
Våren 2008
 Halleluja! Tacka Herren ty han är god, hans 

nåd varar evinnerligen
Psalm 106:11
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Församlingsboken 
Missionsförsamlingen
Hembud
Ingrid Stephanie Augusta Enlund 87 år, fick 
hembud den 15 december. Hon växte upp i 
Finspång och upptogs på bekännelse 1950 i 
Västerås Missionsförsamling. 1952 flyttade 
paret Enlund till Enåker och då gick hon in i 
Enåkers missionsförsamling. Ingrid tillhörde 
Tärnsjö Missionsförsamling sedan 1984 då 
Enåkers missionsförsamling övergick hit.
Begravningsgudstjänsten ägde rum den 
4 januari i Enåkers kyrka. Officiant var 
kyrkoherde Markus Åstrand.

”Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. 
Den som tror på mig skall leva om han än 
dör, och den som lever och tror på mig skall 
aldrig någonsin dö.” Joh 11:25-26

Dop
Maja Xin Fei Brand döptes den 9 december. 
Officiant var Ingalill Norgren. 

Älvåsa 2008
Sommaren 2008 närmar sig och det gör 
också älvåsasäsongen.
Vill du arbeta på Älvåsa under 
soamrsäsongen. Gör då en intresseanmälan 
till
ulrikaaverling@hotmail.com
Du måste vara över 16 år.
Sista dag för anmälan är den 13 april

En ny person i ditt liv

De troende fortsatte att samlas och hade 
allting gemensamt. De sålde allt vad de 
ägde och hade och delade ut åt alla, efter 
vars och ens behov. De höll samman och 
möttes varje dag troget i templet, och i 
hemmen bröt de brödet och höll måltid 
med varandra i jublande, uppriktig 
glädje. 4APG 2:44 -46

I dagens samhälle är det allt fler 
människor som bor ensamma och vi 
ser att ju fler prylar vi har desto mer 
isolerade blir vi från varandra, vi umgås 
mer med tv:n än med våra vänner.
De första kristna hade en väldigt radikal 
syn på ägande. De hade allt gemensamt 
och sålde saker de inte behövde och gav 
pengarna till behövande. Varje dag sågs 
de för att dela gemenskapen med Gud och 
med varandra. 
Vågar vi idag söka en lika intim 
gemenskap?
Jag själv känner ofta att det är lättare 
och skönare att hålla sig för sig själv 
men jag har också märkt att när man 
vågar öppnar sig och släppa in en annan 
människa i sitt liv så tillför det en innerlig 
glädje.
Det finns inget som tröstar mer än ett 
uppmuntrande ord från en vän. Jag vill 
därför utmana dig att, även om det är 
jobbigt, våga släppa in en ny person i ditt 
liv. Det kommer att ge glädje både för dig 
och din omgivning.

Alfrida Magnusson
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1 juni 2007 startade Carina Hermansson 
upp Faster Vera familjekollektiv AB. 
 
Där får vuxna från 18 år och uppåt, med sociala 
och/eller missbruksproblem, komma för att få 
hjälp. Man bor, lagar mat och sköter trädgården 
tillsammans. Under dagen är man ute på arbete/
sysselsättning. 
-Vi flyttar, ordnar flyttstäd och hjälper till med 
trädgårdar. Vi sköter dessutom idrottsplatsen i 
Tärnsjö under sommartid, säger Carina. 
 -Vi har också en målare anställd som även tar 
uppdrag ute i samhället  såsom att tapetsera  eller 
måla. 
 Under fritiden, dvs kvällar och helger, finns 
olika aktiviteter att  syssla med. T ex bada, gå på 
bio och friskvård. 
 - Just nu är det mycket bordtennis. Vi har 
ett bordtennisbord  uppställt på ‘frälsis’ och 
det är några av killarna som är med i Tärnsjö 
Bordtennisklubb. En tävlar för Tärnsjö. 
En del av våra boende får under helgerna besök 
av sina barn här på Faster Vera. 
 
Hur många kan ni ta emot här på Faster Vera? 
-Idag har vi 7 stycken som är hos oss men vi kan 
ha totalt 10 boende samtidigt om vi vill. 
Vi är dessutom 9 personer som jobbar här: 7 
stycken på heltid och 2  på halvtid. Det finns 
alltid personal i huset, dag som natt. 
 
På vilket sätt jobbar ni med era killar och tjejer? 
- Det handlar om att möta varje människa, 
och hans eller hennes behov, på den nivå 

som han/hon befinner sig på. Att man som 
boende ska kunna normalisera sitt liv. Att få in 
vardagsrutiner och kunna jobba med sig själv. 
Dvs känslor, tankesätt och handlingsmönster. Vi 
har bra konsulter knutna till Faster Vera såsom 
psykiatriker, läkare, psykologer, terapeuter samt 
en sjuksköterska. Alla dessa, beroende på vad 
var och en behöver. All behandling är dessutom 
individuell. Dessutom har vi ett samarbete med 
Deltagården där vi tillsammans försöker skapa en 
vårdkedja. 
- Våran filosofi ryms i två meningar; Man kan 
inte förändra en annan människa. Men man kan 
skapa lust hos den andre, att själv vilja förändra... 
Det är det vi jobbar efter! 
 
Till slut vill Carina skicka med några rader som 
hon verkligen tycker säger ALLT 
 
Jag bad om styrka...Gud gav mig svårigheter 
för att göra mig stark. 
Jag bad om visdom...Gud gav mig problem att 
lösa. 
Jag bad om välgång...Gud gav mig muskler 
och hjärna att arbeta. 
Jag bad om mod...Gud gav mig faror att 
övervinna. 
Jag bad om kärlek...Gud gav mig människor i 
nöd att hjälpa. 
Jag fick inget jag ville ha. Jag fick allt jag 
behövde. 
 
Ann Segelsbo

Carina Hermansson  på Faster Vera

Personalen Carina och Annelie tillsammans med Jesper som bor på Faster Vera.
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 Missionskyrkan

Gudstjänst- och mötesprogram
(Med reservation för ändringar och tillägg!)

Bön 
 Missionskyrkan: Före söndagsgudstjänsten kl.10.30 
och fredagar kl.18.30 samt bönegrupperna i hemmen.

   
Mars

2 Sönd 11.00 Gudstjänst med nattvard och   
   månadsoffer. Rune Berglund.   
   Barnens minuter och barnvakt.
 5 Onsd 19.00 Bosses bibelstudium.
 6 Torsd 13.00 Andakt på Liljebacken. Bo   
   Henriksson.
 7 Fred 13.00 Världsböndagen. Britta   
   Johansson, Berith Gavestål.
 9 Sönd 11.00 Gudstjänst. Andreas    
   Abrahamsson. Offer till THS.  
   Barnens minuter och barnvakt.  
   Kyrkkaffe.
16 Sönd 11.00 Gemensam familjegudstjänst i  
   Nora Kyrka, Kyrkkaffe
    18.00 Samling för     
   Göteborgsresenärerna
20 Tors19.00 Getsemaneafton. Walther   
   Axelzon.
21 Fred 11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Kristi  
   lidandes historia”. Ingalill   
   Norgren.
23 Sönd 11.00 Uppståndelsegudstjänst. Ingalill  
   Norgren. Kyrkkaffe.
27 Torsd 13.00 Dagledigträff. ”Japan förr och  
   nu”. Gudrun och Rune Berglund.
30 Sönd 11.00 Familjegudstjänst. Alfrida   
   Magnusson m.fl. Offer   
   till ”Mission i Sverige”.  
   Kyrkkaffe.
April
 2 Onsd 19.00 Bosses bibelstudium.
 5 Lörd 11.00-14.00  Däckbytardag.
 6 Sönd 11.00 Gudstjänst med nattvard. Ingalill  
   Norgren. Barnens minuter och  
   barnvakt.
  16.00 och 18.00  Mötesplatsen i   
   Bildagården, Heby.    
   Carl-Erik Sahlberg m.fl. från   
   Klara församling i Stockholm.
13 Sönd 9.00  Nationell böndag. Bönesamling.  
   Bo Henriksson.
            11.00   Gudstjänst. Anita Andersson   
   predikar och sjunger. Barnens  
   minuter och barnvakt.   
   Kyrkkaffe.

17 Torsd 13.00 Andakt på Liljebacken.   
   Missionskyrkans sångare.
19 Lörd 19.00 Trivselkväll. ”Glimtar   
   från Indien”. Christina Wahlèn.  
   Lotterier, paketauktion och   
   servering.
20 Sönd11.00 Gudstjänst i Betelkyrkan.   
   Invigning av scouter och   
   juniorscouter
24 Torsd 13.00 Dagledigträff.
27 Sönd 11.00 Gudstjänst. Besök av Lars Wäfors  
   från Gideoniterna. Våroffer.   
   Barnens minuter och barnvakt.
Maj
 1Torsd 9.00 Kristi himmelsfärds dag. Samling  
   vid Hemmingsbostenen.
 3 Lörd 9.00 Städdag vid Älvåsa.
 3 Lörd 18.00  Missionskyrkan ”Låt musiken  
   flöda", Kenneth Nilsson med   
   familj, från Vargön.    
   Avslutning på Café Källan
4. Sönd 11.00 Tillsammansgudstjänst i Betel  
   Kenneth Nilsson med famil
11 Sönd 11.00 Konfirmationsgudstjänst i   
   Östervåla Missionskyrka.   
   Samåkning från Tärnsjö   
   Missionskyrka kl.10.15.
17 Lörd 18.00 Grillfest vid Missionskyrkan.
18 Sönd 11.00 Gemensam familjegudstjänst.  
   Alfrida Magnusson.

13.30 Vårlunch på Älvåsa. Anm.före 
9 maj till Britta J.tel.50425 eller 
Ethel J. tel.50340.

25 Sönd 11.00 Gudstjänst. Bernt Göthelid.   
   Barnens minuter och barnvakt.  
   Kyrkkaffe.
29 Torsd 13.00 Andakt på Liljebacken. 
Juni
 1 Sönd11.00 Gudstjänst med nattvard och   
   månadsoffer. Barbro Lindh.   
   Barnens minuter och barnvakt.

18 Lörd  15.00 Ekumenisk Lovsångskonferens.  
  Seminarium ”Lova och tillbe”  
  med Bengt Johansson. Anmäl till  
  Ulrika Eriksson, 0292-50799,  
  före 15 mars.
 17.00  Soppa och macka.
 18.00  Lovsångsgudstjänst med   
  Bengt och lovsångsteam.
 21.00  Nattmöte. Mellan mötena   
  servering.
19 Sönd  11.00 Gudstjänst. Bengt Johansson  
  och lovsångsteam. Kyrkkaffe. 
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 Betelkyrkan

Hemsida
Du som är  intresserad av att följa verksamheten 
i Betel lite närmare kan göra det via vår hem-
sida: www.beteltarnsjo.com

Bön
Varje vecka på onsdagar klockan 19. 
På söndagar är det bön 1 timme före 
förmiddagsgudstjänsten. Vill du lämna ett 
böneämne kontakta  Walther Axelzon 0292 
– 506 65

Mars

2 Sönd 11.00 Gudstjänst med    
  nattvardsfirande, Walther   
  Axelzon. Månadsoffer, sång av  
  Birgitta och Elisabeth
Mötesserie med Holger Nilsson
Profetiskt perspektiv på vår tid
7 Fred 19.00 Lovsång
8 Lörd 16.00 och 18.00 Lovsång, Servering   
  mellan samlingaran
9 Sönd 11.00 Sång av sångarna
15 Lörd 18.00 Fest för unga familjer i   
  Missionskyrkan
16 Sönd 11.00 Familjegudstjänst i Nora Kyrka,  
  kyrkkaffe
20 Torsd 19.00 Getsemaneafton i 
Missionskyrkan
21 Fred 11.00  Det betyder korset för mig,   
  vittnesbörd. Sång av Margareta
23 Sönd 11.00 Uppståndelsegudstjänst, Walther  
  Axelzon Sång av Birgitta och  
  Evy
30 Sönd 11.00 Vittnesbördsmöte, grupp 2   
  ansvarar
April
6 Sönd 11.00  Gudstjänst med nattvardsfirande,  
  Walther Axelzon , Månadsoffer.  
  Sång av Kurt och Elisabeth
12 Lörd 18.00 Cafékväll med Sten Strömbom,  
  Borås sång av Voices. Servering
13 Sönd 11.00 Gudstjänst med Sten Strömbom,  
  sång av Voices
20 Sönd 11.00 Familjegudstjänst i Betel.   
  Invigning av scouter och   
  juniorscouter
27 Sönd 11.00 Familjegudstjänst med   
  barnkören Glädjefnatt, Maria   
  och Carola
Maj
3 Lörd 10.00  Städdag på Älvåsa
3 Lörd 18.00  Missionskyrkan ”Låt musiken  
  flöda", Kenneth Nilsson med   
  familj, från Vargön.    
  Avslutning på Café Källan

4. Sönd 11.00 Tillsammansgudstjänst i Betel  
  Kenneth Nilsson med familj
11 Sönd 11.00  Konfirmationsavslutning
18 Sönd 11.00 Tillsamamnsgudstjänst i   
  Missionskyrkan
25 Sönd 11.00 Missionmöte

Juni
1 Sönd 11.00  Gudstjänst med    
  nattvardsfirande, Walther   
  Axelzon, Månadsoffer

Församlingsboken

Vigsel
Maria Jansson och Seth Pettersson har 
ingått äktenskap den 16 februari 2008. 
Vigselgudstjänsten hölls i Missionskyrkan i 
Tärnsjö. Officiant var brudgummens syster 
Eva Edström
Guds rika välsignelse över brudparet.

Utflyttade
Peter och Rebecka Ruuth har flyttat till 
Härnösand och deltar nu i verksamheten i 
församlingen där. 
Guds rika välsignelse över dem
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Konfirmation 2007/08

Nu har vårterminen dragit igång för konfirmanderna. Vi är 6 konfirmander, 3 ledare och en 
hjälpledare som ses varannan söndag mellan kl.14.30 -16.00 för att diskutera tro, känslor, relationer, 
Gud och annat viktigt. Det är väldigt givande träffar för oss alla och vi ser fram emot en rolig vår 
med mycket skoj, gemenskap och utveckling i tron för ungdomarna.
Vi kommer den 17 februari att åka iväg till Trysil för en veckas skidåkning och konfirmations läger 
tillsammans med Alunda. Vi var i väg till Alunda för någon vecka sen för att lära känna ungdomarna 
där som ska med på lägret, vi hade en trevlig kväll tillsammans och längtar efter att få tillbringa en 
vecka på läger ihop. 
Längre fram i vår kommer vi att åka på studiebesök till ett kloster.
Konfirmationsgudstjänsten kommer att hållas i Östervåla Missionskyrka den 11 maj.
Välkomna att fira med oss då!
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UNGDOM
Juniorscout

Torsdag kl 18.�0 i Betelkyrkan
Ålder: Du som går i andra eller tredje klass.
Upplys- Helena Rodén 501 47
ningar Gunilla Hillbom 400 01  

Scout
Torsdag kl 18.�0 i Missionskyrkan
Ålder: Du som går i skolans mellanstadium.
Upplys- Micke Sundin 410 41 
ningar: Sven Erik Eriksson 50� 75.

Tonår
Fredag kl 18.�0 i Betelkyrkan.
Ålder: Du som är tonåring
Upplys- Alfrida Magnusson 
ningar

Barnsång
Torsdagar kl 10.00 i Missionskyrkan  
Ålder: 0-5 år
Upplys- Elisabeth Helmersson  500 19
ningar 

Barnkören Glädjefnatt
Söndagar  i Betelkyrkan
Ålder: Från 4 år och uppåt
Upplys- Carola Eriksson  504 ��
ningar Maria Eriksson 511 5�
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I år liksom många år tidigare var det utdelning avbiblar till ortens 6-åringar. Utdelningen skedde 
i år i Nora kyrka och det är Nora-alliansen som står bakom arrangemanget

Bibelutdelning till Tärnsjös 6-åringar
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Vem är du ?
Emma Hellström.

Emma, född Hellström, numera Olsson. Född och uppväxt i Tärnsjö. Jag är alltså gift med Nicke 
Olsson och vi har en liten flicka "Tora" som vi fick i juli -06.Vi har naturligtvis våran schäfer Cissi 
och två kattor, Maja och Bella också.

Vad gör du?

Jag jobbar på "kortis" Myran nere på Fingals väg. Det är ett avlastningshem för barn och 
ungdomar. Jag hoppar även in och jobbar extra på Gården- kommunens fritidsgård som ligger i 
bibliotekshuset. 
Mitt stora intresse är FOTBOLL. Jag tränar och spelar med Tärnsjö IF:s  damlag. Jag är även 
bingoutropare på tisdagskvällarna i Folkets Hus-bingon som "TIF:en" anordnar. Jag sitter också 
med i fotbollssektionen i Tärnsjö IF.

Besöker du kyrkan ibland?

Inte mer än vid dom tillfällena som det är Lucia, konserter och sånt... 
När jag var mindre så gick jag på juniorerna i Betel och på scouterna i Missionskyrkan. 
Javisst ja!!! Sen Tora var 3 månader så går vi varje vecka till Missions-kyrkan och är med på 
barnsången. Det gillar vi... Vi är också nere på öppna förskolan i Svenska kyrkan ibland.

Tror du att kyrkan fyller någon funktion i samhället?

Hmmmm..... Jag tror nog att det gör det, dels när man är yngre och är med på scout och sånt. 
Sen när man blir äldre så är det nog "viktigt" igen.


