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December 2016-Februari 2017 (4:2)

_______________________________________________________

Idag är en Frälsare född!

Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt
och som Herren har låtit oss veta.” Luk 2:15

”De föll ner och hyllade honom”
Så är det dags att lägga ännu en höst bakom oss, och inte bara det: Vi får också lägga
ett kyrkoår bakom oss och påbörja ett nytt Nådens år med att fira Advent.
Det är nog så att vi behöver dessa skiftningar i livet mellan möda och vila, vardag
och fest, mörker och ljus. Också i kyrkan skiftar det. Nu vilar vi ett tag från olika
möten och samlingar och börjar vårt Advents- och Julfirande.
Kanske ger det tillfälle att också fundera på hur året som går mot sitt slut har varit, i
vårt eget liv men också i församlingens liv. Årsrapporter ska skrivas och så
småningom blir det årsmöten.
Men framför allt är det dags att fira. Vi ska hylla Jesus, världens Frälsare.
Matteusevangeliet har detta viktiga ord med från början till slut: De vise männen
hyllade Jesusbarnet. Och lärjungarna hyllade sin uppståndne och levande Herre i
slutscenen i samma Evangelium, när de åter möttes på ett berg i Galileen.
Att hylla är mer än att bara tillerkänna någon storhet, makt och härlighet. Innebörden
är tillbedjan. För många finns berättelsen om Jesu födelse med i julfirandet, men inte
hyllningen i betydelsen tillbedjan. Så mycket viktigare att vår gudstjänst blir tydlig
och vårt liv präglat av
att Jesus är Guds Son sänd i världen och värd all vår tillbedjan och efterföljelse.
I höst har ett samtal pågått utifrån ett par aktuella böcker om hur mycket den kristna
tron egentligen betyder för oss. Båda böckerna har varit kritiska till mycket av det
som händer i kyrkan, även gudstjänsten. Får den ersätta det kristna livet eller är den
ett uttryck för ett kristet liv som präglar alla dagar? Det handlar om att inte bara gå i
kyrkan utan att vara kyrka.
Det finns alltid tillfällen att hylla vår Frälsare inte bara i ord utan i handling och
efterföljelse. Och visst känner vi djupast sett att den bästa julen är en högtid i
solidaritet och medmänsklighet. Barmhärtiget och kärlek är två av bibelns viktigaste
ord som vi får ge verklig mening i vårt liv och gärning. Det kan gälla hur vi är mot
dem i vår närhet som bibeln alltid talar till oss om att särskilt bry oss om:
Främlingen, de ensamma och utsatta. Det kan också gälla hur vi stöder mission och
hjälparbete långt borta i den värld och bland de människor som Gud älskar.

Vi får be med orden ur nattvardsordningen: Herre, hjälp oss att höra det rop som du
har hört, se den nöd som du har sett och tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Amen.
Bertil Widén

December
1

TORSDAG
"Samtal pågår"

19.00

MOHEDA

4

SÖNDAG
”Guds rike är nära”
Gudstjänst. Anders Elfström.
Musik Johan Wallin.
Gudstj.gr. 5.

10.00

MOHEDA

11

SÖNDAG

10.00

ALVESTA

”Bana väg för Herren”
Gudstjänst. Nattvard. Bertil Widén.
Sång - Musik Sånggruppen ”Tell-it” under ledning av Lisa Swärd,
Lammhult.
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Gudstj.gr. 6.
18

SÖNDAG

10.00

MOHEDA

”Herrens moder”
Gudstjänst. Monica Wickford.
Musik Eva Söderström.
Gudstj.gr. 1.
24

JULAFTON
Julbön. Sång och musik av
Familjen Wallin.

10.00

ALVESTA

26

ANNANDAG JUL
10.00
”Martyrerna”
Den helige Stefanus dag
Gudstjänst. Bertil Widén.
Musik Michael Andersson
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Gudstj.gr. 2.

MOHEDA

Januari 2017
1

NYÅRSDAGEN
Gemensam Nyårsgudstjänst
Svenska Kyrkan, Missionskyrkan och
Pingskykan.
Medvekande från de olika församlingarna.
Efter gudstjänsten, kyrkkaffe med nyårståtrta
i Församlingshemmet.

14.00

ALVESTA
KYRKA

6

TRETTONDAG JUL
Gemensam
TRETTONDAGSGUDSTJÄNST
Predikan av Magnus Carlsson.
Sång av Eva Söderström och Ingrid Axelsson.

10.00
ALVESTA
PINGSTKYRKAN

8

SÖNDAG
”Jesu dop”
Gudstjänst med nattvard.
Björn Printz.
Musik: Eva Söderström.
Gudstj.gr. 3.

10.00

MOHEDA

15

SÖNDAG
”Livets källa”
Gudstjänst. Bertil Widén.
Musik Michael/Johan
Gudstj,gr. 4.

10.00

ALVESTA

SAMLINGAR I EKUMENISKA BÖNEVECKAN MOHEDA
15

SÖNDAG

18.00

MOHEDA
KYRKA

18

ONSDAG

19.00
MISSIONSKYRKAN

22

SÖNDAG

18.00

Kör från Rydaholm
Se separat annonsering längre fram.

MOHEDA
FILADELFIA

25

ONSDAG
DAGLEDIGTRÄFF
Vackra ord och bilder
med naturfotograf Reine Jonsson, Nässjö.

15.00

ALVESTA

28

LÖRDAG
TRIVSELTRÄFF.
"Vad har bagarn i bakfickan?",
Bertil Elvin, Växjö.

15.00

MOHEDA

29

SÖNDAG
”Jesus är vårt hopp”
Gudstjänst. Anders Elfström.
Musik Eva Söderström.
Gudstj.gr. 5.

10.00

ALVESTA

Februari
5

SÖNDAG
”Uppenbarelsens ljus”
Predikan Alexander Bervebrink, Malmbäck
Musik David Svensson.
Gudstj.gr. 6

10.00

MOHEDA

8

ONSDAG
DAGLEDIGTRÄFF
Se separat programblad.

15.00

ALVESTA

12

SÖNDAG
”Nåd och tjänst”

10.00

ALVESTA

10.00

ALVESTA

Församlingarnas årsmöten
Gudstjänsten:
19

SÖNDAG
”Det levande ordet”
Gudstjänst. Göran Ahlander.
Musik Michael Andersson.
Gudstj.gr.

22

ONSDAG
DAGLEDIGTRÄFF
Se separat programblad.

15.00

25

LÖRDAG
15.00 MOHEDA
TRIVSELTRÄFF.
”På spåret - en blandning musik, sång, bilder och reflexioner"
Lars-Evert Jonsson och Willies Lindén, Värnamo.

26

SÖNDAG
”Kärlekens väg”
Gudstjänst med sång och vittnesbörd.
”Gubbasången” och Eva Söderström

18.00

ALVESTA

MOHEDA
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KONTAKT
Pastorstjänsten är för närvarande vakant.
Tillfällig kontaktperson är Bertil Widén.
bertil.widen@mosaiken.nu

Telefon
Mobil

0472-10117
073-0883839

Moheda missionskyrka

Telefon

0472-713 83

Telefon

0472-104 04

Växjövägen 5
342 60 Moheda

Alvesta missionskyrka
Storgatan 36
342 30 Alvesta

web.missionskyrkorna.se

Missionskyrkans andakter och samlingar
på vårdhem och boende
Bryggaren:

Datum inte fastställa

Högåsen:

Första torsdagen i varje månad.

Furuliden:

Tisdag 24/1, 28/2, 4/4, 9/5l Klockan 14,00.

REHAB, Växjö: 4 februari och 4 april.

HJORTSBERGAGÅRDEN
Nyårslägret "På riktigt"
11.00 Nyårsdagen avslutningsgudstjänst.
Johanna Lindar och lägerdeltagarna medverkar.
Efter gudstjänsten serveras
kyrkkaffe.

Värmande Vinterdagar
Tisdag - Torsdag 17-19 januari I mitten på januari, när julstressen
lagt sig och vardagen tar vid,
inbjuds du att delta i några värmande dagar på Hjortsbergagården.
Vi möts i föreläsningar, workshops, promenader och mys vid
brasan.
Alf B Svensson, leg psykolog Nässjö, föreläser på tema;
”Så blir hela livet ett meningsfullt liv” ”Konsten att vara
mor/farförälder”
Mer info finns på: www.bilda.nu och
http://www.hjortsbergagarden.se
Anmälan senast den 5/1 till Hjortsbergagården Tel 073-9633961
Datum 17-19 januari
Anmälan till info@hjortsbergagarden.se
Pris för alla dagar, enkelrum och helpension 1600:-

