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Älvåsa är en plats dit alla är välkomna, unga såväl som äldre. Vi vill att Älvåsa skall 
vara en plats dit Du kan kom ma för en kopp kaffe, delta i våra arrangemang, spela 
ett parti golf eller bara njuta av vår fina natur. Oavsett vilket som passar Dig bäst är  
Du alltid lika välkommen. Gården drivs gemensamt av Nora-Tärnsjö Missionsförsam- 
ling, Betel Tärnsjö, Equmeniakyrkan Östervåla, Centrumkyrkan i Heby och Huddunge 
Missionsförsamling.

Älvåsa är naturskönt beläget inom Östa fritidsområde vid en vik av Dalälven, i direkt 
anslutning till Färnebofjärdens nationalpark. Närmaste samhälle är Tärnsjö (ca 10 km) 
som ligger vid riksväg 56. Inom fritidsområdet finns bl a drygt 5 km sandstrand med 
fina badmöjligheter, motionsslingor, strövområden och de sevärda Ingbokällorna.  
Älvåsa består av huvudbyggnad med inkvarteringsmöjligheter, kaffestuga (ca 60 
pers), kiosk, samlingslokal (ca 100 pers), grillplats under tak samt ’’Lillstugan’’ som 
uthyrs veckovis eller veckoslut. Totalt finns med Lillstugan ca 40 sängplatser. Älvåsa 
är under sommarsäsongen (juni–augusti) öppen dagligen med servering och pro-
gramverksamhet. Anläggningen är utrustad med kyl, frys och diskmaskin och hyrs ut 
under för- och eftersäsong för kurser och  läger, enstaka dagar eller veckovis. För mer 
information kontakta Älvåsa 0292/430 20 (sommartid) eller 0292/500 19, 0292/500 41 
(för- och eftersäsong). Postadress: Älvåsa, 740 45 TÄRNSJÖ.

Älvåsa 2019
Välkommen till Älvåsasäsongen 2019!

Detta finns på Älvåsa:
• MINIGOLFBANA, 12 banor med syntetisk nålfiltsmatta, renoverade 2013.
• MOTIONSBANA, ”Källsprånget” till Ingbokällorna. Start och mål vid Älvåsa.
• LEKLANDSKAP med gungor, klätterställningar, sandlådor och lekstuga.
• FOTBOLLSPLAN - bollar finns att låna.
• GRILLHUS
• UTESCHACKSPEL i stort format.
• BASTU, DUSCH och TVÄTTRUM.



Älvåsa 2019 Älvåsa 2019

Hela programmet är ett samarrangemang med 
studieförbundet Bilda. 

Reservation för ändringar i programmet.

Oss träffar du på Älvåsa i sommar

Hej! Det är vi som är arbetsledare på 
Älvåsa i sommar.  

Vi ser fram emot en sommar med 
mycket gäster, sol och fika!

Varma hälsningar,  
Agnes Rosén och Signe Jansson

I servering och kök jobbar Judith Rosén, Klara Gustafsson, Frida Helmersson, 
Amanda Segelsbo, Elin Hillbom, Thyra Larsson och Klara Lindberg. 

Gårdpastorer på Älvåsa i sommar är   
Andreas Ruuth och David Norgren.

De kommar att delta i samlingar och  
möta er som besöker Älvåsa i sommar.

Välkomna att prata med oss!
Andreas och David



Vecka 22
Läderloppsöppet!

lör 1 juni 10-14 Läderloppsöppet, kom och fika. 
   Älvåsa smygöppnar för säsongen. Läderloppet startar vid  
   Folkets hus i Tärnsjö. Vid Älvåsa kan du se cykelsträckan  
   passera och sedan se löpsträckan från första parkett  
   tillsammans med en gofika. 
 

Vill ni annonsera i kommande Älvåsablad? 
ta kontakt med oss på mail: info@alvasa.se

Göran Hillbom Lantbruk
köp ved - hyr skylift 

tel. 070-62 24 051

Hjulinställningar -AC-reparationer  
Butik för lantmän!

Tel. 0291-102 75/070-444 97 00

Tel/Fax 0292-502 20



Vecka 24
Öppningshelgen 14 juni-1 juni
fre 14 juni 20.00 SPOT Uppstart med brännboll.
lör 15 juni 19.30 “En sång om glädje” med Nils Börge Gårdh.
 

tel: 018-12 10 10 

Öppet mån-fre 9-17, lör 9-14
Södra Storgatan 1 Tärnsjö.

Öppet 05.00 22.00 alla dagar.
Kyrkgatan 1. Tärnsjö 
tel 0703571780 . 0705117232

Nils-Börge Gårdh
Nils Börge Gårdh är känd som programledare för musik-
programmet “En sång om glädje” på SVT. Ett program med 
sång och musik hämtad från den kristna sångskatten som 
framförs av en rad svenska artister. Nils Börge underhåller, 
berör och berättar om sin tro med ett avslappnat och 
trevligt musikprogram som han beskriver med att ”Alla ska 
kunna komma och alla ska trivas!”.



Vecka 25
17 juni-23 juni
tor 20 juni  17.30  Vi förbereder midsommarstången!  
   Gratis glass till alla som hjälper till. Ta gärna med blommor. 
  19.00 Bön.
fre 21 juni 18.00 Stort midsommarfirande på Älvåsa. 
   Se ruta till höger.
sön 23 juni 11.00 Ekumenisk gudstjänst. Predikan av Kalle Olsson,  
   medverkande från Centrumkyrkan.  
 



Midsommarafton på Älvåsa 
 ca-tider
18.00  Spelmän och stångresning, ringlekar och gratis glass till barnen.
18.30  Kvällens värdar David Norgren och Samuel Wångehag  
 presenterar kvällens medverkande.
18.45  Sommarsånger från scenen. 
19.00 Evelina Gard sjunger några låtar.
19.15  En stund för barnen.
19.45 Andakt.
20.15  Pianist Viktor Edwardsson och sång Emmeli Nilsson. Grillboden öppnar
21.00  Konsert med Evelina Gard som ackompanjeras av Sofia Lekardal.
22.30 Nattmöte. 

Midsommar

Evelina Gard
Evelina Gard föddes i Jönköping där hon började 
sjunga redan som barn och tidigt visste att det var 
musik hon ville jobba med resten av livet. Hon flyttade 
upp till Stockholm för att plugga på Musikhögskolan 
och det var också där hon fick möjligheten att spela 
in sina första singlar och för dessa två låtar fick hon Ted 
Gärdestad-stipendiet 2001. Genom åren har Evelina 
Gard hunnit släppa tre soloskivor. Hon är också en 
mycket uppskattad låtskrivare, sångpedagog, kör-
sångerska, producent och körarrangör. Hon jobbar 
framförallt med gospelkörer och barnkörer och har 
samarbetat med bl a. Bengt Johansson, Carola, John 
Stoddart och The Master’s voice.



Vecka 26
24 juni-30 juni
ons 26 juni 19.30  Café Älvåsa. Hela människan Sala-Hebys verksamhetschef  
   Erica Färkegård intervjuas av Annette Emilson.  
   Ericas make Mattias Färkegård bjuder på sång och musik.
tors 27 juni 19.00 Bön. 
  19.30 Samtal i sommarkväll.
fre 28 juni 20.00 SPOT Volleyboll och grillning.
lör 29 juni 19.30 Föredrag med prästen och författaren Olle Carlsson.  
   Sång och musik av Bibbi Larsson fd Forsberg.

2018-års segrare i 24-timmarsJan-Olov Erikssons Åkeri 
0292-440 41

Olle Carlsson
Prästen Olle Carlsson har erfarenhet av eget missbruk 
och beskriver vad det kan innebära att bryta med 
meningslöshet och tomhet och söka efter mening, tillit 
och helhet i vår tid.
Idag är han kyrkoherde i Katarina församling på Söder-
malm i Stockholm som når ut till människor som normalt 
inte söker sig till kyrkan. Hans gudstjänster Allhelgona-
mässan och Katarinamässan är Svenska kyrkans mest 
välbesökta. Olle Carlsson är även författare och har 
bl.a. gett ut de uppskattade böckerna “Kristendom för 
ateister”, Mitt himla liv”, ”Just idag” och ”Livsstegen” 
samt medverkat flitigt i radio och tv.



Vecka 27
1 juli-7 juli
ons 3 juli 19.30  MC-kväll. Kalle Olsson håller i kvällen. Håll utkik på hemsida,  
   Facebook och på Älvåsa för mer information.
tors 4 juli 19.00 Bön. 
  19.30 Samtal i sommarkväll.
fre 5 juli 19.00 24-timmars startar för 33:e gången  
   (samling deltagande lag kl 18.00)
lör 6 juli    ca 16-17 Final i 24-timmarsturneringen. 
  19.30 Konsert Göran Öman och Johan Teodorsson som vill ge   
   dig en fin kväll med gött sväng till lugna toner.  
   De drömmer om att få förmedla något litet från deras Gud  
   och far till just dig.

24-timmars 
Älvåsas nervpirrande, traditionsrika och välbesökta 
fotbollsturnering för mixade lag går av stapeln för 
33:e gången! Samling för lagen och lottning av 
spelschema fredag 5 juli kl. 18.00. Avspark för första 
matchen kl. 19 
Final lördagen 6 juli ca kl. 16-17. 
För anmälan och information – maila info@alvasa.se

Johan och Göran



8 juli-14 juli
ons 10 juli 19.30 Café Älvåsa. Dan Eriksson från Östervåla, intervjuas av   
   Göran Hillbom, om jaktolyckan där han blev skjuten.  
   Sång och musik av Viktor Tunevi.
tors 11 juli 19.00 Bön. 
  19.30 Samtal i sommarkväll.
fre 12 juli 20.00 SPOT Capture the flag
lör 13 juli 19.30 Minns du sångerna. En kväll med gamla läsarsånger och  
   berättelser kring några av sångerna.  
   Göran Hillbom med vänner.

Vecka 28

Café Älvåsa
Under ett antal onsdagskvällar kommer Älvåsa att gästas av intressanta perso-
ner som kommer att dela med sig av ett intresseområde, berättelser ur livet, ett 
projekt eller företagande de satsat på. Det blir även sång och musik. Välkomna! 

www.zetterbergs.se Följ oss på
Facebook

– det lönar sig i längden
070-6227210 

Krister & Lotta Adelsberg

Tel. 070-575 76 70



Vecka 29
15 juli-21 juli
ons 17 juli 19.00 Café Älvåsa.Tron som bär med Carola Eriksson, Jörgen   
   Eriksson och Josef Paulsson. Att ha ett barn med Aspergers  
   syndrom som i vuxen ålder drabbas av panikångest och  
   fobier. Hur tar man sig igenom?
tors 18 juli 19.00 Bön. 
  19.30 Samtal i sommarkväll.
fre 19 juli 20.00 SPOT Såpbandy.
lör 20 juli 19.30 “Liv i överflöd”. Konsert med Tärnsjösonen Peter Ruuth.

ANDERS
EL & FRITID

0 7 0  -  6 1 0  4 1  0 0

Vinnersjö Timmerhus AB
Tel. 0291-700 96, www.vinnersjotimmerhus.se

Timrade hus och takstolar
Peter Ruuth

Samtal i sommarkväll
Vi möts i sommaren och vardagen och delar funderingar, frågor och gläd-
jeämnen. Vill du delta i bön innan är du varmt välkommen, vill du komma till 
fika och samtal är du lika varmt välkommen. Kom fika och samtala med oss.

Tel. 0292-301 62

ALEXANDERS

BIL MEK&
070-380 66 00



22 juli-28 juli
ons 24 juli 19.30 Cafe Älvåsa. “Nedsläckt land”, ordförande i Samhälls-  
   byggnadsnämnden Per Möller intervjuas av Daniel Röjerås  
   om vad kommunen planerar för en hållbar framtid.  
   Sång och musik av Selma Lundqvist.
tors 25 juli 19.00 Bön. 
  19.30 Samtal i sommarkväll.
fre 26 juli 20.00 SPOT 5-kamp på stranden.
lör 27 juli 19.30 Selma Lundqvist och David Norgren möts över  
   generationsgränserna i musiken, allt från visor och musikal  
   till gospel och psalmer, för att förmedla glädje och  
   budskapet om Jesus.

Vecka 30

Marknadsföring & Kommunikation
Tel: 070 68 512 58

SPOT
Namnet SPOT är engelska, och en översättning är ljuspunkt/i strålkastarens ljus 
- precis där vi vill att ungdomarna skall vara, extra mycket dessa fredagskvällar. 
För dig som är 13 år och uppåt.  För samtliga SPOT-kvällar gäller oömma kläder 
och vi avslutar med grillning och andakt.

INGVARSSON
BYGGPLÅT

0292 - 506 87
0707 - 44 44 12

PLÅTSLAGERI
ELDSTÄDER & SKORSTENAR

David och Selma



Vecka 31
29 juli -4 augusti
tors 1 aug 19.00 Bön.
fre  2 aug 20.00 SPOT Vattenlekar.
lör 3 aug 19.30 Konsert med Malin Edlund som sjunger till eget  
   ackompanjemang, bjuder på innerliga sånger och  
   ljuv stämma.

 KÖP HÖ  0292-303 38

Malin Edlund



Vecka 32
5 augusti-11 augusti
tors 8 aug 19.00 Bön.
fre  9 aug 20.00 SPOT Sänka skepp.
lör 10 aug 19.30 Konsert med Victoria Broström och Anna Holmqvist.

Victoria Broström & Anna Holmqvist
Denna duo besökte oss förra sommaren och vi 
hälsar dem varmt välkomna tillbaka! De träffades 
1989-90 när de läste bibel- och musiklinjen på 
Brommaskolan, de fann varandra både i tron och 
i sången och där grundades deras vänskap. De 
sjunger allt från finstämda sånger till gospel med 
det kristna budskapet i centrum.

Din Klädbutik i Tärnsjö 
Mån-fred 12-18.00, (sommartid 12 -17.00), Lördagar 10-14.00

N Storg. 2 B, 0703-80 84 58

Team Gideon



Vecka 33
12 augusti-18 augusti
tors 15 aug 13.00 Dagledigträff. Vi gästas av Team Gideon. Servering. 
  19.00 En kväll med pastor Naim Kouhry. Han är ledare för baptist- 
   kyrkan i Betlehem. Om att leva som kristen bland 95%  
   muslimer - dagens situation i Jesu födelsestad. 
fre 16 aug 20.00 SPOT Avslutning med festligheter och helgött program.
lör 17 aug 10-14 Barnens dag - Wild Scouts 
  19.30 Kärt återbesök av den musicerande frälsningsofficeren   
   Marina Bratterud som har rötterna i Tärnsjö och arbetar  
   inom Frälsningsarmén i Mälardalen. En kväll av värme där 
   vi får lyssna till Marina med vänner.
sön 18 aug 11.00 Ekumenisk gudstjänst. Marina Bratterud med vänner.

Barnens dag - Wild Scouts 
Är du mellan 4 och 12 år och längtar efter en 
dag full av äventyr? Då är Barnens dag,  
lördagen 17 augusti kl. 10-14 något för dig!  
Temat är ”Wild Scouts” och förutom äventyr blir 
det grillning och en massa annat skoj.  
Ta på dig oömma kläder och ta med badkläder.  
Kostnad 100kr/person. Välkommen!

Naim Kouhry

Marina Bratterud

Hamburgarna som grillas 
på Älvåsa kommer från:



För mer information och vägbeskrivning - se www.alvasa.se
Besök oss gärna på Facebook och Instagram!  
Kontakta oss på tel 0292-43020

Älvåsa 2019

Öppettider:
1 juni   .........................................................10–14
14 juni   .........................................................18–22
15 juni -17 augusti ................. kiosk 12–21, servering ...13–21
fredagar, lördagar och programkvällar öppet till kl 22
18 augusti ..................kiosk 12–15, servering ...13–15

Hitta till oss på Älvåsa:

123 188 37 76

 

Älvåsas swishnummer

UBON SPICY 
Thaimat i Tärnsjö - take away 

tel. 073-180 1948 
öppet tisdag-lördag

Södra Storgatan 1  74045 Tärnsjö 
info@blomsterlunden.se 

070-6005268


