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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 komma 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 missionsförsamling, Betel Tärnsjö, Östervåla missions-
församling, Centrumkyrkan i Heby, Korskyrkan i Östervåla och 
Huddunge missionsförsamling.

Detta finns på Älvåsa:
• MINIGOLFBANA, 12 banor med syntetisk nålfiltsmatta.
  Anläggningen godkänd av Svenska Minigolfförbundet.
• MOTIONSBANA, ”Källsprånget” till Östa källor. Start
  och mål vid Älvåsa.
• FOTBOLLSPLAN - bollar finns att låna.
• VOLLEYBOLLPLAN - bollar finns att låna.
• BADMINTON - racketar och bollar finns att låna.
• UTESCHACKSPEL i stort format.
• LEKLANDSKAP med gungor, klätterställningar, sand-
  lådor och lekstuga.
• BASTU, DUSCH och TVÄTTRUM.

Älvåsa 2007

Öppettider:
Servering efter varje sammankomst. För övrigt gäller följande tider:
9 juni - 19 augusti ................. 13 – 22

www.alvasa.se



Efter tre år som gårdsevangelist på Älvåsa återkommer jag den 
här sommaren tillsammans med min man Jompe, Zaion och Neo. 
Det nya den här sommaren är att Jompe och jag delar på tjäns-
ten som gårdsevangelist. Ni känner ju Jompe en del sedan förra 
sommaren så vi hoppas och tror att det här upplägget blir bra. 
Jätteroligt tycker vi och ser fram emot en härligt underbar sommar 
tillsammans med er alla. Vi ses!

Gårdsevangelisterna Jompe & Isabelle

Hela programmet är ett samarrangemang med studie-
förbundet Bilda. 
Reservation för ändringar i programmet.

Tel. 0292-301 62
Tel. 0292-301 68

www.forsbergsbuss.se

Älvåsa 2007



Öppningshelgen
Öppningshelgen
lör 9 juni 19.30  ”Musik & prat, visor & 
    psalm, humor & finstämt”. 
    Bengt Erlandsson och Christer 
    Malmgren. 

Jubileumskonsert med 
Livslust och Ingemar Olsson
Midsommaraftonens stora begivenhet är kören Livslusts jubi-
leumskonsert tillsammans med legendaren Ingemar Olsson.  
Missa inte återföreningen av kören Livslust som hade sina 
glansdagar under 80- & 90-talen!

Bengt Erlandsson med rötter i Sala
trakten är premiärgäst på Älvåsa.

0292-504 64 (Tärnsjö)
018-16 92 70 (Uppsala)

Ingemar Olsson
Ingemar Olsson hör till de verk-
liga veteranerna inom svensk 
kristen musik. Spelade på 60-
talet i popbandet The Sounds 
innan han började fundera på 
livets mening. Pluggade teologi, 
började spela in egen musik om 
Gud, politiken, livet och kärle-
ken i en härlig blandning och 
har sedan dess oförtröttlig skrivit 
musik och turnerat i Sverige och 
utomlands.



11 juni-17 juni
fre 15 juni 19.30 Grannkväll på Älvåsa. Välkomna alla 
   Östabor och sommarboende.
lör 16 juni 19.30 En kväll med sång, musik och vittnesbörd 
   från Centrumkyrkan.

Älvåsatrampen
Sätt på cykelhjälmen och cykla till Älvåsa! Vi börjar den 11 juni.
Måndagar och torsdagar får du ”stämpla”. Samla stämplar 
och få gratisfika.
Naturupplevelser, motion och frisk luft får Du på köpet!

Tel. 0224-962 60
www.rodjetra.se

Mötesplats Ungdom samlar varje fredags
kväll ungdomar från hela kommunen.

Vecka 24

KÖP HÖ  0292-303 38



Vecka 25
18 juni-24 juni
tor 21 juni 19.30 Kom och var med och klä 
   midsommarstången! Alla är välkomna!
fre 22 juni 18.00 Stort midsommarfirande på Älvåsa. 
   Se programmet till höger.
 
”Oh vad jorden nu är skön, 
klädd i sommardräkten. 
Känn i skog, på äng, 
på sjön milda, friska fläkten” 
 
 
 
 
 Alla är välkomna till midsommarfest på Älvåsa,  
 hela bygdens midsommarfirande. 
 
 
 
 
 
 
Se hela programmet till höger. 

sön 24 juni 11.00 Älvåsamötet. 
   Ekumenisk gudstjänst med Ingalill Norgren 
   och sångare från Östervåla & Tärnsjö.



Midsommarfirande på Älvåsa
ca tider
18.00 Spelmän och stångresning, ringlekar och gratis 
 glass till barnen.
18.50 Kvällens värdar Ingalill Norgren och Alfrida  
 Magnusson presenterar kvällens medverkande.
19.00 Ingemar Olsson sjunger några sånger.
19.30 En stund speciellt för barnen.

Klockan 21.00
Jubileumskonsert med 

Ingemar Olsson & kören Livslust

Det är 20 år sedan 
 ungdomskören Livslust 

höll midsommarkonsert på 
Älvåsa tillsammans med 

Ingemar Olsson.  
Här är återföreningen! 

Missa den inte!

Midsommar



Sommarbyn är en populärt inslag för 
barnen.

Vecka 26
25 juni-1 juli
tis 26 juni 10.00 Barnsång.
ons 27 juni 09.30 Sommarby-start. ”Den oändliga historien”.
  19.30 Café Älvåsa. Hockeyesset Marcus Rag- 
   narsson intervjuas av Torbjörn Svärd. 
   Sång & musik av Isabelle & Jompe Arnfjell.
tor 28 juni 09.30 Sommarbyn.
  19.30 Andakt, bön & lovsång.
fre 29 juni 09.30 Sommarbyn. Hajk för åldrar 13 år & uppåt.
lör 30 juni 11.00 Sommarbyavslutning.
  19.30 Roland & Elisabeth Lundgren. Roland 
   är känd från duon Curt & Roland och 
   Elisabeth från Minns du sången.

Sommarbyn
Onsdag 27 juni till fredag 29 juni kl.09.30-12.00. Välkommna till 
”Den oändliga historien”. Sommarbyn är från 4 år och uppåt. 
För 13 år och uppåt blir det hajk fredag till lördag. Avgift 50:- 
alternativt 20:-/dag Avslutning lördag 30 juni kl.11.00. Önskas 
skjuts? Ring Eva 0292-501 22.

Roland Lundgren och hustru Elisabeth 
uppträder tillsammans på Älvåsa.



2 juli-8 juli
tis 3 juli 10.00 Barnsång.
ons 4 juli 19.30 Café Älvåsa. Mångsysslaren Holger Gus- 
   tavsson från Östervåla intervjuas av Johan 
   Eriksson. Centrumkyrkan står för sång & musik.
tor 5 juli 19.30 Andakt, bön & lovsång.
fre 6 juli 19.30 Mötesplats Ungdom. Arr: Älvåsa.
lör 7 juli 19.30 ”Som att komma hem” Malin & Christian 
   Josefsson bjuder på sång och musik.

Café Älvåsa
Onsdagarna 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7 & 1/8 blir det café-
kvällar på Älvåsa. Det blir bordsservering och sång- & musik-
inslag. Intressanta gäster intervjuas av olika värdar. Hjärtligt 
välkomna!!

Vecka 27

070-6227210 
www.elanders.com  0292-701 00

Tel. 0292-500 00
www.kbo-gross.se



Vecka 28
9 juli-15 juli
tis 10 juli 10.00 Barnsång.
ons 11 juli 19.30 Café Älvåsa. ”Tåg i Tärnsjö”. Jakob Mar- 
   tinell intervjuas av Gunnar T Johansson. 
   Östervåla missionskyrka står för sång & musik.
tor 12 juli 19.30 Andakt, bön & lovsång.
fre 13 juli 18.00 24-timmars fotbollsturnering kör igång.  
   Avslutas med final lördag 14 juli kl 17.00.
lör 14 juli 17.30 Final i 24-timmarsturneringen.
  19.30 ”Livet för mig”. Barbro Rydhamn & Miriam 
   Claar bjuder på sång och musik.

Fjolårssegrarna i 24-timmarsturneringen, 
Niklas nyckelpigor.

24-timmars
Älvåsas nervpirrande, traditionsrika och välbesökta fotbolls-
turnering för mixlag går av stapeln fredagen den 13 juli med 
avspark kl 18.00. Final kl 17.00 lördagen den 14 juli.
För anmälan - ring 0292-430 20.

Tel: 0292-507 72

070-7444412 (Tobias) 
070-5600790 (Stig)



16 juli-22 juli
tis 17 juli 10.00 Barnsång.
ons 18 juli 19.30 Café Älvåsa. ”Malaria & Pytonorm – En 
   Huddungebo på resa i Afrika”. Kristofer 
   Röjerås intervjuas av Daniel Röjerås. 
   Korskyrkan bjuder på sång & musik.
tor 19 juli 19.30 Andakt, bön & lovsång.
fre 20 juli 19.30 Mötesplats Ungdom. Arr: Tärnsjö SMU,  
   Betel Tärnsjö, Korskyrkan & Östervåla.
lör 21 juli 19.30 Lyssna till vackra melodier och underfun- 
   diga och engagerande texter av vissånga- 
   ren och läraren från Jönköping, Lasse Siggelin.

Mötesplats Ungdom
På fredagskvällar fr o m 6/7 t o m 3/8 fortsätter vi som tidigare 
år med Mötesplats Ungdom. Gemensamma ungdomskvällar 
med varierande aktiviteter & program. Församlingarna som 
driver Älvåsa - Kristen samverkan står för programinnehållet. 
Självklart serveras hamburgare vid alla samlingar.

Grillkvällarna på Älvåsa är 
uppskattade. Här är det Kalle 
Röjerås som sköter grillningen.

Vecka 29

Tel/Fax 0292-502 20



Vecka 30
23 juli-29 juli
tis 24 juli 10.00 Barnsång.
ons 25 juli 19.30 Café Älvåsa. ”Lösningen på Da Vinci-ko- 
   den”. Lyssna till Östervålasonen Lasse  
   Johansson. Tärnsjö missionsförsamling  
   bjuder på sång & musik.
tor 26 juli 19.30 Andakt, bön & lovsång.
fre 27 juli 19.30 Mötesplats Ungdom. Arr: Östervåla 
   missionsförsamling.
lör 28 juli 19.30 BirGitta & Swante. ”Kära gäster som bjuder 
   på glatt budskap i ord & ton.

Grillkvällar
På fredagkvällar i juli månad träffas vi vid grillen. Man kan 
köpa sig korv eller kanske hamburgare med läsk. Vore det 
inte gott med en hamburgare efter golfrundan eller bara 
ändå sådär en fredagskväll?
VARMT Välkomna!

Minigolf är ett populärt nöje på Älvåsa.

Huddunge Gallringstjänst

Tel. 070-5921437 (Daniel)
070-5304433 (Anders)



30 juli-5 augusti
tis 31 juli 10.00 Barnsång.
ons 1 aug 19.30 Café Älvåsa. Tierpspolisen besöker oss och 
   intervjuas av Pär-Inge Larsson. 
   Isabelle & Jompe Arnfjell bjuder på  
   sång & musik.
tor 2 aug 19.30 Andakt, bön & lovsång.
fre 3 aug 19.30 Mötesplats Ungdom. Arr: Centrumkyrkan.
lör 4 aug 19.30 Lyssna till Torkel Selin, kyrkans trubadur, 
   den folkliga sångaren med värme, 
   innerlighet och en stor portion humor.

Andakt med bön och sång
Varje torsdag kl. 19.30 fr.o.m. vecka 26 t o m vecka 33 träffas 
vi för att diskutera, be, sjunga och ha en trevlig stund med 
varandra och med Gud.

Anders Röjerås Bygg
- Med våtrumsbehörighet
Tel. 070-5896254

Vecka 31



Vecka 32
6 augusti-12 augusti
tis 7 aug 10.00 Barnsång.
tor 9 aug 19.30 Andakt, bön & lovsång.
lör 11 aug 19.30 Lyssna till Artur Eriksson-stipendiaten Cilla 
   Lundberg-Hector som besöker oss.

Barnsång
För fjärde året i rad har vi barnsång på Älvåsa. En favorit i repris. 
I sommar träffas vi igen på tisdagar kl. 10.00 vecka 26-32.
Kom och sjung, ramsa och lek med ditt barn.
Efter samlingen är serveringen öppen.

Cilla Lundberg-Hector
Cilla Lundberg-Hector tilldelades 
tidigare i år Artur Eriksson-stipen-
diet. Juryns motivering: Genom 
sin sång och sitt sätt att kommu-
nicera med publiken förmedlar 
hon upplevelsen och verkligheten 
av Guds nåd.

Tel. 0292 - 300 24

AHLEZON
PRODUKTION AB

Tel. 0292-210 21

www.zetterbergs.se

- din mäklare nära dig -
www.maklarcentrum.se



13 augusti-19 augusti
tor 16 aug 19.30 Andakt, bön & lovsång.
lör 18 aug 19.30 Lyssna till blandad repertoar med  
   kören Rafiki.
sön 19 aug 11.00 Ekumenisk gudstjänst med Andreas Tofters 
   och Korskyrkans sångare. Kyrkkaffe.

Marcus Ragnarsson till Älvåsa!
Efter många år i ishockeyns finrum med både spel i elitserien, 
NHL, VM, OS och World Cup har Östervålasonen Marcus 
Ragnarsson mycket intressant att berätta om. Han intervjuas 
av Torbjörn Svärd vid Café Älvåsa 27/6 kl 19.30.

Mia Rydell och Isabelle Ekstedt vid en av 
fjolårets cafékvällar.

Tel. 0292-707 50
www.tarnsjogarveri.seTel. 070-3506774

Vecka 33



En möjlighet för läger och kurser
Älvåsa drivs av sex församlingar i Heby kommun. Gården är naturskönt 
belägen inom Östa fritidsområde vid en vik av Dalälven, i direkt anslut-
ning till Färnebofjärdens nationalpark. Närmaste samhälle är Tärnsjö 
(ca 10 km) som ligger vid riksväg 67. Inom fritidsområdet finns bl a drygt 
5 km sandstrand med fina badmöjligheter, motionsslingor, strövområ-
den och de sevärda Östakällorna. Älvåsa består av huvudbyggnad 
med inkvarteringsmöjligheter, kaffestuga (ca 60 pers), kiosk, samlings-
lokal (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 programverksamhet.

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 
(under för- och eftersäsong)
Postadress: 
Älvåsa
740 45 TÄRNSJÖ

www.alvasa.se

Hemsida
Vill du veta vad som händer på Älvåsa?
Gå in på www.alvasa.se


