
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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                

NNNNNNNNoooooooovvvvvvvveeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrr        22222222000000002222222222222222        ––––––––        JJJJJJJJaaaaaaaannnnnnnnuuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii        22222222000000002222222233333333    

 

Pastorns har lediga helger: 
 

• 19-20/11 
• 24-26/12 

 

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 

 

 

18-23 januari 
 

Ekumenisk bönevecka 
 
18 Onsdag 12.00 
Kristinebergskyrkan 
 
19 Torsdag 18.30  
Svallidens Missionskyrka 
 
20 Fredag 09.30  
Hela Människans lokaler 
 
21 Lördag 18.00  
Pingstkyrkan 
 
22 Söndag 18.00  
Döderhults församlingshem 
 

Dagen gryr 
 
”Så mycket fastare står nu det 
profetiska ordet för oss, och ni 
gör rätt i att hålla er till det som 
till ett ljus som lyser på en 
dyster plats tills dagen gryr och 
morgonstjärnan går upp i era 
hjärtan”  
2 Pet. 1:19.  
 
Hela Bibeln är profetisk i den 
bemärkelsen att allt som står 
där har uppenbarats av Gud 
själv för dess mänskliga 
författare.  
Och när vi, i vår egen tid läser 
den får även vi ordet 
uppenbarat för oss. Det är som 
om det himmelska ljuset börjar 
spridas i förtid i våra hjärtan. 
  
En kommentar säger att 
”morgonstjärnan (är) en 
beteckning på Kristus som 
härlighetens konung och som 
bebådaren av den eviga 
frälsningens dag”.  
 
Jesus säger:  
”Jag Är… den klara 
morgonstjärnan” i Upp. 22:16.  
 
Han fyller vårt hjärta nu och ska 
snart fylla vårt synfält. 
 
Betraktelse av              
Jan Wahlström.  
Pastor och föreståndare 

 

Ekumenisk bön i 
Pingstkyrkan 
 
Första måndagen i månaden möts vi till 
ekumenisk bön och lovsång 
Tid: 19.00-20.15 

 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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            

November 
 
6 Söndag 18.00 
Gemensam 
sånggudstjänst  
Sånger om himlen 
i Svallidens Missionskyrka 
 
7 Måndag 19.00 
Ekumenisk bön  
i Pingstkyrkan  
 
11 Fredag 18.00 40 
minuter med Gud 
Jan Wahlström 
 
13 Söndag 10.00 
Gudstjänst 
Jan Wahlström 
 
27 Söndag 10.00 
Gemensam 
Adventsgudstjänst 
Jan Wahlström m fl 
Servering 
 

December 
 
4 Söndag 10.00 
Gemensam gudstjänst  
i Svallidens Missionskyrka 
Julbord 
 
5 Måndag 19.00 
Ekumenisk bön  
i Pingstkyrkan 
 
9 Fredag 18.00 40 
minuter med Gud 
Jan Wahlström 
 
11 Söndag 10.00 
Gemensam gudstjänst 
i Svallidens Missionskyrka 
 
18 Söndag 10.00 
Gemensam gudstjänst 
Jan Wahlström m fl. 
Servering 
 
25 Söndag 10.00 
Gemensam gudstjänst  
i Svallidens Missionskyrka 
 

Januari 
 
1 Söndag 18.00 
Gemensam 
Nyårsgudstjänst 
 
 
8 Söndag 10.00 
Gudstjänst  
Jan Wahlström 
Servering 
 
15 Söndag 10.00 
Gudstjänst  
Jan Wahlström 
 
18-23 Ekumenisk 
bönevecka 
Se notis! 
 
29 Söndag 10.00 
Församlingens  
Årsmöte  
Servering 
 
 

Luk 2:1-20 
 
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att 
hela världen skulle skattskrivas. Det var den första 
skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i 
Syrien. 
 
Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och 
Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig 
från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, 
för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som 
väntade sitt barn. 
 
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och 
hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade 
honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i 
härbärget. 
 
 
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om 
natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens 
härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men 
ängeln sade till dem: 
 
“Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje 
för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han 
är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett 
nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 
 
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk 
här som prisade Gud: 
 
“Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.” 
 
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna 
till varandra: 
 
“Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som 
Herren har låtit oss veta.” 
 
De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda 
barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de 
vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det 
häpnade över vad herdarna sade. 
 
Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och 
herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de 
hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem. 


