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Nu går solen sin väg för att lysa för andra, 

för alla på jorden behöver dess ljus. 
Och de hoppas på dagen du skapar,  

för allt med din sol du förnyar, o Gud.  
Holger Lissner övers. Inge Löfström 1990 

Hösten 2021 
 



  ÄNTLIGEN GUDSTJÄNST 
 
”Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens hus.”  

Psaltaren 122:1 
 

Efter en lång tid utan möjlighet att samlas till fysiska Gudstjänster har vi återigen 
fått den möjligheten. Jag tror vi är många som helhjärtat kan säga: Äntligen 
Gudstjänst! 
Vi är tacksamma för tekniken som gjort det möjligt att sända Gudstjänster 
digitalt. Men digitala Gudstjänster i all ära, nog är det något helt annat att mötas 
rent fysiskt. 
Jag brukar säga att ett av vårt livs viktigaste beslut kommer att vara beslutet att 
bli en regelbunden Gudstjänstbesökare. I Gudstjänsten får Gud chansen att tala 
till oss. Gud kan göra det genom bibelordet, sången, predikan, nattvarden eller 
grannens hälsning. Även om det är en människa som förmedlar hälsningen, och 
inte en ängel, kan vi känna: ”Jag fick något av Gud idag!” 
 

När vi kommer samman får vi tillbe och tacka Gud som skapat oss och älskar oss. 
Vi får komma med våra bördor och lasta av dem. Vi får bekänna och be om 
förlåtelse. Vi får hämta ny kraft inför livets alla utmaningar.  
Allt detta sker i gemenskap med andra människor. När vi möts lär vi också av 
varandra och alla har något att bidra med. Några har gjort djupa andliga 
erfarenheter, andra är fortfarande sökare, men i Gudstjänsten kommer vi 
samman för att vi har något gemensamt och vår privata värld öppnas mot en 
större värld. 
Gudstjänsten har något som skogspromenaden, träningstimmen eller TV-tablån 
aldrig kan mäta sig med. 
 

Du kanske ska uppvärdera din plats i kyrkbänken. Stegen till kyrkan blir kanske 
lättare om du också tänker att du kan bli en viktig förebild för grannar och 
vänner, och att du med din närvaro kan göra det lättare för någon annan att tro.  
En sak är alltid säker: Gudstjänsten blir alltid bättre om du är med! Din plats kan 
ingen annan fylla! 
 



 GUDSTJÄNSTER 
 OCH SAMLINGAR 

 

SEPTEMBER 

5 SÖNDAG   KL.10.00       ALVESTA 

GUDSTJÄNST MED PASTORSINSTALLATION 

Johan Einarsson, Göran Ahlander, Eva Söderström och Gtj.gr 4 

  

12 SÖNDAG   KL.10.00        MOHEDA 

GUDSTJÄNST – ”Ett är nödvändigt” 

Michael Andersson, Eva Söderström och Gtj,gr 5 

 

15 ONSDAG   KL.19.00        MOHEDA 

BÖN OCH SAMTALSKVÄLL 

 

19 SÖNDAG    KL.10.00        ALVESTA 

GUDSTJÄNST – ”Döden och livet”,  

Göran Ahlander, Johan Wallin och Gtj.gr 6 

 

22 ONSDAG    KL.15.00        ALVESTA 

DAGLEDIGTRÄFF.  

”Melodier man minns” – Prästen Harald Gustavsson, Växjö. 

 

25 LÖRDAG  KL.15.00        MOHEDA 

TRIVSELTRÄFF.  

”Nils, Nils och jag” - Göran Ahlander talar och sjunger 

 

26 SÖNDAG 26  KL.10.00        MOHEDA 

GUDSTJÄNST MED NATTVARD - ”Rik inför Gud” 

Göran Ahlander, Johan Wallin och Gtj.gr 1 

 

29 ONSDAG9   KL.19.00        MOHEDA 

BÖN OCH SAMTALSKVÄLL 

 



OKTOBER 

3 SÖNDAG    KL.10.00        ALVESTA 

GUDSTJÄNST – ”Änglarna” 

Violet Andersson, Lisa Pettersson, Eva Söderström och Gtj.gr 2 

Efter gudstjänsten församlingsmöte. 

 

6 ONSDAG     KL.15.00        ALVESTA 

DAGLEDIGTRÄFF . ”I huvet på en pastor” –Tore Hildingsson, Växjö 

 

10 SÖNDAG     KL.16.00        MOHEDA 

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR – ”Tack gode Gud” 

Scoutledarna, Göran Ahlander, Johan Wallin och Gtj.gr 3. 

Ta gärna med dig något från årets skörd. Vid kyrkkaffet kommer alla gåvor 

auktioneras ut till förmån för scoutverksamheten. 

 

13 ONSDAG     KL.19.00        MOHEDA 

BÖN OCH SAMTALSKVÄLL 

 

17 SÖNDAG   KL.10.00        ALVESTA 

GUDSTJÄNST – ”Att leva tillsammans” 

Sjukhuspastor Richard Ahlberg, Michael Andersson, Christel Bergstrand, Hans 

Pettersson och Gtj.gr 4. Efter kyrkkaffet har Sjukhuskyrkan årsmöte 

 

20 ONSDAG   KL.15.00        ALVESTA 

DAGLEDIGTRÄFF. ”Sång och spel i vår Herres trädgård” - Torsten Unge och 

Ulla Hansson, Tranås. 

 

24 SÖNDAG   KL.10.00        MOHEDA 

GUDSTJÄNST – ”Samhällsansvar” 

Göran Ahlander, Eva Söderström, Harriet Torevad o Gtj.gr 5 

 

25 MÅNDAG   KL19.00        ALVESTA 

SAMLING FÖR ALLA GUDSTJÄNSTGRUPPER 

 

27 ONSDAG  KL.19.00        MOHEDA 

BÖN OCH SAMTALSKVÄLL 

 

30 LÖRDAG   KL.15.00        MOHEDA 

TRIVSELTRÄFF . ”Från misär till värdigt liv” - Hans Lundberg berättar om 

hjälparbete i Rumänien. Eva och Evert Söderström sjunger och spelar. 



31 SÖNDAG   KL.10.00        ALVESTA 

GUDSTJÄNST MED NATTVARD – ”Frälsningen” 

Göran Ahlander, Johan Wallin och Gtj.gr 6 

 

NOVEMBER 

3 ONSDAG    KL.15.00        ALVESTA 

DAGLEDIGTRÄFF. ”Lejonet från Norden” – föredrag inför Gustav Adolf dagen 

av historielärare Lars Andersson, Alvesta 

 

7 SÖNDAG  KL.10.00        MOHEDA 

MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING 

Göran Ahlander, Michael Andersson o Gtj.gr 1 

 

10 ONSDAG     KL.19.00        MOHEDA 

BÖN OCH SAMTALSKVÄLL 

 

14 SÖNDAG    KL.10.00        ALVESTA 

GUDSTJÄNST – ”Vaksamhet och väntan” 

Bertil Widén, Johan Wallin o Gtj.gr 2 

 

17 ONSDAG     KL.15.00        ALVESTA 

DAGLEDIGTRÄFF.  

“Ecuadormissionen 50 år. Vi var där.” –Irené och Bertil Widén. 

 

21 SÖNDAG   KL.10.00        MOHEDA 

GUDSTJÄNST MED NATTVARD – ”Kristi återkomst” 

Göran Ahlander, Violet Andersson, och Gtj.gr 3 

Efter gudstjänsten församlingsmöte. 

 

24 ONSDAG   KL.19.00        MOHEDA 

BÖN OCH SAMTALSKVÄLL 

 

27 LÖRDAG   KL.15.00        MOHEDA 

TRIVSELTRÄFF. Torsten Gunnarsson sjunger och kåserar om livet i adventstid. 

 

28 SÖNDAG KL.10.00         ALVESTA 

ADVENTSGUDSTJÄNST – ”Ett nådens år” 

Göran Ahlander, Eva Söderström, Samklang och Gtj.gr 4 

 



DECEMBER 

1 ONSDAG   KL. 15.00       ALVESTA 

DAGLEDIGTRÄFF. ”Vad fröjd det är advent” – Harmonikören från Alvesta 

 

5 SÖNDAG   KL.10.00        MOHEDA 

ADVENTSGUDSTJÄNST – ”Guds rike är nära” 

Violet Andersson och Gtj.gr 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
När detta kommer ut är vi i uppstarten av en ny termin, men mer om det lite 
längre ner. Först några rader med minnen från vårterminen. Pandemin har ju 
präglat flera av de senaste terminerna för oss, och under den gångna terminen 
har vi fått testa att göra ett "digitalt" lägerbål.  
 
En lördag i maj 
genomförde 
scoutkårerna i Alvesta, 
Hjortsberga, Moheda, 
Ljungby, Jonsboda, 
Vittaryd, Bor och 
Vaggeryd "Gångbart 
2021" tillsammans, fast 
på var sitt håll. Vi la upp 
en spårning var, ungefär 
lika lång och med exakt 
samma kontroller. 
Resultatet av 
kontrollerna 
registrerades digitalt i ett formulär och vi skickade in filmer och bilder när vi 
löste uppgifter under dagen. På kvällen satt vi på olika platser i västra Småland 



och kunde se och höra varandra och de ihopklippta filmerna på olika varianter 
av dukar och skärmar under det digitala lägerbålet. 
 

Gångbart gick på temat 
Apostlagärningarna och Paulus 
äventyr. Inför varje station fick vi 
titta på ett filmklipp med 
dramatiseringar av en händelse 
och allt knöts ihop vid lägerbålet. 
Även om vi inte träffade varandra 
var scouterna engagerade i 
aktiviteterna och att scouter 
möter svårigheter med glatt 
humör! 
 
En annan aktivitet som hände 
under våren var att scouter i både 
Alvesta och Moheda byggde 
(varsin) flotte. Under några 
lördagar byggdes flottarna som 
sedan testades vid 
Hjortsbergagården respektive 
Åbodasjön. Båda bestod provet! 

Nu till den nya terminen - i slutet av augusti startar vi igen med Puls, efter ett 
ganska långt uppehåll som en följd av pandemin. Puls kör som vanligt innebandy 
i Vegbyhallen i Moheda på måndagkvällar. I början av september drar 
scoutgrupperna igång sina aktiviteter och det kommer även starta en ny 
scoutgrupp med Familjescouting.  
 
Familjescouting vänder sig till föräldrar och barn som är för unga för att gå på 
"vanlig" scout (alltså barnen är för unga…). Gruppen kommer starta med ett 
gäng i Alvesta där föräldrarna är gamla scouter och ledare som grund, och testa 
konceptet under hösten.  
 
Tonår hade en träff i slutet av augusti och kommer under hösten att testa ett 
nytt upplägg med Tonår på lördagar, en per månad istället för fredagskvällar. 
Förändringen görs för att få med sig fler tonåringar och skapa nya 
förutsättningar till aktiviteter som inte är lika enkla att ordna på en fredagskväll. 



KONTAKT 
Pastor: 
Göran Ahlander  Tel. 073-812 21 00 
E-post: g.ahlander@gmail.com 
 
Equmeniakyrkan Alvesta   Tel.  073-988 54 41 
Storgatan 36 
342 30 ALVESTA 
 
Equmeniakyrkan Moheda   Tel.  073-988 54 40 
Växjövägen 5 
342 60 MOHEDA 
 
info.alvesta-moheda@equmeniakyrkan.nu 

 

Ge din gåva till Equmeniakyrkan Alvesta-Moheda 
Bg 5295-2645 SWISH 123 189 19 77 

 
 

 
 

Equmenia Alvesta        SWISH 123 4744 348 
Scout från årskurs 2. Torsdag kl. 18.00    Pg 877072-9 
Tonår 13 år och uppåt v.v. fredag kl. 19.00 
Kontakt: 073-649 70 81 
 
Equmeniascout, Hjortsberga SMU     Bg 5169-0907 
Scouter från årskurs 2. Tisdagar kl. 18 på Hjortsbergagården 
Kontakt: 070-5774787 
 
Equmenia Moheda       SWISH 123 1477 264 
Scouter på torsdagar kl. 18.      Bg 543-7884 
Kontakt:  073-030 28 53      
 
Puls Måndagskvällar kl. 20.30 innebandy i Vegbyhallen. 

 
www.equmeniakyrkan.se/alvesta-moheda 


