
 

 

 

 

 

 

Programblad september – november 2022 

Vår församling 

 



 
Värne Alliansförsamling består idag av drygt 90 medlemmar. 

Vår församling bedriver ett stort arbete bland barn & ungdomar 

med bland annat Söndagsskolan, UV-scout och Tonår. 

Varje söndag firar vi gudstjänst i Allianskyrkan – gudstjänsten 

och gemenskapen kring fikaborden är själva navet i vår kyrka. 

Här får vi chansen att växa genom predikan, lovsjunga Gud 

genom sång & musik samt mötas mitt i livet för att be och 

hämta kraft för veckan som ligger framför oss. 

Vår kyrka tillhör Svenska Alliansmissionen och sträcker sig 

tillbaka så långt som till år 1878 då Stina-Lisa i Hammar 

skänkte tomt och timmer så att Missionshuset kunde byggas. 

 
Vill du ha kontakt med oss? 

 

  
Församlingens ordförande Tomas Andersson  

Tel: 0706642416 

ordf@varneallianskyrka.se 

 
Vill du vara med och stötta vårt arbete i Värne? 

 
Plusgiro  32 97 31-4 
Bankgiro 7242-11-61959 
Swishkonton: 
Församling 123 311 70 66 
Byggkonto 123 427 72 08 
Tonår   123 578 20 3 
 
 

www.varneallianskyrka.se 

 

http://www.varneallianskyrka.se/


September 

7 sep  19.00  Bön  

10 sep  9.30  Gemenskapsdag (anmälan) 

 

12 sep 18.00 Styrelsemöte               

15 sep  Hemgrupp   

18 sep 10.00  ”Dela-med-dig-gudstjänst” 

(vittnesbördsmöte) 

  Sång Sofie och David 

Hugoson 

  Mötesledning Tomas Andersson            

   

22 sep 19.00 Bön & lovsång 

23 sep fr 17.00 ÄNTLIGEN FREDAG 

25 sep 10.00 Gudstjänst. Predikan Maria Alriksson 

Besök från Aneby Allianskyrka som 

medverkar med sång (deras 

gemenskapsdag) 

Mötesledning Eivor Hugosson 

Servering gr 1 och 2  

29 sep  Hemgrupp 

 

 

 

 

 



Oktober 

2 okt 11.00 Ekumenisk Gudstjänst i Höreda kyrka  

 fika följt av ”Höredaloppet”  

 

  

 

 

 

 

5 okt   19.00  Bön 

7 okt  fr 17.00 ÄNTLIGEN FREDAG  

9 okt  Församlingsutflykt till Vireda 

Pingstförsamling där vi medverkar med 

tal och sång 

   Buss, tid meddelas senare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 okt  Hemgrupp 

16 okt   10.00 Gudstjänst. Predikan Maria Alriksson 

Mötesledning Marie Isacson 

Servering gr 3 

 

20 okt   19.00  Bön och lovsång 

21 okt  fr 17.00 ÄNTLIGEN FREDAG 

23 okt  10.00 Gudstjänst. UV invigning,  

   sång Amanda Cederholm,  

   mötesledning Sara Hugosson 

   servering gr 4 

 

27 okt    Hemgrupp 

30 okt  10.00  Gudstjänst Predikan Josef Hugosson 

Sång Åsa Hugosson 

Mötesledning Sofia Svennberg 

 

 

 

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt 

ibland dem.  

Matteusevangeliet 18:20 

 

 

 



Hej.  

Mitt namn är Anders Gustavsson. Från 

och med 1 okt kommer jag att finnas på 

plats, på 50 %, som er pastor, i 

Värne Alliansförsamling. 

Jag är gift med Rose-Marie. 

Tillsammans har vi 2 barn, Alfred 

och Julia. Båda boende i 

Forsheda. 

Jag är född i Rörvik 1957. En 

naturlig del i min uppväxt var 

Rörviks Alliansförsamling, där har 

jag gått på söndagsskola, UV-scout 

och Tonår. En viktig del i min andliga 

fostran fick jag i vår Ungdomskör. 

Kallelsen att tjäna Gud på ett särskilt sätt fick jag i 13 års 

åldern. 

1975 gick jag kurs 75 på Björksätergården, Mullsjö. 

Delade rum med Janne Holm. 

1976–77 var jag ungdomsledare i Vetlandakretsen av 

SAM. 

1979 så började jag på Missionsskolan, Kortebo. 

Min första pastorstjänst hade jag i Hjältevad. Därefter 

har jag varit pastor i Bodafors, Forsheda, Holsbybrunn 

och nu senast i Korsberga. 

Vad brinner jag för? 

Inför pensioneringen så har jag upplevt att Gud på ett 

särskilt sätt lagt de små församlingarna på mitt hjärta. 

Jag önskar att kunna få bli en herde för er församling. 

Undervisa i Guds ord, för alla åldrar. Möta människor i 



själavårdsamtal. Lära känna bygden och få kontakter 

utanför kyrkan. Ibland ”tittar” också evangelisten fram 

hos mig. 

Hela Ps 139 har varit ett bibelord som följt mig under alla 

år. Mitt i allt som händer, oavsett omständigheter, så är 

Jesus med mig. 

Ps 139:5 ”Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i 

din hand.” 

Min önskan är att också du ska upptäcka detta, och låta 

Jesus flytta in i ditt liv. 

Efter 1 oktober når du mig på 

pastor@varneallianskyrka.se 

Mvh Anders Gustavsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pastor@varneallianskyrka.se


November 

2 nov 19.00 Bön 

6 nov 10.00 Gudstjänst. Predikan Anders                                                         

Gustavsson, ”sånger om himlen”, 

mötesledning Janne & Ingela Holm, 

servering gr 1 

 

10 nov   Hemgrupp 

11 nov fr 17.00 ÄNTLIGEN FREDAG 

13 nov 10.00 Gudstjänst. Sara Vittgård och SAM:s 

musikråd medverkar med sång och 

predikan med efterföljande samtal kring 

fikaborden om sången och musiken i 

församlingen.  

Mötesledning David Åverling 

Servering gr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 nov  18.00  Auktion? Servering gr 3  

20 nov 10.00 Gudstjänst. Predikan Maria Alriksson 

   Sång Rebecka och David Åverling 

   Mötesledning Marie Andersson        

   

24 nov   Hemgrupp 

25 nov fr 17.00  ÄNTLIGEN FREDAG 

27 nov 10.00 Adventsgudstjänst. Predikan Anders 

Gustavsson, sång Sofia med vänner 

  Mötesleding Åke Isacson 

  Servering gr 4 

30 nov 19.00 Bön 

 

 

 



Övrig verksamhet 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV 

Varje TiSdag 

18.00-19.15 

Från 7 år 

Start v. 36 

 

@varneuvscout 

Tonår 

Varannan fredag 

19.00  

För ålder från 13 år 

Start v. 37 
”ÄNTLIGEN FREDAG”  

Varannan fredag FRÅN 17.00 

- Fika 

- Umgås 

- Spela spel 

- Sticka 

- Chilla 

- Alla åldrar 

Varannan fredag för DIG!  

23/9, 7/10, 21/10, 11/11, 25/11, 9/12 



 

 

 

 

Glöm inte prenumerera på våra sociala medier för 

senaste uppdateringar 

 

 Facebook: 

https://www.facebook.com/Allianskyrkan 

 Instagram: alliansforsamlingen_varne 

 Youtube: Allianskyrkan Värne  
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Vår vision 

 

Värne Alliansförsamling vill vara en öppen och 

generös församling där både vår kyrka och våra hem får 

genomsyras av vår tro på Jesus Kristus.  

Vi vill leva; 

Nära varandra – nära varandra genom goda frågor, 

gemenskap i våra hemgrupper, genom att älska vår 

bygd & våra grannar och genom att våga vara sårbara 

inför varandra. 

Nära livet – nära livet genom verklighetsförankrade 

frågeställningar, aktuella gudstjänster, äktenskapsvård & 

föräldracoaching samt genom att förbön för varandra. 

Nära Jesus – nära Jesus i allt. Vi vill erbjuda människor 

ett personligt möte med Jesus där människors nöd får 

möta Jesu nåd och sanning 

www.varneallianskyrka.se 

http://www.varneallianskyrka.se/

