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VI TACKAR FÖLJANDE FÖRETAG FÖR 
DERAS STÖD MED FINANSERINGEN AV 

VÅR PROGRAMTIDNING.

AU kontaktperson: Lars-Åke Magnussson 076-547 93 93
 

Missionskyrkans expeditionstider: 
tisd. 17.00-18.00, tors. 10.30-12.00

Hemsida: www.gnosjomissionskyrkan.org
E-post: bo@gnosjomissionskyrkan.org    

 maria@gnosjomissionskyrkan.org
adam@gnosjomissionskyrkan.org

Nu finns vi även på instagram: 
gnosjomissionskyrkan

Pastor: Bo Zandén, Köpmansgatan 11 G
tel. 070-609 28 70

Pastor med ungdomsinriktning: Maria Pettersson, Storgatan 11 
tel. 070-389 28 70

Ungdomsledare: Adam Andersson,
tel. 070-689 28 70

Utsikt 
Nr 3/2017

Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26 
Bankgiro 493-0731
Swish: 1231983873

Telefon: Missionskyrkan 928 70

Gnosjö missionsförsamling
Bo Zandén

ANSVARIG UTGIVARE:

ACELLO PRINT AB - 
BERNTS KONDITORI AB - BYGGINGENJÖRSBYRÅN AB - 

 ELI GNOSJÖ AB - FILIPS BYGG - GARO AB - 
GISLAVEDS GLASMÄSTERI AB -

GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING AB - 
GNOSJÖ  ELEKTROARMATUR AB - GNOSJÖ PLÅTINDUSTRI AB 

GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB - GNOSJÖ TRAFIK AB 
GNOX ENTERPRISE AB - GRAHNAB - GRANSTORPS BYGG -

GUNNARSSONS MASKINSTATION AB - 
GÅRÖ PLÅTPRODUKTER AB  -  GÖHLINS AB

HARTVIGSONS BYGG AB - HYLI TRYCK AB - ICA SUPERMARKET - 
J:SON HANDELS AB - KALSET AUTOMATSVARVNING AB -

LASERCENTRUM I GNOSJÖ AB - 
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING - 

MACKAN BYGG & SKOGSARBETEN AB - NORDEA - 
NYDÉNS DÄCK AB  - RICANA PRODUKTION AB - 

SEB - SKANSKA - SWEDBANK - 
SVEN CARLSSONS TRAFIK AB - TECHNO SKRUV AB - 

TRIONUM AB - UR & GULD I GNOSJÖ AB 
WALLES FÖRVALTNINGS AB - WK BIL- & DÄCKSERVICE AB -

ZAL-PRODUKTER AB

Bo Zandén

Pastorn har ordet

”En UV-scout är till glädje och nytta för hem och samhälle”
Så lyder den andra punkten i UV:s scoutlag och det är en god 
livshållning för oss alla i den tid som är vår. Det ger oss hopp 
om ett gott samhälle, där vi får leva i respekt för varandra. I våra 
hem, i vår närmiljö och i det som ligger längre bort i världen.

till glädje
Dessa ord uppmanar oss att välja glädjen. Att vi gör ett val, att 
välja kärlekens och den goda vägen, vilket hör ihop med 
glädjen. Döma, mobba, tala illa, om varandra... då gör vi ett fel 
val som inte blir till glädje. Vi har friheten att välja det goda över 
det som gör ont. När vi väljer att samarbeta med de goda 
krafterna och då vi gör gott för någon ger det glädje. 
Vara till glädje handlar inte om att vi blundar för det svåra i livet, 
utan vi får göra upptäckten att det finns en djupare glädje som 
inte bara sitter i våra känslor. Bibeln sätter ord på den glädjen, 
”salighet”, en glädje som bär och är starkare än våra känslor. 
En glädje som Är!
Glädjen har sitt ursprung i Gud och vi är skapade till glädje. Gud 
har lovat att han aldrig kommer att överge oss. I Guds närhet 
finns en glädje och ett hopp som är starkare än våra 
omständigheter. Vi står inte ensamma, utan där finns kraften att 
välja det goda. Att välja det som vi är skapade till, att välja 
glädjen!

till nytta 
Vara till nytta handlar inte om att vi som människor har vårt 
värde i hur mycket vi kan prestera eller hur duktiga vi är. Där 
tävlan och jämförelse med varandra blir nedbrytande krafter, 
som gör livet mindre.
Alla har vi ett liv att förvalta och där får vi göra upptäckten, vi 
har något att bidra med var och en. Den upptäckten gör livet 
rikare, då vi inser att alla behövs med det som är våra liv. Unika 
och med olika gåvor, möjligheter och förutsättningar, som får bli 
det goda bidraget i det liv vi lever tillsammans. Där får vi ge och 
ta emot av livet som vi är en del av och som inte går ut på att 
leva för sin egen skull. Att upptäcka att vi är en del av något 
större, ger oss också ett ansvar för det liv som vi lever här och 
nu.
Detta liv är en gåva från skapelsens Gud och i den gåvan finns 
vårt värde som unika och värdefulla personligheter.  Vi är 
älskade och värdefulla och det ger oss en tro och ett hopp om 
att våra liv kan få göra skillnad och få vara till nytta för hem och 
samhälle.

Vi avslutar och ber med några 
ord från UV:s bön, som är skriven 
av Margareta Melin:
”Gör mig sådan du vill ha mig, 
använd mig varenda dag”.


