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  PASTORSTANKAR  
 

GUD VÄNTAR PÅ ETT JA 

”Det är mycket roligare att säga ja än att säga nej”, brukar en god vän till mig 
säga. Det ligger en hel del i det. Visst är det skönt att höra någon säga: ”Ja, 
jag kommer…” eller ”Ja, det gör jag gärna…”. 

Ibland säger vi ja till så mycket att det ändå blir ett nej till slut. Vi varken hinner 
eller orkar göra allt vi sagt ja till. Säger man ja för ofta, till för många och under 
alltför lång tid kan man till och med bli sjuk. Då kanske vi i istället får börja öva 
oss i konsten att säga nej. 

Varje dag ställs vi inför val. Ofta handlar det om helt vanliga vardagsbeslut. Men 
alla våra ja eller nej formar till slut våra liv. 

I Bibeln läser jag att Jesus ”... var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja. 
Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom.” (2 Kor 1:19-20) 

Det betyder att Gud sagt ett stort JA till alla människor. Genom Jesus har Gud 
visat att du och jag är älskade och bejakade. Jesus är Guds stora och varma JA 
till oss. 

Nu väntar Gud på ett ja från oss, ett ja så att säga i retur. Det handlar inte om 
ett framtvingat ja, utan om ett ärligt ja till gemenskap med Gud i frihet och tillit 
och med mycket förväntan. 

Att säga JA till Gud är livets största och viktigaste val. 

”Tack gode Gud för ditt ja till mig! Tack för att du genom Jesus visat att du älskar 
mig trots allt och genom allt. Nu säger jag mitt ja till dig. Lär mig att gå med dig 
genom livet” 

 

 

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. 

 

SEPTEMBER 

04 SÖNDAG 10.00         MOHEDA 

GUDSTJÄNST ”Friheten i Kristus”  

Margareta Danielsson Sång av Sarah Kirabou-Pettersson Gtj.gr 3 

 

07 ONSDAG  14.00         ALVESTA 

DAGLEDIGTRÄFF ”Ett finlandsbarns berättelse”  

Katri Hedberg, Växjö. Musik av Ingemar Hedberg. 

 

07 ONSDAG 18.30  

”Prova på kväll” med Alpha. Se separat annons på annan plats i detta blad.  

 

11 SÖNDAG  10.00         ALVESTA  

GUDSTJÄNST med nattvard ”Delande”  

Göran Ahlander Eva Söderström Gtj.gr 4 

Samling 08.30 vid Hagaparkens scen för den som vill börja dagen med en 

kortare pilgrimsvandring 

 

14 ONSDAG  19.00         MOHEDA  

Bibel och Bön 

 

18 SÖNDAG  10.00        MOHEDA  

GUDSTJÄNST ”Enheten i Kristus”  

Violet Andersson Johan Wallin Gtj.gr 5 

Insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete. 

 

21 ONSDAG  14.00         ALVESTA  

DAGLEDIGTRÄFF ”Stråkforum med skön musik”  

Musiklärare Lars Jöneteg, Växjö, med vänner 



25 SÖNDAG  18.00         ALVESTA 

”Hela kyrkan sjunger” – ett tillfälle att sjunga både kända och okända sånger. 

Eva Söderström Johan Wallin Göran Ahlander Gtj.gr 6 

 

 

 

 

 

 

OKTOBER 

02 SÖNDAG  10.00         ALVESTA 

GUDSTJÄNST med nattvard. ”Änglarna”  

Göran Ahlander Gtj.gr 1 Kyrkkaffe i hemmen 

 

05 ONSDAG  14.00         ALVESTA 

DAGLEDIGTRÄFF ”Från den gamla folkskolan till dagens skola”  

Läraren Lars Andersson kåserar på Världslärardagen 

 

08 LÖRDAG  15.00         MOHEDA 

TRIVSELTRÄFF ”Måste man bli glömsk och sjuk när man är gammal? – om 

genetikens och livsstilens betydelse för hur man åldras”  

Professor Anna Dahl, bördig från Hössjö 

 

09 SÖNDAG  17.00         MOHEDA  

GUDSTJÄNST för alla åldrar på Tacksägelsedagen 

Medverkan av scouter och ledare. Göran Ahlander Eva Söderström Gtj.gr 2 

Vi tackar Gud för naturens gåvor. Ta gärna med något till Gudstjänstens 

högtidsbord. Vid kyrkkaffet auktioneras gåvorna ut till förmån för scoutarbetet. 

 

12 ONSDAG  19.00         MOHEDA  

Bibel och Bön  

MÖTESPLATSEN 

GEMENSKAP – FIKA - SPRÅKTRÄNING 
Torsdagar kl.14.30 - 16.30  
Equmeniakyrkan, Alvesta 
 
Kontaktperson Anna-Greta Wirsén  
070-677 46 49 
 



OKTOBER FORTS. 

 

16 SÖNDAG  10.00         ALVESTA  

GUDSTJÄNST ”Att lyssna i tro”  

Thore Hildingsson Johan Wallin Sång av Lisa Andersson Gtj.gr 3 

 

19 ONSDAG  14.00         ALVESTA  

DAGLEDIGTRÄFF ”Med kvinnor och barn i Kongo” 

Gudrun Svensson , missionär och barnmorska, Värnamo 

 

21 FREDAG  18.00          BERG 

MISSIONSAUKTION i Bergs Missionshus 

 

23 SÖNDAG  10.00         MOHEDA 

MUSIKGUDSTJÄNST Musikkår från Ekenässjön  

Göran Ahlander Eva Söderström Gtj.gr 4 

 

29 LÖRDAG  15.00         MOHEDA 

TRIVSELTRÄFF Älgjägaren och pastorn Arne Karlsson, Lenhovda, berättar 

minnen från sitt liv 

 

29 LÖRDAG  18.00        HJORTSBERGA 

SKÖRDEFESTt på Hjortsbergagården. Läs mer på annan plats i detta blad.  

 

30 SÖNDAG  10.00         ALVESTA  

GUDSTJÄNST ”Att leva tillsammans”  

Monica Wickford Johan Wallin Sång av Amanda Reuterström Gtj.gr 5 

 

NOVEMBER 

02 ONSDAG  14.00         ALVESTA 

 

DAGLEDIGTRÄFF ”Sång i Allhelgonatid”  

Gospelsångare Märta Svensson, Värnamo 

 

 

 

 

  



06 SÖNDAG  10.00         ALVESTA  

MINNESGUDSTJÄNST med ljuständning. ”Vårt evighetshopp”  

Göran Ahlander  Eva Söderström Sång av Samklang Gtj.gr 6 

 

09 ONSDAG  19.00         MOHEDA  

Bibel och Bön 

 

13 SÖNDAG  10.00          MOHEDA 

GUDSTJÄNST med nattvard. ”Vaksamhet och väntan” 

Michael Andersson Eva Söderström Sång av Harriet Torevad Gtj.gr 1  

 

16 ONSDAG  14.00         ALVESTA  

DAGLEDIGTRÄFF ”Resa längs transsibiriska järnvägen”  

Anita Strand, Bor 

 

20 SÖNDAG  10.00         ALVESTA  

GUDSTJÄNST ”Kristi återkomst”  

Göran Ahlander  Johan Wallin Sång av Johnny Lundberg   

Goda nyheter berättar om sitt arbete med bibelspridning Gtj.gr 2 

 

27 SÖNDAG  10.00         MOHEDA 

GUDSTJÄNST på 1a advent ”Ett nådens år”   

Göran Ahlander Johan Wallin Sång av Christel Bergstrand med vänner 

Gtj.gr 3 

 

30 ONSDAG  14.00         ALVESTA 

DAGLEDIGTRÄFF ”Vad fröjd det är advent”  

Sångprogram med SPF-kören, ALVESTA, under ledning av Sven Rydgård. 

 

DECEMBER 

03 LÖRDAG  15.00         MOHEDA 

TRIVSELTRÄFF ”Sång i juletid” Bengt ”Stöten” Birgersson 

 

04 SÖNDAG  10.00         ALVESTA 

GUDSTJÄNST med nattvard ”Guds rike är nära”  

Göran Ahlander Johan Wallin  

Gtj.gr 4 

 



 

 
Kyrkkaffe i hemmen 
Du som kan tänka dig att ta emot några gäster på 
Kyrkkaffe hemma hos dig den 2 oktober.  
Kontakta Anna-Greta Wirsen senast  
den 23 september.  

 
 

 

  
 

LÖRDAG DEN 29 OKTOBER KL.18.00  

SKÖRDEFEST  

Köket serverar en kvällsrätt på höstens grönsaker. Har du frukt 
och grönsaker att sälja, finns det säkert många köpsugna gäster 

denna dag! Pris 200:- 
 

SÖNDAG DEN 4 DECEMBER KL. 14.00 

DET STORA JULBORDET  

 



 

Equmeniakyrkan och Equmenia i Alvesta-Hjortsberga-Moheda vill hjälpa till 
med insamlingen för Världens barn. Vi hoppas att många vill vara med när 
olika insamlingar initieras.  
 
Vi utmanar alla (grupper eller enskilda) att komma med goda idéer på hur 
insamlingar kan ske. Kanske någon ordnar kvarterslopp där deltagarna får jaga 
sponsorer, kyrkkaffe, loppis eller dagsverk av något slag. En vanlig kollekt är 
också helt ok. Våra pengar kanaliseras via Diakonia som är en av de mottagande 
organisationerna för hjälp till barn i andra länder. 
 
Jesus har själv satt barnen i centrum och låter dem vara föredömen för Guds 
rike. Gemensamt blir vi starka. Inte för vår skull utan för Världens barn. 
Insamlingsansvarig är Violet Andersson. 
 

 

 
 
 

Använd denna QR- kod, som kan avläsas med mobilens 
kamera, för att ge din gåva i vår församlings digitala bössa 
för Världens barn.  

 

 

 

Välkommen till familjescouterna! 
På familjescout går barn och vuxna på scouterna tillsammans. 
Första lördagen i månaden möts vi och gör saker tillsammans, lär oss om 
naturen och lagar ofta mat över öppen eld. Vi möts på lite olika platser så bäst 
är att anmäla sig till Filip Andersson fille333@msn.com el 0702 995677 så får Du 
inbjudan till varje samling ca en vecka i förväg. Vi vänder oss till barn upp till 7 år 
som kommer tillsammans med föräldrar eller annan vuxen. Syskon är alltid 
välkomna med. I höst möts vi den 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12 kl. 10.00 – ca 12.00 

  



 
 

Alvesta Moheda Hjortsberga 
 

Jag heter Jasmine och är den nya 
ungdomsledaren i Equmenia Alvesta Moheda.  

Jag är 20 år och kommer från Hjortsberga. Jag har 
sedan 2014 varit med i kyrkans ungdomsarbete 
såsom scout- och tonårsarbete. Efter min student 
år 2021 gick jag på Mariannelunds folkhögskola i 
två terminer. Där läste jag två bibelkurser, 
BibelOmvärld och BibelFölja social. Ett väldigt 
givande och roligt år!  

På fritiden älskar jag att läsa och pyssla om växter. 
Jag tycker om äventyr, gemenskap och att hitta på 
saker med vänner. Mina förhoppningar med 

tjänsten är att skapa ett utrymme för ungdomar att hänga, bli sedda och få 
uppleva allt vad den kristna tron och Jesu efterföljelse innebär. Jag ser fram 
emot att möta människor, unga som äldre, och växa som människa och i min 
egen tro. 
 

Omgång-22 
I slutet av maj deltog en scoutpatrull från Moheda och 
Alvesta på lägret Omgång -22.  

Totalt var det ca 160 scouter och ledare från Vaggeryd, 
Ljungby, Bor, 
Vittaryd, 
Jonsboda och 
Växjö som 
samlades några 
försommar-
dagar på en 

lägergård utanför Vaggeryd för läger. 

  



TILLSAMMANS I BÖN 
4 september 
REGION SYD Vi ber för Equmeniakyrkan Region syd, för Skåne och Blekinge. Välsigna 
regionens barn och unga. Ge dem erfarenheten av att vara sedda, värdefulla och älskade. 
Var med alla som har kommit till oss som flyktingar eller som känner utanförskap. Lär oss 
alla att ta emot våra medmänniskor som vi själva vill bli mottagna.  
KINA Gud, vi ber för vidgat utrymme för din kyrka i Kina. Vi ber speciellt för ZNTS seminariet 
i Wuhan att de ska få utrymme växa så att de kan möta det stora behov som finns av 
utbildade ledare inom den kinesiska kyrkan.  
 

11 september 
VAL I SVERIGE Gud, vi ber för Sverige och för det val som idag äger rum. Vi ber om att 
människor i vårt land ska känna ett gemensamt ansvar för vårt nu och vår framtid och tackar 
dig för möjligheten att delta i demokratiska val.  
REGION NORD Vi ber för Equmeniakyrkan Region Nord, för Växtpoolen i Norrbotten, för 
bibelskolan Bibelfjäll i Hemavan, och vi ber att du sänder arbetare till din skörd i norra 
Sverige. Vi ber särskilt för de församlingar som söker medarbetare just nu.  
CENTRALASIEN Vi ber för Centralasien och vår missionär Batyr och hans familj som jobbar 
med TV-evangelisation i området. Vi ber även för de människor i regionen som upplever 
förföljelse från omgivningen och myndigheterna, att de får kraft att leva i sin omvändelse. Vi 
ber om mod och beskydd.  
 
18 september 
MUSIK OCH KREATIVA UTTRYCK Gud, du talar till oss på olika sätt. Tack för alla konstverk och 
bilder vi har i våra kyrkor. Vi ber om inspiration för konstnärer och fotografer som arbetar i 
din närhet. Ge dem frimodighet att dela med sig av sina berättelser med uttryck inspirerade 
av dig.  
KONGO BRAZZAVILLE Vi ber för Kongo Brazzaville, att de nya missionärer som rest dit skall 
komma in i sina arbetsuppgifter och få ett bra samarbete med Evangeliska kyrkan och vår 
gemensamma biståndsorganisation ASUdh. Vi ber för kyrkans ledarskap och kyrkoledaren 
Alain Bakoua om vishet till att leda kyrkan till enhet och ekonomisk stabilitet.  
 
25 september 
EQUMENIA Vi ber för Equmenias alla grupper och verksamheter runt om i landet. Tack för 
vardagsmöten och speciella tillfällen, för din närvaro i smått och stort.  
ISRAEL/PALESTINA Gud, vi ber om en rättvis fred i Israel och Palestina. Vi ber för de kristna 
kyrkorna i det heliga landet. 
 
Förbönskalendern för oktober-december finns 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 

 

 
 

Ungdomsledare:  
Jasmine Danielsson Khoshnood, 0730-51 23 34, jasmine.danielsson-k@equmeniakyrkan.nu 
 
Equmenia Alvesta        SWISH 123 4744 348 
Scout från årskurs 2. Torsdag kl. 18.00    Bg 5884-9605 OBS! Nytt! 
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 


