
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ljuset vinner 
 
Vi går in i den tid då mörkret tilltar i vårt land. Men det är även en tid vi blir 
medvetna om att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.  
Det som kännetecknar ljuset är att det har en källa, mörkret är i avsaknad av källa. 
 
Gud är ljus, inget mörker finns i honom, han är ljusets källa, mer beständig än 
solen själv. I skapelsen kom ljuset redan på första dagen, himlakropparna först på 
fjärde, och när vi en gång i vårt kommande Paradis inte behöver solens ljus, ska 
Men redan nu har han låtit ljus lysa upp våra hjärtan. 
 
Joh. 1:5 
1 Joh. 1:5 
1 Mos. 1:3, 14 
Upp. 21:23 
2 Kor. 5:6 
             
Jan Wahlström.  
Pastor och föreståndare 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Bön för Oskarshamns kommun  
 

Vi ber för vår stad. Avsätt en stund 
varje vecka i bön för vår stad.  
”Var uthålliga i bönen, vaka och be under 
tacksägelse.”  
Kol 4:2 
 

 

Med reservation för… 
…ändringar och tillägg som inte fanns med när programmet skrevs. 
Följ med på församlingens hemsida www.svallidensallianskyrka.com 
och på församlingens fb sida https://www.facebook.com/SvalliensAlliansforsamling 
med andakter, betraktelser. Sidan fungerar även för dig som inte har Facebook! 
…och be gärna om att att få din e-postadress ansluten till sändlistan Catharina 
Ekeräng skickar ut uppdateringar och information på! 
Du kan skicka begäran till mailto:catharina@svallidensallianskyrka.com  
 

 
Det händer hos grannen: 
Missa inte samlingar i Svallidens 
Missionskyrka!  
Besök gärna deras hemsida: 
www.equmeniakyrkan.se/svalliden 
 

PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmbbbbbbbbllllllllaaaaaaaadddddddd        22222222000000002222222222222222        

SSSSSSSSeeeeeeeepppppppptttttttteeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrr        --------        OOOOOOOOkkkkkkkkttttttttoooooooobbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrr    
 
Pastorns har lediga helger: 
 

• 17-18/9 
• 29-30/10 

 
 

 

18 september 
 

• 10.00 Gudstjänst 
• 11.00 Fotoutställning 
 
Bland fler fotografer deltar 
Oskarshamnsfotograferna.  
 
Även andra utryck som målning, 
skulptur och dikt är välkomna! 
 
Vill du ställa ut så kontakta 
Stefan Håkansson 0739565330 

 

Oskarshamns Kristna Råd: 
 

Ekumenisk bön: 
Första måndagen varje månad med start 
den 7 februari kl 19.00-20.15, vårterminen 

möts vi i Pingstkyrkan 
 
 





Möteshelg 
22-23 Oktober 

 

Therese o Mattias Martinsson 
 

• Lö 15:00 Workshop, 
Hamnkyrkan 
 

• Lö 18:00 Sånggudstjänst, 
Hamnkyrkan 
 

• Sö 11:00 Gudstjänst  
Oskarshamn Kyrka 

 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Kontaktuppgifter: 
Pastor   Barn och   Scout   Tonår    Svallidens Alliansförsamling 
Jan Wahlström   Ungdomsgrupper  Missionskyrkan,  Allianskyrkan   Norra vägen 45 
0702870829     Södra vägen 45  Norra vägen 45   5 72 50 Oskarshamn 
Ordförande     Måndagar 18.0019.15  Fredagar 19.00-22.00   Swish-nummer: 123 281 24 93   
Philip Ekeräng     Peter Eveborn 0491-143 43 KRIK   18.00-19.00    Bankgiro 5628-1868. Org.nr 8328001626 
0768366008        i Rödsleskolans sporthall  Webadress: www.svallidensallianskyrka.com   

         Philip Ekeräng 0768366008  https://www.facebook.com/SvalliensAlliansforsamling 
Ansvarig utgivare: Jan Wahlström            

 

September 
 
4 Söndag 10.00 
Gudstjänst  
Jan Wahlström 
 
5 Måndag 19.00 
Ekumenisk bön i 
Pingstkyrkan 
 
11 Söndag 10.00 
Gudstjänst 
Jan Wahlström 
 
18 Söndag 

• 10.00 Gudstjänst 
• 11.00 Fotoutställning 

mer info se notis! 
 
25 Söndag 10.00 
Gudstjänst 
Jan Wahlström 
 

Oktober 
 
2 Söndag 10.00 
Gudstjänst 
Jan Wahlström 
 
3 Måndag 19.00 
Ekumenisk bön i 
Pingstkyrkan 
 
9 Söndag 10.00 
Gemensam Gudstjänst 
Magnus Spång 
 
14 Fredag 18.00 
40 minuter med Gud 
Jan Wahlström 
 
 
22-23  Möteshelg  
  

Therese o Mattias 
Martinsson 

• Lö 15:00 Workshop 
Hamnkyrkan 

• Lö 18:00 
Sånggudstjänst 
Hamnkyrkan 

• Sö 11:00 Gudstjänst 
Oskarshamn Kyrka 

 
 
 

 
 
 
 

Hur Hur Hur Hur märkvärdigt är det väl ändåmärkvärdigt är det väl ändåmärkvärdigt är det väl ändåmärkvärdigt är det väl ändå    
att själen kan genomgå ett så stort och skoningslöstatt själen kan genomgå ett så stort och skoningslöstatt själen kan genomgå ett så stort och skoningslöstatt själen kan genomgå ett så stort och skoningslöst    
mörkermörkermörkermörker    
och ändå nå en ljusningoch ändå nå en ljusningoch ändå nå en ljusningoch ändå nå en ljusning    
Ett sken, som kan Ett sken, som kan Ett sken, som kan Ett sken, som kan bli en gnistabli en gnistabli en gnistabli en gnista    
som tänder himmelens blosssom tänder himmelens blosssom tänder himmelens blosssom tänder himmelens bloss    
så att hela kosmos blir upplystså att hela kosmos blir upplystså att hela kosmos blir upplystså att hela kosmos blir upplyst    
ett ögonblick för ossett ögonblick för ossett ögonblick för ossett ögonblick för oss  

 
Ur  
Solen sitter och sömmar  
av Solveig Håkansson  

 

40 minuter med Gud 
Fredagar kl 18.00 

• 14 oktober 
• 4 november 
• 9 december 

 


