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Glad soommar! 

 

Juni - Augusti 2022 
 



 



  PASTORSTANKAR  
 

VILKEN ÄR DIN KOMPASS? 

”Bibeln är boken Gud oss gav, den är kompassen på livets 
hav…”. Den lilla sångstrofen har många gnolat på i 
söndagsskola eller scout. 

Och visst är det så att Bibeln ger oss riktning, hållning och 
stöttning genom livet. Bibeln har inte bara format 
västerlandets etiska riktlinjer, låtit oss förstå vikten av att ta 
hand om varandra och gett oss insikt om alla likas värde. 

Den har också guidat miljoner och åter miljoner människors personliga liv och 
vägval. Något som vi vill att fler ska få uppleva. 

Kriget i Ukraina har under våren skakat om vår värld. I en orolig tid kan Gud tala 
rakt in i våra liv och sammanhang. Genom bibelordet möter Gud oss med 
vägledning, tröst och hopp. 

När vi nu går in i den härliga sommartiden hoppas jag att vi får njuta av vila och 
skapelsens skönhet. Vi kan också föra ett inre samtal med Gud och ta med oss 
Bibeln ut i hängmattan, delta i gudstjänster och kristna konferenser. 

Vi kan välja att låta Guds Ord bli en kompass på livets hav, vare sig det gungar 
eller är stiltje. 

”Herre, när jag läser psalmerna, låt mig höra dig sjunga. När jag läser dina ord, 
låt mig höra dig tala. När jag mediterar över varje sida, låt mig se din bild. Och 

när jag söker omsätta dina bud i handling, låt mitt hjärta bli fyllt av glädje” 
Gregorius bön från 300-talet 

Med önskan om en glad och välsignad sommar 

 

Göran Ahlander 



 GUDSTJÄNSTER 
 OCH SAMLINGAR 

KYRKSKJUTS 
Behöver du skjuts när gudstjänsten är i Moheda eller Alvesta?  

Vi samlas vid respektive kyrka söndagar kl.09.40 för samåkning. 
 

JUNI 

05 SÖNDAG 10.00        MOHEDA 

GUDSTJÄNST på Pingstdagen ”Den heliga Anden”    

Göran Ahlander, Johan Wallin  

Sång av Christel Bergstrand med vänner Gtj.gr 1 

 

12 SÖNDAG 15.00       GRÖNABERG 

EKUMENISK GUDSTJÄNST vid soldattorpet Grönaberg 

Göran Ahlander, Linda Malm, Eva och Evert Söderström  

Ta med fikakorg 

 

19 SÖNDAG 10.00        ALVESTA 

GUDSTJÄNST ”Vårt dop” 

Violet Andersson, Johan Wallin Gtj.gr 2  

Efter gudstjänsten församlingsmöte. 

 

19 SÖNDAG 18.00        MOHEDA 
SÅNGSTUND med ”Lindbergarna” på torget. 

 

26 SÖNDAG 15.00        ALEBÄCK 

GUDSTJÄNST ”Bekymmerslöshet”  

Göran Ahlander, Eva och Evert Söderström. Gtj.gr 3 
 

JULI 

03 SÖNDAG 10.00        ALVESTA 

GUDSTJÄNST med nattvard ”Förlorad och återfunnen” 

Bertil Widén, Michael Andersson, Gtj.gr 4 

 



10 SÖNDAG 18.00        MOHEDA 

EKUMENISK GUDSTJÄNST på torget 

Medverkande från Svenska Kyrkan, Moheda 

 

17 SÖNDAG 18.00        MOHEDA 

EKUMENISK GUDSTJÄNST på torget 

Eva och Evert Söderström. Gtj.gr 5 

 

24 SÖNDAG 18.00        MOHEDA 

EKUMENISK GUDSTJÄNST på torget 

Medverkande från Svenska kyrkan Moheda. 

 

31 SÖNDAG 18.00        MOHEDA 

EKUMENISK GUDSTJÄNST på torget 

Birgitta och Börje Dahl Eva SöderströmGtj.gr 6 

 

AUGUSTI  

07 SÖNDAG 10.00        ALVESTA 

GUDSTJÄNST med nattvard ”Långsamhet” 

Göran Ahlander, Eva Söderström Gtj.gr 1 

 

07 SÖNDAG 18.00        MOHEDA 

EKUMENISK GUDSTJÄNST på torget 

Medverkande från  Moheda Filadelfia 

 

14 SÖNDAG 14.00             LYÅSA 

EKUMENISK GUDSTJÄNST vid Trollröret i Lyåsa 

Magnus Hedin, Annika Fritzson, Göran Ahlander 

 

21 SÖNDAG 10.00        MOHEDA 

GUDSTJÄNST ”Andlighet”  

Göran Ahlander, Johan Wallin Sång av Matilda Stjernkvist Gtj.gr 2 

 

28 SÖNDAG 14.00        ALVESTA 

EKUMENISK GUDSTJÄNST i Hagaparken ”HAGAPARKSMÖTET” 

Medverkan från Sv.Kyrkan Alvesta, Ulriksbergskyrkan Alvesta, 

Equmeniakyrkan Alvesta-Moheda 

Ta med fikakorg! (Vid dåligt väder möts vi i Equmeniakyrkan) 
 



SEPTEMBER 

04 SÖNDAG 10.00        MOHEDA 

GUDSTJÄNST ”Friheten i Kristus”  

Margareta Danielsson Johan Wallin Sång av Sarah Kirabou-Petersson Gtj.gr 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equmeniakyrkans  
internationella katastroffond 

I kristider är det en risk att man sluter sig och minskar sitt 
engagemang i andra delar av världen. Vi behöver be för 
varandra, men också bidra på ett praktiskt sätt. 
Equmeniakyrkan har en internationell katastroffond där 
medel finns för att kunna hjälpa våra samarbetskyrkor i 
kristider. Just nu kan du ge ett bidrag när det gäller kriget i 
Ukraina.  
 

Bankgiro 900-3286  
Swish 900 3286.  
Märk gåvan ”Ukraina”.  

      Välkommen på Kyrkokonferens! 
10-12 augusti digitalt 
12-14 augusti i Vårgårda 
 
I år tar vi med oss det vi lärt oss och de goda erfarenheter vi har från de två 
senaste konferenserna och kombinerar det med att också äntligen få mötas 
tillsammans till gudstjänster, förhandlingar och mycket mer. 

Därför kommer vi att börja vår konferens i det digitala verktyget VoteIT 
onsdagen den 10 augusti. Fredag- söndag 12-14 augusti är konferensen på 
plats på Tånga Hed i Vårgårda. 

Vi ser fram emot en fin konferens med gemenskap, gudstjänst och 
förhandlingar – vi längtar efter att mötas! 



TILLSAMMANS I BÖN  
5 juni  
REGION MITT Vi ber för församlingar och equmeniaföreningar i Region Mitt och ber om 
fortsatt engagemang och glädje där människor möts.  

NIACARAGUA Vi tackar dig för Moravakyrkan i Nicaragua och för de nationella samlingar 
med fokus på försoning med Gud, mig själv och min nästa som nyligen har genomförts. Vi 
ber att denna process ska få fortsätta och leda till försoning i hela kyrkan.  
 
12 juni  
DIAKONI Vi ber för det diakonala arbetet i församlingar runt om i landet. För mötet mellan 
människor där vi kan räcka varandra handen och finna ny kraft. Tack för omsorgens glädje!  

MYANMAR/BURMA Vi ber för Myanmar och alla internflyktingar och flyktingar som finns i 
gränsområdet till Thailand 
 
19 juni  
REGION SVEALAND Gud, vi ber för församlingar och föreningar i region Svealand och alla de 
mötesplatser som sommarhem, caféer, sommarkolonier, scout- och ungdomsläger, 
konfirmationshögtider som äger rum i sommar. Helig ande, kom till varje sådan plats med 
hälsning om att du är nära. Låt våra mötesplatser vara välkomnande och goda så att möten 
med dig, Gud, kan fortsätta att bli till!  

SYRIEN Hoppets Gud. Vi ber för Syrien och den hopplöshet många upplever med ett krig 
som aldrig tar slut och hamnar i skuggan av annat. Vi ber för utbildningarna av 
ungdomsledare i flera kyrkor för att bättre hjälpa barn och unga att helas, försonas och finna 
hopp och tröst igen. Amen  
 
26 juni  
EQUMENIA Tack Gud för barn och unga som möts i Equmenias alla sammanhang. Tack för 
ledare som ger av sin tid. Välsigna dem denna sommar och ge dem din frid!  

EQUADOR Vi tackar dig för Förbundskyrkan i Ecuador och idag ber vi särskilt för de ledare 
och pastorer som leder församlingar – gamla och de nya som växer fram. Vi ber för det 
mentorsprogram som finns för dem. Vi ber för de utbildningssatsningar som finns och som 
håller på att tas fram för dem. 
 
Förbönskalendern för juli och augusti finns fr.o.m. 15 juni på 
www.equmeniakyrkan.se/forbonskalender/ 



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 


