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Vi bygger för framtiden...

För mer information kolla in vår hemsida: 
www.gnosjomissionskyrkan.org 

eller ring Maria 070-389 28 70, Adam 070-689 28 70

Tonår
Torsdagar 10.00   SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

Kontakt: Maria Pettersson  tel. 070-389 28 70

Välkommen till våra...

Vi dansar tillsammans. Måndagar 17.00-17.45  
 

DANSGRUPP för födda 2010 eller tidigare

Kontakt: Lisa Karlsson tel. 076-325 48 88

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år

GNOSJÖ BRASSBAND Tisdagar 19.00

Kontakt: Maria Pettersson tel. 070-389 28 70

Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

MINI-UV 6-9 år

UV-SCOUT 9-13 år

LEDARSCOUT från 13 år

Måndagar 18.00    

Måndagar 18.00    

Måndagar 18.00  

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Allan Jannesson tel. 923 25

KONFIRMANDGRUPP

Fredagar 19.00    TONÅR från 13 år

Kontakt: Henrik Svensson tel. 073-060 82 92

UV-SCOUT 
I UV-scout lär vi oss att respektera oss själva och varandra, naturen,
miljön och samhället. Vi lär oss scouting (friluftsliv, djur, natur, eldar,
knopar, sjukvård etc.), bibelkunskap och allmänna samhällsfrågor och
har många roliga kvällar med lek och ståhej. Scoutläger.

Onsdagar 15.45    

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

GNOSJÖ MINIBRASS Söndagar 18.00    

Söndagar 10.00   

Sång och musik för barn. Gemenskap för lediga föräldrar.
Vi sjunger med barnen och fikar tillsammans.
Ingång på baksidan av kyrkans i sporthallen (mot Tehås).   

Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Vi bildar ett minibrass med kornett, althorn, baryton, trombon och tuba.   

”Softa”, någonstans att ”hänga”, fika, andakt m.m. Nyårs- och sommarläger.   

Varje år erbjuds konfirmation till elever i åttonde klass.
Konfirmationsundervisningen är ett samarbete mellan frikyrkorna i Gnosjö.   

GNOSJÖ GOSPELKÖR Torsdagar 19.00

Kontakt: Joakim Adriansson tel. 070 256 91 44

En ekumenisk kör som under höstterminen över i Missionskyrkan.   

Söndagsskolan är barnens gudstjänst där vi berättar on Jesus
på ett sätt som passar barnen. Vi vill ha roligt och skrattar tillsammans.
TiTo för åldrarna 10-12 år.  
 

Kontakt: Kårchef Niclas Blomgren tel. 33 60 39 / 070-574 60 39 

Tonår – vad är det? 
Varje fredagskväll fylls källaren i 
Missionskyrkan med förväntansfyllda 
högstadie- och gymnasieungdomar som 
deltar i vårt Tonårsarbete. En del kommer 
troget varje vecka medan vissa dyker upp 
mer sporadiskt. Här är alla som börjat 
sjuan och uppåt välkomna tillsammans 
med våra engagerade ledare. Varje kväll 
inleds med någon form av aktivitet som 
kan vara allt mellan himmel och jord. 
Lekar, tävlingar och upptåg blandas med 
djupa diskussioner om livet, ungdomen, 
tron och allt som hör därtill. 
    Efter att vi har fikat tillsammans kommer 
varje fredagskvälls huvudnummer. Då 
samlas vi till andakt där någon delar med 
sig av en tanke, erfarenhet eller berättelse 
om sin tro på Jesus. Vi sjunger tillsam-
mans och de som behöver det får möjlig-
het att lätta sitt hjärta och be en bön med 
någon som lyssnar och uppmuntrar. 
    Några av de absoluta höjdpunkterna 
under året är tveklöst de läger vi åker på. 
Ett vid nyår och ytterligare ett under 
sommaren på Gullbrannagården utanför 
Halmstad. Under dessa läger blandas 
bibelstudium, temasamlingar och kvälls-
möten med knasiga cafékvällar, konserter 
och mängder av aktiviteter. 
   Läger är verkligen ett gyllene tillfällen att 
komma närmare Jesus och sina vänner, 
men också en fantastisk möjlighet att bli 
inspirerad och kanske skaffa nya vänner 
för livet. 
/ Henrik Svensson, 
ansvarig Tonårsarbetet.


