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En hälsning från Allianskyrkan i Älta!  
Här kommer en hälsning från Allianskyrkan i Älta. Vi har stigit in i 
2021 och jag tror vi alla önskar att detta året ska bli ett år då vi 
lägger coronan bakom oss och någonstans kan återgå till ett 
normalt liv där vi kan mötas utan att vara rädda för sjukdom. I 
detta programblad presenteras en del av församlingens 
verksamhet men kolla hemsidan för uppdaterad information, det 
kan bli förändringar i planeringen. Välkommen att ta del av det 
som händer i kyrkan, på nätet och i församlingens lokaler när det 
blir möjligt. Allianskyrkan i Älta finns här för dig, hör gärna av dig 
om du har frågor eller söker samtal under tystnads-plikt. Önskar 
er alla ett välsignat 2021. 

Med önskan om Guds frid! 
/Jens Helmersson, Pastor 

Mer info: www.allianskyrkanialta.se


 Skärtorsdag kl18:30 
 Nattvardsandakt 

 med musik

 


 Långfredag kl11:00 
 Andakt, Varför måste 

 Jesus dö? 

 


 Påskdagen kl11:00

 Gudstjänst, Jesus är 

 uppstånden 


Påskhelgen 1-4/4 2021



 
Våra mötesplatser 
Youtube-kanalen 
Vi finns på YouTube, sök på ”Allianskyrkan i Älta” och du hittar våra 
uppladdade sändningar.


Digitala gudstjänster på youtube följande söndagar kl 11:00. länk till 
gudstjänsten finns på hemsidan, så även information om eventuell 
förändring. www.allianskyrkanialta.se 

17/1 Gudstjänst, predikan: Judith Korsgren

	 Musik: Ulrika och Mile Tasev

31/1 Gudstjänst, predikan: Jens Helmersson, 

	 Musik: Katarina och Lovisa von Szalay

14/2 Gudstjänst, Predikan: Judith Korsgren  

	 Musik: Ulrika & Mile Tasev

28/2 	 Gudstjänst, predikan Jens Helmersson

	 Musik: Mikael Nilsson med team

14/3	 Gudstjänst, predikan: Judith Korsgren

	 Sång och musik 

28/3	 Gudstjänst, predikan: Jens Helmersson

	 Sång och musik 


Bön  
Varje torsdag i kyrkan eller på Zoom kl 18:30 - 19:00.


Bönedagar med nattvard

Första söndagen varje månad finns möjlighet att komma till kyrkan för 
att be och ta del av Herrens måltid. Boka tid, 30 min eller en timma, 
information på hemsidan. www.allianskyrkanialta.se  

Café Kapernaum  

Mat och underhållning för vuxna med funktionsvariationer.  
Uppehåll i januari och februari men datum vi hoppas på är 27/3, 24/4 
och 29/5. Program med mera info kommer i slutet av januari. 
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Kontaktinformation 
Allianskyrkan i Älta, Almvägen 4, 138 30 Älta 
Expedition: 08-773 45 14, kontakt@allianskyrkanialta.se 
Pastor Jens Helmersson: jens@allianskyrkanialta.se, 070-376 45 57 
Pastor Judith Korsgren: judith@allianskyrkanialta.se, 079-026 55 98 
(Församlingens pastorer för samtal under tystnadsplikt) 
Hemsida: allianskyrkanialta.se 
Facebook: facebook.com/allianskyrkanialta/ 
Bankgiro: 5783-4079, Swish: 123 553 13 30 
Förskolan Amadeus-Solstrålen: sara@amadeus-forskola.se, 076-3137729

Hjälp till dig som tillhör riskgrupp  

Tillsammans med Älta kyrka erbjuder vi hjälp 

till dig som sitter isolerad och inte har 

möjlighet att komma ut. Det kan t.e.x handla 

om att frakta hem matvaror från affären. Se 

mer information på vår hemsida 

www.allianskyrkanialta.se eller kontakta 

någon av församlingens pastorer 

Allianskyrkan i Älta finns på 
facebook och Youtube, 

länkar finns på vår hemsida: 
www.allianskyrkanialta.se


Behöver du någon att prata med eller är du nyfiken på kristen tro? Tveka inte att höra av dig till kontakt@allianskyrkanialta.se 
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