemöte hos Birgitta Johansson

24 Onsdag 18.30 Bön på Solgläntan

27 Lördag 18.00 Solgläntankväll. Gruppen Tillsammans från Kärda. Serveringsgrupp 5

28 Söndag 10.30 Gudstjänst på Solgläntan. Emma Sigonius Matthias Nelson, Maria Grimmark 
Eventuellt blir det en dopgudstjänst denna söndag. Då kan platsen komma
att ändras. Se mer info i veckoblad eller vår hemsida

Vecka 35
Onsdag 31 18.30 Bön på Solgläntan

18.30 Start UV-scout

September
Vecka 35
3 Lördag 14.30 Andakt på Skärstadal Matthias Nelson
4 Söndag 10.30 Gudstjänst i Allianskyrkan med nattvard.

Lennart Wadsten Matthias Nelson Mia Grimmark



Det var hösten 2010 när jag hörde Guds röst väldigt tydligt.
Jag hade spenderat en hel sommar i bön inför Gud och jag ville
att Han skulle hjälpa mig välja rätt studie. Jag bodde i Libanon
och det var krångligt att byta vad man pluggar till. Man måste
välja något som man snabbt hittar jobb efter och bra betalt.

Jag gick och träffade rektorn till högskolan jag skulle gå till, han
var också studievägledare.Vi satt och pratade om olika linjer
och studier man kan välja och han försökte förklara vad man
kan jobba med om man pluggar till olika saker.

Han kom fram till att berätta om förskollärarutbildningen! Jag
hörde bara förskollärare. Efter det hörde jag inget mer än en
röst som säger ”Låt barnen komma till mig och hindra dem
inte, för himmelriket tillhör sådana som de.”

Jag sa till rektorn att jag väljer förskollärare. Han förklarade att
det var många utbildningar kvar som vi inte hade pratat om än.
Men jag var säker på det, så då bestämde vi det. Jag tackade
och gick hem.

Förskollärare var inte ett så populärt yrke i Libanon då. Det
var inte ett jobb med prestige som läkare eller ingenjör. Man
hittade knappt jobb och alla förskolor var på franska och min
utbildning var på engelska.

Min pappa blev ledsen och upprörd av hur jag kunde välja en
sådan utbildning. Ska du byta blöja hela dagen? Hur ska du hitta
jobb? Men jag som hade lagt allt i Guds händer litade på
Honom. Jag visste att Han hade en plan för mitt liv.

Jag började jobba och plugga samtidigt, eftersom pappa vägrade
stödja ekonomisk.Tre år gick ganska fort. Slutet av sista året
kom och jag visste inte var jag skulle jobba. Sista veckan med-
delar läraren att nära skolan bygger de en ny förskola, som en
kristen organisation har startat. Förskolan kommer att vara
helt på engelska och de söker personal nu.

Jag hade ansökt.Vi var många som sökte! Jag var den enda som
fick jobbet i klassen och var till och med första personalen på
plats. Jag jobbade där och Gud använde mig bland barnen och
personalen. Inte bara där. Han använde mig också i olika barn-
verksamheter runt om i Libanon. Innan jag flyttade till Sverige
ringde min pappa och sa; ”Du kommer till rätt land nu. Här i
Sverige är barnen viktiga och din utbildning är viktig.” Jag är
tacksam att jag kunde följa Guds ord för Han såg hela bilden av
mitt liv. Inte bara den tiden.

Jag hade inte en aning om hur allt skulle gå till när jag bestäm-
de mig för att lita på Gud och följa honom. Men Han säger i
sitt ord i Jakobs brev (4:8)”Närma er Gud, så ska han närma
sig er”. Han väntar på oss, att vi ska bjuda in Honom i vår vardag,
i det enkla, i det som vi ibland känner att vi klarar själva och
inte behöver Honom i.

Relationen till Gud är inte något vi har en gång i veckan, i kyrkan
på söndagar. Den finns med varje dag. De dagarna jag inte har
tid med Gud eller är långt ifrån Honom är det svårare för mig
att lita på Honom och följa Honom. Det är svårt att lita på
någon som man inte känner, men har man erfarenhet med
någon och känner den väl och umgås ofta, så vet man hur den
här personen kommer att reagera i olika situationer.

Jag uppmuntrar dig att ha Gud med dig i vardagen. Du kan lita
på Honom. Han är för dig och vill allt väl. Jeremia (29:11) Jag
vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens
tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Siroun Nasras väg till Lyckans förskola

Det händer grejer på Lyckan
Just nu händer det mycket på Lyckans förskola.Vi har en fantastisk
verksamhet i våra fina, nyrenoverade lokaler! Utomhus händer
det också mycket, eftersom vår gård håller på att utökas med en
liten gård för de yngsta. I köket hittar vi vår nyanställda kock,
Kristoffer Ahnström, som vi är väldigt tacksamma för. Kristoffer
jobbade tidigare som kock på kommunens förskolor i Gränna.
Hos oss jobbar han både i kök och i barngrupp och brinner för
att engagera barnen i tankar kring mat. Därför kommer bla
planteringslådor att byggas utanför köket.

Vår rektor, Stina Sjöholm, är just nu föräldraledig med två fina
tvillingpojkar.Tills hon är tillbaka finns jag på kontoret som bi-
trädande rektor.Tack till församlingen som stöttar oss så fint!

Hälsningar Lyckans förskola genom Emma Park

Kristoffer AhnströmSiroun Nasras

Vill du veta mer om dopet?
Det finns möjlighet att gå en liten dopskola två
tisdagar i juni.
• 14 juni kl.15.00 i Allianskyrkan •
• 21 juni kl.15.00 i Allianskyrkan •

Den eventuella dophögtiden kommer troligtvis bli
söndagen den 28 augusti.
Mer information om detta kommer i veckobladen

Välkomna alla åldrar!



Besökvårhemsida

Kontakt & Info

Samtal och besök - Diakonala rådet
Hör gärna av dig till någon i församlingens diakonala råd:
Matthias Nelson 0760-21 39 39
Inga-maj Ceder 0704-65 79 33         
Torsten Ceder 0706-15 17 49
diakonalaradet@skarstadallians.se

Allianskyrkan
Grännavägen 130, 561 91 Huskvarna
info@skarstadallians.se 
www.skarstadallians.se

Pastor och Föreståndare
Matthias Nelson 
0760-21 39 39
Exp 036-531 71
pastor@skarstadallians.se

Styrelsen
styrelsen@skarstadallians.se

Programgrupp
Emma Park
0706-04 38 68
emma.park@telia.com

Media
Jenny Carlsson
media@skarstadallians.se

Uthyrning Solgläntan
Adress: Berghem 36
Karl-Olof Wadskog, 0739-12 18 24
solglantan@skarstadallians.se

Uthyrning Festvåning Allianskyrkan
Grännavägen 132
Lennart Mattsson, 0703-25 33 97
festvaning@skarstadallians.se

Ekonomigruppen
ekonomi@skarstadallians.se

Församlingens konton
Bankgiro
334 - 8737

Regelbundna månatliga insättningar på
Handelsbankens konto
6645-222 100 842

Swishnummer
123 543 03 92

Församlingens musikarrangemang
görs i samarbete med

www.skarstadallians.se

”Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand”

”Han är ju inte långt borta från
någon enda av oss.

Ty i honom är det vi lever,
rör oss och är till”

Tonår på Instagram
@tonorskarstad

UV-scout på Instagram
@uvscoutskarstad

NyGudstjänsttid
kl 10.30



www.byggvision.com

www.siringebil.se

www.icakaxholmen.se

www.lyckan.org 

Vill du vara med och sponsra?
En möjlighet att synas och stötta församlingens arbete.
Programbladet kommer fyra gånger per år och sprids i
Skärstadbygden. Dessutom syns man på vår hemsida.
Hör av dig till:
Andreas Joakimson, andreas@joakimson.se

Välkommen till
Lyckans Förskola!

info@lyckan.org
036-535 30, 070-6993530
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