3

4

MARS

Torsdag kl.13.30 Andakt på Storgården
kl.14.30 Café Torsdag med program
Tomas Lavesson, ett bildspel, orkidéer i
svensk natur. Andakt, servering
Fredag

kl.18.00 Ekumenisk samling på
Världsböndagen, bön och gemenskap

Lördag

6

Söndag kl.10.00 Gudstjänst med nattvard
Johanna Karlsson, Tomas Gillsjö
kyrkfika
Tisdag

kl.14.00-18.30 Inspirationsdag i Braås
Med Ida-Maria Brengesjö

kl.18.00 Bön
kl.18.30 Var med och läs Bibeln

10 Torsdag kl.14.30-17.00 Café Torsdag
13 Söndag kl.10.00 Gudstjänst
Johanna Karlsson, Krister Gillsjö,
kyrkfika, insamling till Pastors- och
diakonutbildningen
17 Torsdag kl.14.30-17.00 Café Torsdag
20 Söndag kl.10.00 Gudstjänst
Daniel Åkerblad, församlingsutvecklare
Johanna Karlsson, kyrkfika
22 Tisdag

3

Söndag kl.18.00 Gudstjänst
Johanna Karlsson, Clara Jonsson
kyrkfika

5

Tisdag

7

Torsdag kl.14.30 Café Torsdag med program
Andakt, servering. Program ej klart

jä

5

8

APRIL

kl.18.00 Bön
kl.18.30 Var med och läs Bibeln

24 Torsdag kl.14.30-17.00 Café Torsdag
28 Måndag kl.10.15 Andakt på Smedsgård
31 Torsdag kl.13.30 Andakt på Storgården
kl.14.30-17.00 Café Torsdag

kl.18.00 Bön
kl.18.30 Var med och läs Bibeln

10 Söndag kl.10.00 Gudstjänst
Johanna Karlsson, Isac Gillsjö, kyrkfika
14 Torsdag kl.14.30-17.00 Café Torsdag
kl.18.00 Getsemanestund
Johanna Karlsson
Bön, lovsång, nattvard
15 Fredag

kl.10.00 Långfredagsandakt
kl.11.00 Långfredagsvandring
Johanna Karlsson, Clara Jonsson
Ta med eget fika

17 Söndag kl.10.00 Påskdagsgudstjänst
Johanna Karlsson, Ann-Sofie Svensson
kyrkfika
19 Tisdag

kl.18.00 Bön
kl.18.30 Var med och läs Bibeln

21 Torsdag kl.14.30-17.00 Café Torsdag
28 Torsdag kl.10.15 Andakt på Smedsgård
kl.13.30 Andakt på Storgården
kl.14.30-17.00 Café Torsdag
29 Fredag

kl.19.00 Gudstjänst
Tonår och Johanna Karlsson

MAJ

5

Torsdag kl.14.30 Café Torsdag med program
Silvertonen. Andakt, servering

8

Söndag kl.10.00 Gudstjänst med nattvard
Johanna Karlsson, Ida Jansson, kyrkfika
insamling till Equmeniakyrkans
nationella arbete

15 Söndag kl.10.00 Gudstjänst
Johanna Karlsson, Anna Gillsjö
kyrkfika
21-22 Lördag-Söndag Scouthajk
22 Söndag kl.10.00 Gudstjänst vid hajkplatsen
samling vid kyrkan kl. 9.30
terminsavslutning scout..
Ta med eget fika
25 Onsdag kl.10.15 Andakt på Smedsgård
kl.14.00 Andakt på Storgården

5

JUNI

Söndag kl.10.00 Gudstjänst på Pingstdagen
Johanna Karlsson, kyrkfika

11 Lördag

kl.15.00 Alstervik öppnar för
säsongen

Scout träffas på onsdagar
och tonår på fredagar.
Se program på hemsidan

I skrivande stund lyser solen och jag tror att både du och jag har känt
av att våren är på väg. För en del av oss känns livet lättare att leva när
solen lyser, stegen blir liksom lättare än i mörka november. Oavsett hur
vi känner inför de olika årstiderna är årstiderna en påminnelse för oss
om livets skiftningar. Vårens gröna intensitet när allt riktigt lyser i grönt
och sommaren då allt står i blom och solens strålar värmer oss är en bild
för glädjen och enkelheten i livet när det mesta blommar och är
problemfritt. Sen kommer hösten och vintern då skörden är avklarad,
växtligheten går i ide och höststormarna kommer. Den tiden är en bra
bild för de stora frågornas tid, en tid av livet då allt inte är glatt och
enkelt. Sådana tider kommer och går i allas våra liv. Tider då vi upplever
livet mer som en kamp i en kraftig snöstorm än en solig dag på stranden.
Kanske kämpar vi under dessa tider med frågor om oss själva, vem är
jag, vad kan jag, duger jag, håller det liv jag har försökt bygga upp? Eller
kanske har du svårt att tro på det samhälle vi lever i, makthavarna i
världen, hur ska vi som mänsklighet klara klimatkrisen, ibland ser allt
mörkt ut, det kan vara svårt att tro att det finns hopp. Det är naturligt att
som människa känna så ibland.
I de stunderna är det skönt att luta sig mot att det kommer en vår då det
vänder. För mig och hela den kristna kyrkan är det inte bara vårens
solsken och grönska som berättar om detta. Den högtid som firas under
våren, Påsken, är en enda lång berättelse om hur mörker vänds i ljus.
Det är berättelsen om hur Gud griper in i världen. Genom att Gud blir
människa genom Jesus kommer Gud rakt in i vår mänskliga vardagsverklighet. Genom hela Jesu liv visar Gud oss människor vad verklig
kärlek är. Det slutar med att Jesus ger sitt liv för sina vänner. Och
eftersom han inte bara dör utan faktiskt blir levande igen ger han oss
löftet att död, ångest, oro, rädsla, maktstrukturer och alla annan ondska
aldrig mer ska ha sista ordet. Han ger också löftet att han genom andens
närvaro ska vara med oss människor till tidens slut. Det är påskens
berättelse som för mig personligen är det enda vårljus som kan lysa upp
allt mörker i världen.
Välkommen till vårens Gudstjänster i Equmeniakyrkan Alstermo där vi
kommer vandra genom livets höstar och vintrar för att sedan landa i
påskens hopp. /Johanna

våren 2022
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ordf. Martin Gillsjö, 073-374 27 34
Bankgiro 983-5380, swish 123 201 53 37
ordf. Isac Gillsjö, 070-638 52 92
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