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Välkommen att ta del av information från Allianskyrkan i Älta.  

Nu är vi igång med höstens gudstjänster och som läget ser ut nu 
kommer vi kunna samlas som vi gjorde innan pandemin. Vilka är 
Allianskyrkan i Älta? Vi som församling har ett syfte med att vara kyrka i 
just Älta och det är att komma samman och prisa Gud. Vi vill också att 
Jesus Kristus ska bli känd och vi vill finnas i människors närhet. Hoppas 
att just du hittar till oss för att ta emot vad vi vill ge men också att få 
vara med och bidra! Mer information om vilka vi är som församling och 
vad det är som händer i Allianskyrkan går att läsa på hemsidan:  
www.allianskyrkanialta.se 
  
Med vänlig hälsning 
Jens Helmersson, Pastor

Café Kapernaum lördagar 

kl 16:00 följande datum:

25/9, 23/10, 20/11, 18/12

Målgrupp: personer med 
funktionsvariationer

Ungdomsalpha  
för 12-17 åringar. 


9 veckor med start fredag 
24 sept kl 19:00. 

Mer info om det som 
händer finns på hemsidan 

www.allianskyrkanialta.se

Fredagskvällar med 
sällskapsspel och enkel mat till 

självkostnadspris 

kl 18:30 


1/10, 29/10 och 3/12


Onsdagsträff för daglediga, 
kl 14:00 preliminära datum:

22/9, 20/10 och 15/12


Detta händer i höst

Musik och författarkvällar  med inspiration från hembygden.
Allsång under ledning av Charlotte Granberg och Anders Wihk.
27/10 kl 18:30 Älta kyrka Michael Kaufmann, författare
17/11 kl 18:30 Allianskyrkan i Älta  Helen Billinger, författare

Telefon: 08-773 45 14  
kontakt@allianskyrkanialta.se  

http://www.allianskyrkanialta.se
http://www.allianskyrkanialta.se
http://www.allianskyrkanialta.se
http://www.allianskyrkanialta.se
http://www.allianskyrkanialta.se
http://www.allianskyrkanialta.se


12/9 kl 11:00 
	 Predikan Jens Helmersson, Ett är nödvändigt. 

	 Gästande musiker från Skarpnäckskyrkan, Miguel 

	 Robaina med team. Livsberättelse av Kristin (Ingela) 

	 Jansson.


26/9 kl 11:00 
	 Predikan Judith Korsgren, Hur håller man rätt fokus på 

	 livet. 

	 Musik Mikael Nilsson med team.


10/10 kl 11:00 
	 Predikan Jens Helmersson, Tacksamhet och lovsång. 

	 Minns du sången-gruppen leder musiken.


24/10 kl 11:00 
	 Gästande predikant Kurt-Arne Mörtzell, pastor i 

	 Skarpnäckskyrkan. 

	 Musik med Ulrika och Mile Tasev.


7/11 kl 11:00 
	 Predikan Judith Korsgren, Ett hopp som varar bortom 

	 graven. 

	 Musik: Mikael Nilsson med team


21/11 kl 11:00 
	 Predikan Jens Helmersson, Kristi återkomst. 

	 Musik: Katarina von Szalay
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Gudstjänster på söndagar 
Varje gång är det söndagsskola och kyrkkaffe

http://www.allianskyrkanialta.se


Den bästa berättelsen som någonsin har berättats! 

Att få höra någon berätta om sin tro på Jesus och hur den personen har 
hittat den är uppmuntrande. Att ta emot Jesus i sitt liv är vars och ens 
fria vilja men alla som bekänner sig till Jesus får sin egen berättelse om 
hur det gått till. Att få lyssna på berättelsen hur någon mött Jesus är som 
att plantera ett frö i sitt eget liv, det är någonting som får ligga och gro 
och plötsligt börjar en vacker planta sträcka på sig ur mullen. Att ta emot 
Jesus är som att låta Gud själv flytta in i ens liv och där får man vara ett 
Guds barn.


Ingen har någonsin sett Gud men Jesus som vandrade bland oss 
har visat oss vem han är. 
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Vi blir aldrig klara i vår tro men tillsammans får vi växa i den.

http://www.allianskyrkanialta.se

