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Carina Göransson:

"Det som vi kan göra är att lämna
brödet och fiskarna i hans händer"
Bodafors- och Sandsjöbygdens frikyrkor juni, juli, augusti . 2022

ötesplatsens andakt:
Carina Göransson

Lämna ditt bröd och dina fiskar till Jesus

J

ohannes 6:1-13: Sedan for Jesus
över till andra sidan av Galileiska
sjön, eller Tiberiassjön. Mycket folk
följde efter, därför att de såg de
tecken Han gjorde genom att bota
de sjuka. Och Jesus gick upp på
berget och satte sig där med sina
lärjungar. Det var strax före judarnas
påskhögtid. När Jesus lyfte blicken
och såg att så mycket folk var på
väg till Honom sade Han till Filippos:
”Var skall vi köpa bröd så att alla
dessa får något att äta?” Det sade
Han för att pröva Filippos, själv visste
Han vad han skulle göra. Filippos
svarade: ”Det räcker inte med bröd
för två hundra denarer, om de skall
få en bit var.” En av lärjungarna,
Simon Petrus bror Andreas, sade:
”Här är en pojke som har fem
kornbröd och två fiskar. Men vad
förslår det till så många?” Jesus sade:
”Låt folket slå sig ner.” Det var gott
om gräs på den platsen. Och de slog
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sig ner – det var omkring fem tusen
män. Jesus tog brödet, tackade Gud
och delade ut åt dem som låg där,
och likaså av fiskarna så mycket de
ville ha. När de hade ätit sig mätta
sade Han till lärjungarna: ”Samla
ihop bitarna som har blivit över, så
att ingenting förfars.” De samlade
ihop dem och fyllde tolv korgar med
de bitar av de fem kornbröden som
hade blivit över när de ätit.
Det måste varit en mäktig syn
med alla dessa människor som satt
utspridda i gräset. Det står att det
var omkring fem tusen män och
utöver det troligen kvinnor och
barn som inte räknades in i siffran.
Folket hade sett hur Jesus botat
sjuka och på grund av det följt
efter för att se och kanske höra
mer men nu uppstod ett praktiskt
problem. Vad gör man om man
inte har någon mat att bjuda på

och människor börjar bli hungriga?
Jesus frågade Filippos om var de
skulle handla men Filippos ser
direkt ett annat problem, nämligen
hur skulle de ha råd? Det är här
som Andreas kommer in i samtalet
när han dyker upp tillsammans
med pojken. Man kan undra hur
hans tankar gick när han förde
fram pojken, kanske hoppades
han att Jesus skulle göra något
fantastiskt. Jesus i sin tur tog emot
bröden och fiskarna, tackade Gud
för gåvorna och sen fick alla äta
sig mätta. Det blev till och med ett
överflöd som lärjungarna kunde
samla ihop.
När vi ser oss omkring i världen
idag så finns det enormt med
behov. Det är lätt att börja
fundera precis som Filippos på de
praktiska problemen. Hur löser
man detta, vad kan man egentligen
göra när behoven är så stora och
man själv så liten. Här tror jag vi
kan lära oss något från den här
bibelberättelsen. Vi kan lägga fram
våra ”bröd och fiskar” inför Jesus
och låta Honom välsigna det. Det

kan innebära att det du kan, det
du tycker är roligt, din tid och ditt
engagemang är sådant som du kan
lägga i Herrens händer och låta
Honom använda. Vi människor har
ibland så lätt för att nedvärdera
det som vi själva har eller kan men
varje människa har något att bidra
med. Andreas sa ”vad förslår det
till så många” men vilken skillnad
det gjorde när det lämnades till
Jesus.
Detta är den sista andakten som
jag skriver i tjänsten som pastor i
kretsen och när jag nu går vidare
så är min önskan att Jesus ska
använda mig där jag befinner mig.
Jag hoppas även du vill låta dig
användas av Honom i din vardag.
Det som vi kan göra, som är en del
i vårt uppdrag, är att lämna brödet
och fiskarna i hans händer.
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VÄLKOMMEN TILL
BÖN OCH GEMENSKAP
BODAFORS EMÅKYRKAN
Tisdagar 10.00 bönesamling.
Församlingarna i Möcklamo och Sandsjöfors
har gemensamma bönesamlingar i
SANDSJÖFORS ALLIANSKYRKA
Onsdagar ojämna veckor 19.00

andakter på skogsborg
Fredagar 16.15

3 juni Bodafors Frikyrkoförsamling
17 juni Möcklamo Missionsförsamling
1 juli Bodafors Frikyrkoförsamling
15 juli Bodafors Frikyrkoförsamling
29 juli Bodafors Frikyrkoförsamling
12 augusti Sandsjöfors Alliansförsamling
26 augusti Bodafors Frikyrkoförsamling
Vid förhinder eller byte kontakta Skogsborg tel. 0380-51 87 01.

Gud är vår tillflykt och vår styrka,
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.
Psaltaren 46:2
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Möteskalender
Juni
Vecka 22
5

Söndag 10.00 Bodafors Emåkyrkan Pingstdagsgudstjänst ”Den
Helige Anden”, nattvard. Alice Vändal, Alma och Malin Karlsson,
Josef Johannesson.

Vecka 23
6

Nationaldagen 08.00 Halla Gökotta med Eva Johannesson, sång
Helmer Axelsson. Ta med egen fikakorg och stol.

12

Söndag 10.00 Bodafors kyrka Ekumenisk sommarfest i
kyrkparken. Mr Goran, Eva Albertsson, Sara Hammarlund,
Bodil Karlsson, Carina Jansson. Mikaelikören och Piggelin 		
sjunger. Utdelning av Barnens bibel. Kyrkkaffe.

12

Söndag 10.00 Sandsjöfors Allianskyrka Gudstjänst med nattvard.
Jesper Blom, sång av Roland Freed och Per-Arne Knutsson.
Medlemsintagning. Månadsinsamling.

Vecka 24
14

Tisdag 18.00 Bodafors Torget Sångstund med Eva Albertsson
och sångare från Emåkyrkan.

19

Söndag 10.00 Bodafors Emåkyrkan Gudstjänst. Bön för mission.
Medlemsintagning. Eva Albertsson, Emelie Gunnarsson.
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Vecka 25
24

Midsommarafton 14.00 Ungdomsborgen Midsommarfirande
med gemenskap och dans kring midsommarstången.
Medtag egen fikakorg.

28 juni - 3 juli UV-scoutläger i Skirö, utanför Vetlanda.
Vecka 26

Juli
3

Söndag 10.00 Bodafors Emåkyrkan Gudstjänst med nattvard.
Mikael Eriksson, Lydia Ekvall.

Vecka 27
10

Söndag 10.00 Bodafors Emåkyrkan Gudstjänst. Bön för mission.
Roland Freed, Therese Petersson och Ida Vilbertsson Molin.

10

Söndag 10.00 Möcklamo missionshus Gudstjänst med nattvard.
Mikael Eriksson, sång. Månadsinsamling.

Vecka 28
17

Söndag 10.00 Granskattehult hos Göranssons. Ekumenisk
friluftsgudstjänst. Medverkan av Christer Rudvall,
samt Anders Lagerkvist, Kenth Erixon och Stig Göransson
som sjunger. Ta med dig stol, fika bjuds det på.

Vecka 29
24

Söndag 10.00 Ungdomsborgen Gudstjänst. Yngve Simeonsson
sång av Eva-Lisa Dahnsson och Anneli Gustavsson.
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Vecka 30
31

Söndag 10.00 Bodafors Emåkyrkan Gudstjänst Eva Albertsson,
Ann-Christin Simonsson.

Augusti
Vecka 31
5

Fredag 18.30 Gådebergs missionshus Trivselkväll
vid badplatsen i Sjöaveka. Vi sjunger tillsammans
och umgås. Andakt av Anders Gustafsson.
Samlingen arrangeras tillsammans med byalaget.
Medtag kaffekorg. Grillen är tänd. Vid regn på Almqvists loge.

7

Söndag 10.00 Bodafors Emåkyrkan Gudstjänst med nattvard.
Eva Albertsson, Ruben Albertsson trumpet, Margareta
och Ingemar Sundbäck.

Vecka 32
8

Måndag 17.00 Sandsjöfors Allianskyrka Städkväll i och vid kyrkan.

14

Söndag 10.00 Bodafors Emåkyrkan Gudstjänst. Bön för mission.
Roland Freed, Lydia Ekvall.

14

Söndag 10.00 Sandsjöfors Allianskyrka Gudstjänst med nattvard.
Yngve Simeonsson, sång. Månadsinsamling.

Vecka 33
21

Söndag 10.00 Bodafors Emåkyrkan Gudstjänst. Eva Albertsson,
Josef Albertsson och Julia Friman. Förbön för ny ungdomsledare,
Emil ”Bengan” Bengtsson.
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Nu är det härligt att leva,
nu är det tid för musik.
Nu vill vi sjunga och spela
sommarens solmelodi!

Bäcken som porlar i skogen, regnet
som slår mot vårt tak; det är musik
som kan få en sorgsen människa
glad.

Barfota går vi i gräset, lyssnar till
fåglarnas sång. Löven som spelar i
träden gladde nog Adam en gång.

Nu är det härligt att leva,
nu är det tid för musik.
Nu vill vi sjunga och spela
sommarens solmelodi!

Nu är det härligt att leva,
nu är det tid för musik.
Nu vill vi sjunga och spela
sommarens solmelodi!
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- Psalm 753, Den svenska psalmboken

juni, juli, augusti . 9

Vecka 34
25

Torsdag 18.00 Sandsjöfors Allianskyrka Startkväll för
UV-scout och mysingarna.

26

Fredag 17.00 Möcklamo missionshus Städkväll i och vid 		
missionshuset. Korvgrillning.

28

Söndag 10.00 Ungdomsborgen Avslutningsgudstjänst.
Hans Jansson, Eva Albertsson, Emil Bengtsson samt
Stina Albertsson, My och Nellie Karlsson.

Vecka 35

September
3

Lördag 19.00 Sandsjöfors Allianskyrka Startkväll för hösten. 		
Jan-Erik Josefsson berättar från Stockholm. Sång och musik av
Ellen med vänner. Insamling till pionjärarbetet i Stockholm.
Servering.

4

Söndag Bodafors Emåkyrkan Gemenskapsresa till
Ralingsåsgården.

Vecka 36
10

Lördag 10.00-14.00 Bodafors Torget Bodaforsdagen
Marknadsstånd till förmån för Ge för Livet.
Barnkören Piggelin sjunger.
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11

Söndag 10.00 Bodafors Emåkyrkan Tillsammansgudstjänst.
Bibelutdelning till nya konfirmander, Eva Albertsson, Julia
och Johan Albertsson.

11

Söndag 10.00 Möcklamo missionshus Gudstjänst med nattvard.
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Göde bergs mi ssions förs aml ing
1877-2021

s 1910.

Älskebo missionshus byggde

Gödebergs missionshus aug

usti 2021.

I augusti 2021 såldes missionshuset i Gödeberg och
församlingen valde därmed att lägga ned. Efter många
år som verksam missionsförsamling var det dags att sätt
punkt för en 144-årig historia i Almesåkrabygden.
Församlingens historia sträcker sig till åtminstone 1877, vad det hittills har
hittas i dokumentationen. Då hette den Almesåkra Östra Missionsförening
men det var först 1910 som det byggdes ett missionshus. Dessförinnan
hölls mötena och söndagsskola i hemmen. När Älskebo missionshus
stod färdigt fanns det plats för 150 personer och enligt ett gammalt
tidningsreferat var det 35 barn i söndagsskolan vid invigningen.
Missionshuset fick tjäna under cirka 50 år innan församlingen valde att
flytta verksamheten till Gödebergs gamla skola på grund av den dåliga
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konstruktionen och isoleringen i Älskebo. I samband med detta bytte de
också tillbaka till det gamla namnet, Almesåkra Östra Missionsförsamling.
Zeth Bergström är en av de medlemmar som varit med längst. I över 55
år har han tillhört församlingen och under 3 år var han också ordförande.
– Det är såklart vemodigt men jag ser tillbaka på många intressanta
samlingar. De har inte varit så många, men när vi har samlats har det alltid
känts högtidligt, berättar han.
Förutom cafékvällar och traditionella gudstjänster har de också haft
söndagsskola, juniorförening, missionsauktioner och i början även en
musikförening.
Vid nedläggningen förra året var det totalt sju personer som var
medlemmar i Gödebergs missionsförsamling, som det kallades i dagligt tal.
Missionshuset avkristnades under en sista gudstjänst i augusti och ägs idag
av privatpersoner.
Charlotte Göransson
................................................
Efter många år som missionsförsamling i bygden och som en del i
”Sandsjökretsen” har vi nu tagit beslutet att lägga ned Gödebergs
missionsförsamling. Detta har självklart varit ett svårt beslut, men saker och
ting förändras, både lokalt och i samhället i stort, vilket har gjort att vi kommit
fram till detta beslut.
Vi är tacksamma till Gud för den tid församlingen har fått verka i bygden och
vi tror och hoppas att den har haft betydelse för människor som besökt vårt
missionshus.
Vi vill här tacka er alla för gott samarbete, goda möten och stöd till
församlingen av olika slag genom åren.
Gödebergs missionsförsamling
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Bön på Ungdomsborgen
Torsdagar 18.00 följande datum:
2 juni, 16 juni, 30 juni, 7 juli, 21 juli, 4 augusti och 18 augusti
Välkommen!

Dags att anmäla sig till årets konfirmation
Du som börjar åttan är välkommen att anmäla dig till
pastor.eva@emakyrkan.se, 076-837 02 18 senast 20 augusti.
Informationskväll för konfirmander med föräldrar
Emåkyrkan, Bodafors tisdagen 24 augusti kl 19.00.
Välkommen med din anmälan!

Klädinsamling i Sandsjöfors
Det blir klädinsamling till SAM-hjälp i Allianskyrkan i
Sandsjöfors någon gång under november. Mer information kommer.
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Våra anställda
Eva Albertsson,

pastor
Bodafors, Gådeberg
Telefon: 076-837 02 18

pastor.eva@emakyrkan.se

Pastor Eva har expeditionen i Emåkyrkan, där kan du säkrast nå henne
tisdagar och onsdagar 9.00-11.00 på telefon 0380-37 02 18. Hon är ledig
måndagar och har semester 27 juni-24 juli samt 8-14 augusti.

Tack Carina
Varmt tack Carina för de 8 år som du har varit vår
pastor i Möcklamo Missionsförsamling och Sandsjöfors
Alliansförsamling. Du har med omsorg för oss medlemmar
delat med dig av ditt engagemang, spridit Bibelns budskap
och evangelium genom tänkvärd och lättförståelig undervisning. Du har
haft ett stort hjärta för de unga som funnits i församlingarna och dess
närhet och alltid haft en tanke på hur vi skall nå fler.
Vi önskar dig Guds rika välsignelse i det som du tar dig för i framtiden.

Tryckt hos Åkesson Berg, Nässjö
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Kontaktinformation
Sandsjöbygdens församlingskrets
Kretsens ordförande: Tobias Palmlöw, tel. 070-677 03 69
E-post: tobias@sandstorp.se
Kretsens bankgiro 5665-4809, swish: 123 305 58 52

Bodafors
Frikyrkoförsamling

Ordförande Mikael Eriksson
Tel. 070-337 71 12
mier.bodafors@gmail.com
Tel. Emåkyrkan, 0380-37 02 18
www.emakyrkan.se
Bankgiro: 5307-1999
Swish till:
Församlingen: 123 551 29 75
Byggkassan: 123 253 52 68

Gådebergs
Missionsförsamling

Ordförande Börje Wågensjö
Tel. 070-282 09 43
wagensjo@hotmail.com
Möcklamo
Missionsförsamling

Ordförande Patrik Jönsson
Tel. 070-628 12 25
hogagarde@telia.com
www.mocklamo-missionshus.se
Swish: 123 658 34 96
Bankgiro: 918-7196

Sandsjöfors
Alliansförsamling

Ordförande Göte Johansson
Tel. 073-233 25 85
gote43@hotmail.com
Swish: 123 542 24 15
Plusgiro: 481 59 35-4

Ungdomsborgen,
Norra Sandsjö

Invid Sandsöbaden
Wendela Hebbes väg 8
www.ungdomsborgen.se
Bankgiro: 538-4250

Erikshjälpens Second hand-butik

Skolgatan 4, Bodafors
Öppettider:
tisdag 15-18, lördag 10-13.
Inlämning av varor:
onsdag 17.30-19.00.
Mindre saker (ej skrymmande) kan
lämnas under affärens öppettider.
Tel. 0380-37 06 92.

