
 
ALVESTA MOHEDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

All den skönhet jorden bär, av Herren fick gestalt.  
Allting har han skapat här, i Herren lever allt.  

 
I vinterfrostens dimma, i sommarsolen het,  

i skördens gyllne timma ryms Herrens härlighet.  
Han som har tänt ditt ögas ljus och lärt dig glädjens ord,  
han bygger här bland markens hus sitt rike på vår jord.  

 
All den skönhet jorden bär, av Herren fick gestalt. 

Allting har han skapat här, i Herren lever allt.   
 

Ur All things bright and beautiful av J Rutter 
Svensk text av B Wennerberg-Berggren  

Mars 2022 - Maj 2022 
 



 

 
 

Mellan jultiden och påsktiden i 
kyrkoåret finns den period 
som kallas stora fastan, en 

förberedelseperiod inför 
påsken. 

 

I år uppmärksammar vi att det 
råder klimatnödläge. Vi får 
hjälpa varandra att ta steg i 
riktning mot en mer hållbar 
livsstil – för den här världens 
skull. Vi klimatfastar med en 
uppmaning att ta jordens 
klimatnödläge på allvar. Delta 
i Klimatfastan med en attityd 
av utforskande och 
ödmjukhet. Bli utmanad, men 
sätt inte i för höga mål. 
Klimatfasta gärna 
tillsammans. Det gör det 
roligare!



  PASTORSTANKAR 
 
Jag hör till dem som tycker om att vandra i skog och mark. Ibland går jag 
ensam och andra gånger tillsammans med andra. Att vandra gör gott både för 
kropp och själ. 
De senaste åren har alltfler upptäckt pilgrimsvandringen. Att pilgrimsvandra är 
ett sätt att möta den kristna tron som har uråldriga anor. Det har blivit ett sätt 
för nutidens människa att söka sig inåt för att kunna leva utåt. 
 
Under det här året kommer Equmeniakyrkan Alvesta-Moheda inbjuda till 
pilgrimsvandringar. Vi planerar för en längre och en kortare vandring och hoppas 
att det ska kunna passa så många som möjligt. I några av årets gudstjänster 
kommer vi också att lyfta fram pilgrimens nyckelord som är FRIHET-ENKELHET-
TYSTNAD-BEKYMMERSLÖSHET-LÅNGSAMHET-ANDLIGHET-DELANDE. Sju alldeles 
vanliga ord som påminner oss om hur livet kan vara när det är som allra bäst. 
Oavsett om vi gör en kortare eller längre vandring går det inte att ta med sig mer 
än vad vi kan bära. Det är i sig en nyttig övning för oss som lever i ett samhälle 
som präglas av konsumtion och materiellt överflöd. 
 
De första kristna kallades för ”vägens folk”. Det säger mig att kristen tro är en 
rörelse, och att jag som kristen inte är framme utan på väg. På väg till en bättre 
tid och bättre värld. 
Jesus som presenterade sig som ”vägen, sanningen och livet” (Joh 14:6) är vår 
vägvisare och följeslagare genom livet. 
Du är varmt välkommen att vandra med oss i gudstjänster, samtal och 
vandringar! 
 
”Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning” (Ps 86:11) 
 
 
Bästa hälsningar



 GUDSTJÄNSTER 
 OCH SAMLINGAR 

MARS  

03 ONSDAG  18.30         MOHEDA 

BÖN OCH SAMTALSKVÄLL 

 

06 SÖNDAG  10.00         MOHEDA  

GUDSTJÄNST med nattvard ”Prövningens stund”  

Violet Andersson Johan Wallin Gtjgr 3 

 

09 ONSDAG  15.00         ALVESTA  

DAGLEDIGTRÄFF   

Birgitta Thulin, Alvesta, ger oss glimtar ur sina historiska romaner.  

Semlor till kaffet 

 

 

16 ONSDAG  18.30         MOHEDA 

BÖN OCH SAMTALSKVÄLL 

 

 

20 SÖNDAG  10.00         MOHEDA  

GUDSTJÄNST ”Frihet”  

Göran Ahlander Eva Söderström Sång av Johnny Lundberg Gtjgr 4 

 

 

 

23 ONSDAG  15.00     ALVESTA  

DAGLEDIGTRÄFF  

Sångarparet Gunilla och Johan Sigvardsson, Vetlanda, 

bjuder på ett svängigt sång och musikprogram. 

 

 

13 SÖNDAG  10.00         ALVESTA  

ÅRSMÖTESSÖNDAG  

Gudstjänst   Kyrklunch - Förhandlingar 



26 LÖRDAG  10.00         ALVESTA  

Följ med församlingens miljögrupp till Alvestas biogasanläggning. 

Rundvandring och frågestund. Ta med eget fika. 

 

26 LÖRDAG  15.00         MOHEDA  

TRIVSELTRÄFF ”Håkan på hugget”  

Möbelsnickarmästare Håkan Palm från Lädja visar bilder och berättar om 

naturupplevelser och möbelsnickeri 

 
 

26 LÖRDAG  20.30     ALVESTA  

EARTH HOUR ”Öppna din himmel”  

Konsert i stearinljusens sken Lisa Petterson och Johan 

Wallin framför sånger av Ted Gärdestad 

 

 

 

30 ONSDAG  18.30         MOHEDA  

BÖN OCH SAMTALSKVÄLL 

 
APRIL 

 

03 SÖNDAG  10.00         ALVESTA  

GUDSTJÄNST  

Daniel Åkerblad .församlingsutvecklare Equmeniakyrkan region Öst. Johan 

Wallin Sång av Sophie Gustavsson Gtjgr 5, Kyrklunch.  

   12.00 -14.00  
”Färdväg – en resplan för församlingens förnyelse, utveckling och växt” Daniel 

Åkerblad leder oss i ett samtal kring församlingens styrkor och möjligheter. 

 

06 ONSDAG  15.00         ALVESTA  

DAGLEDIGTRÄFF ”Bland profeter och spelemän”  

Carina Jarlsbonde, Bodafors, visar bilder och berättar om den rysk-judiske 

konstnären Marc Chagall. 

 

10 SÖNDAG  18.00         MOHEDA  

”HELA KYRKAN SJUNGER”  

Ett tillfälle att sjunga både kände och okända sånger.  

Eva Söderström, Michael Andersson, Johan Wallin. 



 
PÅSK I EQUMENIAKYRKAN 

 

 
 

 

20 ONSDAG  15.00         ALVESTA 

DAGLEDIGTRÄFF 

Vi sjunger läsarsånger tillsammans med Eva Söderström och Oldboys 

 

23 LÖRDAG  15.00         MOHEDA  

TRIVSELTRÄFF ”När våren är på väg”  

Heidi Sydmark och Eva Söderström 

 

24 SÖNDAG  10.30        HJORTSBERGA 

GUDSTJÄNST på Hjortsbergagården  

Tillsammans med Hjortsbergagårdens ägarförsamlingar. Kyrklunch.  

 

27 ONSDAG  18.30         MOHEDA  

BÖN OCH SAMTALSKVÄLL 

14 Torsdag  19.00         MOHEDA  

GETSEMANESTUND 

Göran Ahlander Gtj.gr 6 

 

15 Fredag  10.00         ALVESTA  

LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST ”Korset”  

Göran Ahlander. Sång av Erika och Johan Wallin Gtj.gr 1 

 

17 SÖNDAG  10.00         MOHEDA  

PÅSKDAGSGUDSTJÄNST ”Kristus är uppstånden” 

Violet Andersson Eva Söderström Sång av Trio Runesson Gtj.gr 2 
 



MAJ 
 

01 SÖNDAG  10.00         MOHEDA  

GUDSTJÄNST ”Den gode herden”  

Michael  Andersson Eva Söderström Gtj.gr 3 

 

04 ONSDAG  15.00         ALVESTA  

DAGLEDIGTRÄFF  ”Vårsång och vårfika med Violet”  

Violet Andersson 

 

08 SÖNDAG  10.00         ALVESTA  

GUDSTJÄNST med nattvard ”Enkelhet”  

Göran Ahlander Johan Wallin, Sång av Amanda Reuterström Gtj.gr 4 

 

11 ONSDAG  18.30         MOHEDA  

BÖN OCH SAMTALSKVÄLL 

 

 
 

14 LÖRDAG  18.00         ASA 

HELGMÅLSBÖN I ASA KYRKA.  

Göran Ahlander. Charlotte Forsberg. Avslutning för pilgrimsvandringens 

deltagare. Se ovan. 

PILGRIMSVANDRING 14 maj 
 

Lördagen den 14 maj inbjuds du till en heldags pilgrimsvandring. Sträckan 
vi kommer att gå är ca 2 mil lång. Vi kommer att vandra på Sigfridsleden 
på vältrampade stigar. 
 

Samlingsplats är Asa vandrarhem kl.08.00 och dagen avslutas med en 
helgmålsbön i Asa kyrka kl.18.00. 
Utrustning att ta med: Kläder efter väder, stadiga skor eller kängor, ryggsäck, 
egen matsäck och vattenflaska. 
Vi kommer att äta gemensam kvällsmat som Asa vandrarhem serverar. 
Kostnad: 120 kr 
För frågor och anmälan kontakta Göran Ahlander mobil: 073-81 22 100 eller 
mail: g.ahlander@gmail.com 



15 SÖNDAG  10.00         MOHEDA  

GUDSTJÄNST ”Att växa i tro” 

 Bertil Widén Johan Wallin Sång av Sarah Kirabo-Petersson Gtj.gr 5 

 

18 ONSDAG  15.00         ALVESTA 

DAGLEDIGTRÄFF 

Vi tänker oss en liten utflykt som planeras under våren. 

 

22 SÖNDAG  10.00         ALVESTA  

GUDSTJÄNST ”Tystnad”  

Göran Ahlander Eva Söderström Sång av Samklang Gtj.gr 6 

 

26 TORSDAG 10.00         MOHEDA  

EKUMENISK FRILUFTSGUDSTJÄNST  

PÅ MOHEDA KYRKOGÅRD 

Göran Ahlander Linda Malm Eva och Evert Söderström Ta med fikakorg 

 

29 SÖNDAG  08.00         ALEBÄCK  

GÖKOTTA 

Ta med fikakorg 
 

 

JUNI 
05 SÖNDAG  10.00         MOHEDA  

GUDSTJÄNST ”Den heliga Anden” Göran Ahlander Johan Wallin  

Sång av Christel Bergstrand med vänner Gtj.gr 1 

 

 

           



AKTUELLT FRÅN 

 

 
 
 
 

 





 

 

 

 

Terminsstart och lägerplaner! 

Nu är alla våra grupper i barn- och ungdomsarbetet igång med en ny termin. 
Även om vi nu kan börja ha aktiviteter lite mer som tidigare, har vi inlett 
terminen med bl a digitala träffar. Ett exempel på vad vi gjort är att 
scouterna fick utmaningen att laga till något gott att bjuda familjen på. 
Resultatet har de fått dokumentera med foto så att alla kunnat se.  

Till sommaren planerar våra scoutgrupper åter för att åka på läger. Dels är 
det ett nationellt Jamboree 22 som går av stapeln utanför Kristianstad i 
slutet av juli till början av augusti. Dit kommer en grupp med tonåringar att 
åka. Vi ser väldigt mycket fram emot en vecka med 10 000 andra scouter 
(!!!!) där vi kan lära känna nya människor! 

Dels planerar vi ett "litet" läger på Sjöbogården utanför Vaggeryd under 
Kristi himmelsfärdshelgen. Lägret heter "Omgång 2022" och kommer bl a att 
ha pilgrimsvandringstema. Det lägret gör vi tillsammans med kårer i 
Vaggeryd, Ljungby, Bor, Jonsboda, Vittaryd, Hånger och Växjö. Eftersom 
många av våra nuvarande scouter inte varit på läger kan det kanske 
upplevas som "stort", om än litet i jämförelse med 10 000 scouter på 
Jamboree 22. 

Tonår kör nu på två gånger i månaden efter önskemål från tonåringarna. En 
lördag och en fredag, med en stadig grupp. Vi planerar spelkvällar, en 
Disneykväll och att testa Alvestas nya frisbeegolfbana under våren. Vi vill 
gärna fortsätta att växa lite mer, men är superglada för den grupp som vi har 
nu. Till sommaren funderar vi på någon vandring med grillning i 
närområdet. Kanske till Trollberget utanför Grimslöv eller Store Mosse.  

Du som använder Instagram kan följa våra grupper på kontot 
"equmenia_x3"! 

 



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 


