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Telefon: Expedition 928 70, Missionskyrkan 915 45

Kontaktman: Arne Henrysson tel. 928 70     
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Pastor: Arne Henrysson, Enegatan 4, tel. 916 91, 073-98 11 612
Ungdomsledare: Jonas Abrahamsson, Industrigatan 26, tel 980 44, 070-238 59 44
AU kontaktperson: Marianne Svenningsson tel. 926 95
 Missionskyrkans expeditionstider: torsd. 16.00-18.00, fred. 09.00-11.00
Hemsida: www.gnosjomissionskyrkan.org
E-post: arne@gnosjomissionskyrkan.org    jonas@gnosjomissionskyrkan.org

”Hoppet lyser mitt
i mörkret”

Bengts bortgång kom helt oförberett. Jag slängdes rakt in i 
ett chocktillstånd. Vi hade levt tillsammans i 49 år och på 
den tiden har man hunnit växa ihop mycket. Allt kändes 
overkligt. Chocken har suttit i ett helt år.
Förra våren kände jag att jag måste resa bort. Jag åkte till 
Tunisien på en ”Må-bra vecka” i kristen regi. Under den 
veckan fick jag förbön av en själavårdare (Anita Barker). 
Då kunde jag plötsligt gråta för första gången. Jag hade 
under det halvår som gått sedan Bengts död, haft svårt att 
gråta. Tårarna hade helt enkelt inte kommit men i förbönen 
lossnade gråten.

Resan blev alltså ett led i sorgearbetet? 
Ja. Dessutom reste jag till Israel tillsammans med en 
väninna i höstas vid ettårsdagen av Bengts bortgång. 
Landet Israel har betytt mycket för Bengt och mig under 
åren, som ligger bakom. Vi har varit där inte mindre än fyra 
gånger tillsammans. Det blev läkande för mig att komma 
dit igen, även om det nu var utan Bengt. När jag kom till de 
bibliska platserna, kom tårarna. Det blev inte bara en andlig 
upplevelse utan också en bearbetning av livssituationen - 
detta att börja leva ensam. 
 I Israel lägger man inga blommor på gravarna utan stenar. 
På stranden i Natanya stod jag och grät och plockade upp 
några stenar. Jag tog dem med mig hem och lade dem på 
Bengts grav. De blev en hälsning från Israel, det land som 
Bengt älskade.

Torsdagen den 7 september 2006 började som en vanlig 
dag. Bengt Hultegård var i full verksamhet. På för-
middagen röjde han buskar längs skogsvägen och på 
eftermiddagen klippte han gräs runt huset. När kvällen 
kom var det dags för vägsamfälligheten i Hult att samlas 
till sammanträde hemma hos Bengt och Gunnel. Men 
när natten kom var inte bara dagen slut. Bengts liv var 
slut. 
Nu har det gått ca 1,5 år och vi fick en pratstund med 
makan Gunnel.

Vad har varit mest smärtsamt?
Det vardagliga. Att inte ha någon att dela småsakerna i 
vardagen med. Under hela vårt äktenskap levde vi väldigt 
nära varandra och delade allt. Vi pratade om vardagliga 
saker men också om det andliga livet. Något av det 
smärtsammaste är att ha mist sin bönepartner. Vi bad ihop 
varje dag  - också den dag som blev hans sista.

Vad har tron betytt i sorgen?
Tron på Jesus har betytt allt, utan honom hade det varit ännu 
värre. Tron är min styrka. Kan inte förstå att man kan gå 
vidare efter att ha blivit ensam utan en tro på Jesus.

Något annat som betytt något?
Mina barn och barnbarn har stöttat mig mycket. Det är en 
förmån att få ha dem så här nära. Genom det som hänt har 
jag fått en ännu närmare relation till dem. Mina två systrar 
har också betytt oerhört mycket för mig, en av dem har ju 
själv mist sin make.

Vad betyder Gnosjö missionsförsamling för dig?
Församlingen är en tillgång och en Guds gåva. Det är ett 
andligt hem att komma till. Jag kommer till mina 
trossyskon, som bär mig i förbön. Sedan är det ju så, att en 
del lever man ju närmare än andra. Församlingen är stor och 
man kan inte känna närhet till alla. 

forts. sid. 7

Det talas om olika stadier i sorgeprocessen med bl.a. 
chock och förnekelse. Hur har du upplevt sorgen?
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Det har varit ett jobbigt år, antar jag?
Min sorgeprocess började ju redan när vi fick beskedet för 
3,5 år sedan, att Lars hade cancer.  Hans långa sjukdomstid 
blev ju en enda lång förberedelsetid för mig att bli ensam. 
Visst hoppades vi att ett under skulle inträffa, och Lars 
mådde ju ganska bra emellanåt men domen hängde över 
oss. Jag sörjde nog mer innan Lars dog än nu efteråt.

Vad är jobbigast med att vara ensam?
Jag känner mig halv. Tomheten och saknaden känns 
jobbigast. Värst är det vid födelse- och bemärkelsedagar. Vi 
skulle ju ha firat guldbröllop den 20 april förra året,  men då 
fanns inte Lars hos mig längre. Vardagarna går rätt bra. Det 
är jobbigare på helgerna. Det hänger väl samman med att 
han tidigare alltid var borta och jobbade under veckorna, 
men på helgerna var vi ju alltid tillsammans. Men barn och 
barnbarn har ställt upp mycket för mig. Det känns så gott att 
ha de flesta på nära håll.

Tycker du det är jobbigt att gå till kyrkan ensam?
Nej, det kan jag inte påstå precis. I början grät jag ofta, när 
folk kom och hälsade på mig. Det kändes gott att kunna 
gråta i kyrkan också.

Vad har Missionskyrkan betytt för dig?
Oerhört mycket. Den utgör på något sätt ett nätverk, som 
fångat upp mig. Jag har många vänner där, som betyder 
mycket för mig.

Vad betyder den kristna tron i sorgen?
Väldigt mycket. Jag vet inte hur jag hade varit, om jag inte 
haft tron på Jesus. Tron har gett mig trygghet och burit mig. 
I sorgen prövas tron, men jag har upplevt att tron fungerar i 
vardagen mitt i sjukdom, död och saknad.

Har du kunnat visa din sorg? Eller har du stängt om 
dig?
Jag har inte haft svårt att visa när jag är ledsen. Jag tror att 
det hjälper mig själv, om jag kan prata om min sorg. Det är 
nog en styrka att kunna vara svag. Många har kanske svårt 
att visa känslor, men jag har försökt vara sådan som jag är. 
När det var parentation nu nyligen i pensionärsföreningen 

Lars Kristofferson fick det tunga beskedet på sjuk-
huset i Värnamo, att han hade cancer sensommaren 
2004. Vissa perioder mådde han ganska bra och kunde 
leva ”normalt”, men sjukdomen bröt gradvis ned 
honom och den 24 februari 2007 fick han somna in i 
hemmet på Läroverksgatan.
Nästan ett år har gått, när vi sitter och samtalar med 
makan Ingegerd.

Vad betyder graven på kyrkogården för dig?
Jag vill gå dit ganska ofta. Jag vill sätta blommor och ljus 
där. I början var det väl jobbigast, men jag vet ju att det bara 
är kroppen som vilar i graven. Lars är hos Jesus. Nu är han 
inte sjuk längre utan på den plats, där ingen cancer finns 
mer.

Någon bibel- eller sångvers som har hjälpt dig?
Psaltaren 23 ”Herren är min herde, mig skall intet 
fattas…..om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag 
intet ont, ty du är med mig”
Bo Setterlinds sång, som vi sjöng vid begravningen 
(Psalmer och Sånger 309): ”Nu vilar ett hjärta i ljuset och 
friden, de frågor som tystnat har fått sina svar, och nödens 
och ångestens tid är förliden för själen som lyser i Herrens 
förvar”.
De följande tre versarna börjar så här:
”Hur ljuvligt att se, vad Guds paradis rymmer, dit sorgen ej 
går med sitt mörka begär!”… 
”Så anar vi dig som ett ljus genom tårar, o Mästare kär, som 
på Golgata dog”…
”O mildaste Jesus med segrarens krona, oss lys på den väg 
som till himlen oss för”… 

Hur skall vi bemöta en sörjande människa?
Ofta är vi rädda för att göra bort oss. Jag tror att det är viktigt 
att vara som vanligt. Att inte göra sig till. Det är svårt att veta 
vad man skall säga, men ett handslag eller en kram räcker.

Tack Ingegerd, för att du delat dina tankar med oss!

”Ett handslag eller
en kram räcker”

SPF, visste jag inte om jag skulle orka vara med. Men jag 
gick, och när de tände ett ljus för Lars kom tårarna, men jag 
är glad att jag kunde vara med.
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MARS

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

EKUMENISK BÖN i Pingstkyrkan.

13 torsdag 19.00 

9 söndag 18.00 

7-9 mars

6 torsdag 9.30

Påskhelgen

20 skärtorsdag 19.00
GETSEMANESTUND/ 
ANDRUM - JESU LIDANDE 
Meditation-musik-nattvard.
Arne Henrysson, Jan Hultegård och
Thomas Svenningsson.

21 långfredag 10.00
GUDSTJÄNST  
Arne Henrysson och kören.

23 påskdagen 10.00 
GUDSTJÄNST för alla åldrar.
Jonas Abrahamsson, Emma Wallesjö
och söndagsskolan.

Jesus för världen givit sitt liv

2 söndag 10.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Hans Andersson och Gnosjö Brass.
Församlingsoffer.

Brytpunkt -
ekumenisk ungdomskonferens

Fredag 18.30
              21.30    

Lördag 1  7  .00
 19.00             

              21.00
             22.00
Söndag 10.00  

MÖTE Jacob Ardenfors
LOVSÅNGSKONSERT
Efteråt fackeltåg till
Församlingshemmet där
vi firar nattvard
SEMINARIUM
TALKSHOW
MÖTE Henrik Kindvall
KONSERT Bob K
GUDSTJÄNST
Henrik Kindvall

Medarr. Bilda

16 söndag 10.00

MISSIONSGUDSTJÄNST
Arne Henrysson. 
Sång Lina Johansson. Missionsoffer.
Hälsningar från missonärerna. 

UV-SCOUTS PÅSKVANDRING
vid Töllstorps industrimuseum.

31 måndag 18.00 

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Sång Jenny Nilsson.
Församlingsoffer.

6 söndag 10.00 

VI HÄLSAR VÅREN 
Alla kyrkorna i Gnosjö inbjuder.
Kör. Gnosjö Brass m fl.
Tid och plats meddelas senare.

30 onsdag  

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

10 onsdag 19.00 

GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. Gnosjö Brass.
Kyrklunch till förmån för missionen.

13 söndag 10.00 

GUDSTJÄNST 
Jonas Abrahamsson. Ungdomsrådet.

20 söndag 10.00 

27 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Arne Henrysson. Ung Ton.

SAU:s ÅRSKONFERENS
Kungsporten, Huskvarna.

18-19 april   

Obs! Söndagar 9.30 BÖN före gudstjänst

Uppb. 13

7 fredag 19.00

VÄRLDSBÖNDAGEN
i Pingstkyrkan. Britt-Marie Wendefors.
Sånggruppen Ester och Kerstin 
Henrysson.
(Arr: Missionskyrkan)

Friskvård för parrelationer
Unna dig och din partner en helg till-
sammans då vi äter god mat och 
lyssnar till Moni och Willy Höglund.

14-15 mars

Manligt och kvinnligt språk
Hjärnan på gott och ont
Kärlekens språk
Ryggsäcken
Konflikthantering

Fredag 18.30-21.30. Lördag 9.00-16.00.
Kostnad: 300 kr/par. Mer info sid. 8.
Anmälan: Senast 10 mars till
Missionskyrkan tel.928 70.

10.00 
Avresa till Påskkonferensen 
”Tredagar” för ungdomar.

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

27 torsdag 19.00 

DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan.

28 fredag 15.00 

ÅTERTRÄFF för tonårslägret ”Kalas”.

29 lördag 15.00 

30 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Jonas Abrahamsson. Sten-Egons Kapell.

14.00 ANDAKT på Bäckgården 
15.00 ANDAKT på Rosendal

18.00 EKUMENISK BÖN 
          i Församlingshemmet 

Vecka 16 Vårstädning av kyrkan

BÖN17 torsdag 9.30 Uppb. 15

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

24 torsdag 19.00 

DAGLEDIGTRÄFF 
Tankar och toner om himlen
Ann-Marie Berggren-Jäghem och
Stig Svenningsson.

25 fredag 15.00 

UNGDOMSCAFÉ

26 lördag 20.00 

BÖN

APRIL

3 torsdag 9.30 Uppb. 14



Se också vår hemsida:
www.gnosjomissionskyrkan.org

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGARGUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
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BÅREBO
MISSIONSHUS

MARS

9 söndag 15.00

GUDSTJÄNST
Elly Eklund, Marita Medlöv.
Kollekt till ÖVHM.

17 torsdag 19.00

BIBEL-NATTVARD-BÖN
Församlingsoffer.

APRIL

9 fredag 19.00

VI SJUNGER IN VÅREN i Byastugan
Sunnerbo Transfer. Arne Henrysson.

1 söndag 10.00 

JUNI

6 fredag 8.00

GÖKOTTA i Stackebo, Hestra.
Medtag kaffekorg. 

Maj

28 fredag 19.00

HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
Läsarsångskväll med Bröderna och
Lisbeth med vänner från Saron, Marås.

GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Arne Henrysson och Gnosjö Brass.
Församlingsoffer.

8 söndag 10.00 

GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. Ung Ton.

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

GUDSTJÄNST
Elsemaj och Lars Isaksson.
Arne Henrysson. Missionsoffer.

21 långfredag 15.00

MARS

APRIL

12 onsdag 19.00  

BIBEL OCH BÖN  Arne Henrysson.

GUDSTJÄNST med nattvard
Arne Henrysson. Församlingsoffer. 

27 söndag 18.00  

MAJ

2 söndag 18.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

21 onsdag 19.00

STUGMÖTE I GÖHESTRA
Ingemar Karlsson, Marieholm.
Arne Henrysson. Medtag kaffekorg.

7 onsdag 19.00

BIBEL OCH BÖN  Arne Henrysson

9 onsdag 19.00

BIBEL OCH BÖN i Betel
 

13 fredag 15.00

SOMMARFEST-DAGLEDIGTRÄFF
Torsten Gunnarsson, Bor.
Bussar från Bäckgården och Rosendal. 

MAJ

18.00 EKUMENISK BÖN i Saron.

14.00 ANDAKT på Bäckgården.
15.00 ANDAKT på Rosendal.

8 torsdag 19.00 

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG   

2 fredag 19.30

KONSERT MED VASA GOSPEL
i Missionskyrkan. Kollekt

Arr: Ekumeniska rådet

4 söndag 10.00 

GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Arne Henrysson. Sång Margareta
Sigblad. Församlingsoffer.

11 söndag 10.00 

GUDSTJÄNST för alla åldrar 
Jonas Abramsson, Emma Wallesjö
och söndagsskolan.

BÖN15 torsdag 9.30 Uppb. 16

18 söndag 10.00 

GUDSTJÄNST med konfirmation
Eleverna och pastorerna.

23-25 maj 

SAM:s ÅRSKONFERENS
i Värnamo.

25 söndag 10.00 

GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson och Kören.

22 torsdag 19.00 

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG   

BÖN29 torsdag 9.30 Uppb. 17

30 fredag 15.00 

DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan.

31 lördag 20.00 

UNGDOMSCAFÉ

UV-SCOUTS OFFENTLIGA
SOMMARFEST MED UV-INVIGNING 
Jonas Abrahamsson.

2 måndag 18.00 

5 torsdag 19.00 

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG   

30 fredag 19.00

HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
Läsarsångskväll med Märtas gäng.

Glöm inte Böneskålen 
på biblioteket!

Vinnare julkryss:
Ulla Svensson Bäckskogsplan14 
Lennart Magnusson Liljestigen 7
Elin Johansson Regeringsgatan 5e
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rgSÖNDAGSSKOLAN 4-13 år

MINI-UV 6-9 år

UV-SCOUT 9-13 år

LEDARSCOUT från 13 år

Onsdagar 14.00-16.00. 

Söndagar 10.00. 

Måndagar 18.00 

Måndagar 18.00 

Måndagar 18.00 

Onsdagar 18.00. Jämna veckor. UNG TON från 7 år

Torsdagar 10.00. SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARNTIMMAR 4-6 år

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

Vi sjunger,  leker och fikar tillsammans.
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

Sång och musik för barn. Gemenskap för lediga föräldrar.
Vi sjunger med barnen och fikar tillsammans.
Kontakt: Cecilia Svensson tel. 999 24

Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör med ca 15-20 glada barn.
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger.
Kontakt: Annika Åkerlund tel. 925 05, Andreas Pettersson 
tel. 911 67 & Sara Nyström tel. 928 14

Söndagsskolan är barnens gudstjänst där vi berättar om Jesus på ett 
begripligt sätt. Vi vill ha roligt och skratta tillsammans.
Kontakt: Sofia Pettersson tel. 911 67

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Niklas Blomgren tel. 33 60 39 / 070-672 28 68

Kontakt: Jonas Abrahamsson tel. 928 70 / 070-238 59 44

KONFIRMANDGRUPP

Övar torsdagar 19.30. Jämna veckor.KÖREN

GNOSJÖ BRASS Övar tisdagar 19.00.

Torsdag 15.30
Varje år erbjuds konfirmation till elever i åttonde klass.
Konfirmationsundervisningen är ett samarbete mellan frikyrkorna i Gnosjö.
Kontakt: Jonas Abrahamsson tel. 928 70 / 070-238 59 44

Kontakt: Thomas Svenningsson tel. 926 95

Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

Välkommen till våra...

Fredagar 19.00. TONÅR från 13 år
”Softa”, någonstans att ”hänga”, fika, andakt mm. Nyårs- och sommarläger.
Kontakt: Fredrik Sylvan tel. 941 41/073-622 38 91

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 om allmänna samhälls-
frågor och har många roliga kvällar med lek och ståhej. Scoutläger.

Jesus hemliga budskap - På spaning 
efter sanningen som förändrar allt 
av Brian D. McLaren (Marcus Förlag).
Vad säger Jesus 
egentligen i evange-
lierna? Det är inte 
alltid han ger klara 
besked eller för-
väntade svar. Ibland 
verkar han vilja dölja 
sitt budskap. Han 
talar i liknelser och 
istället för att ge raka 
svar ställer han 
utmanande motfrågor. 
Dem han möter har svårt att förstå honom.
Har kyrkan genom åren uppfattat hans 
budskap rätt och helt fullständigt eller 
finns det kanske mer att upptäcka som vi 
inte har sett och förstått? Författaren till 
denna bok menar att sanningen om Jesus 
och kärnan i hans budskap är som en dold 
skatt som vi grundligt måste söka efter för 
att finna. Boken tar dig med på en upp-
täcktsresa som fascinerar och garanterat 
ger dig många aha-upplevelser under 
vägen.

I sin bok En given väg (W&W 2005) 
beskriver psykoterapeuten och författaren 
Patricia Tudor Sandahl flera felaktiga 
föreställningar, som vi människor har inför 
lidande och sorg. Vi 
säger:
-  Var inte ledsen! 
Ryck upp dig! Ta dig 
samman!
-  Ersätt förlusten! Du 
kan skaffa dig en 
hund i stället.
-  Sörj i ensamhet. 
Stör inte den 
människa som sörjer.
-  Tiden läker alla sår.
-  Var stark! Ge inte efter för känslorna.
-  Håll dig sysselsatt, så du inte hinner 
känna efter. Skingra tankarna genom 
aktiviteter. 

Det är lätt att uttrycka sig slarvigt när vi möter sörjande, och våra ord kan skada. Tiden läker inte alla sår. Den akuta 
sorgens ”blodflöde” stillas och det bildas en sårskorpa, men den som mist en anhörig har ärret kvar hela livet. Det 
måste få ta tid att sörja och det viktigaste vi kan ge varandra i sorgens dagar är att vara medvandrare. Här finns inga 
snabba svar utan det handlar om att bara finnas där lyssnande.

Patricia Tudor Sandahl ger många träffsäkra formuleringar i sin bok. Fundera över dessa:
* Smärtan är inte i vägen. Den är vägen.
* I varje sorg finns en skatt att hämta.
* Man gör sig själv en otjänst, om man förnekar sitt mörker.
* Den skonsammaste vägen är inte den bästa. Den som värjer sig mot lidande
  värjer sig också mot livet.
* Regn är alltid regn men regnet ger näring åt både blommor och ogräs.
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Ungdoms-
ledaren

har ordet

Lidandet som blev en seger

Jonas Abrahamsson

När jag tittar på Mel Gibsons film Passion of the Christ 
om påskbudskapet är det svårt att hålla fattningen. 
Överläppen skakar och de verklighetstrogna scenerna 
när Jesus torteras är svåra att titta på. Och samtidigt vill 
jag se det. Jag vill att han blir piskad, hånad, runtsläpad 
och slutligen korsfäst. Det är med blandade känslor jag 
tvingar mig igenom filmen. Andra gången jag ser den 
blir det lite lättare och tredje gången kan jag känna att jag 
faktiskt blir upprymd av att se den! Visst tar det emot 
men efteråt känner jag mig lättad på något sätt. Jag 
känner mig tacksam och faktiskt väldigt glad. Det 
bubblar på något konstigt sätt inom mig. Jag måste vara 
störd, en sadist av något slag! Hur kan jag bli glad och 
lättad av att se någon dö en så fruktansvärd och plågsam 
död?  
Inte mycket får mig att må så dåligt, bli så arg och glad på 
samma gång som att tänka på vad Jesus fick utstå under 
påskhelgen. Ändå valde han att göra det frivilligt! 
Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan 
få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det 
av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få 
det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. (Joh 
10:17-18)
Vad är det då som får mig att bli så lycklig? I det hemska 
som hände finns det också något fantastiskt. Något som 
jag inte kan förklara men som får mig att vilja hoppa runt 
och dansa. Det låter idiotiskt men det kan inte hjälpas. 

I lidandet vann också Jesus en stor seger över all ondska 
och allt som vill mig illa. Han vann seger över 
sjukdomar, självmordstankar och över döden själv. Han 
dog för allas misstag och ångest. Det låter som en saga 
men är den största sanningen som världen någonsin får 
se. Så blir vägen öppen fram till Gud igen. Jag känner att 
han finns på insidan i mitt hjärta och jag hör viskningen 
av hans röst: Jag dog för dig och jag vill att du ska vara 
lycklig. 
Jag begär inte att du ska förstå vad jag pratar om men jag 
önskar att du skulle få vara med om något liknande. Så 
jag har ett filmtips till dig i påsk. Se Passion of the Christ 
igen eller för första gången om världens mest berömda 
människa. Jesus Kristus, snickaren vars lidande blev till 
en seger. Jag har den hemma, slå en pling om du vill låna 
den.  

Är det svårt att gå ensam till kyrkan?
Det är blandade känslor. Visst var det svårt att gå ensam till 
gudstjänsterna i början. Jag kände mig halv. Vart man än går, 
så är man själv. Både borta och hemma är man själv.

Vågar du sörja öppet? Kan du visa din sorg?
Jag har kunnat tala om sorgen och visa den öppet, men inte 
med alla. Jag har inte den djupa gemenskapen med alla. 
Några vänner i församlingen är speciella och tillsammans 
med dem kan jag visa min sorg helt öppet.

Vad betyder graven? Vad betyder platsen ute på Gnosjö 
kyrkogård för dig?
Platsen betyder kanske inte så mycket för mig. Bengt är inte 
där. Han är på en plats, där det är liv och glädje. Jag går till 
graven, för jag vill, att där ska vara vackert och fint, men jag 
kan lika gärna sitta hemma och tänka på Bengt som att vara 
där. Löftena om himlen och evigheten har blivit verkligare 
för mig. Det kristna hoppet är fantastiskt: våra 49 år är inte 
allt. Vi skall få mötas igen och vara tillsammans med Jesus. 
Vi ville ha Jesus i centrum i våra liv både Bengt och jag. 
Hoppet lyser mitt i mörkret.

Är det någon sång eller något bibelord som betytt 
mycket?
”Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. 
Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller 
förfärad” (5 Mos 31:8).

Hur tycker du vi skall bemöta varandra, när sorgen 
drabbar oss?
Att bli bemött naturligt utan tillgjordhet. Man blir ensam,  
halv - och andra tycks så uppfyllda i sina parrelationer. Man 
vet inte riktigt om man passar längre. Det är svårt både att 
bli bortbjuden och att bjuda andra hem hit.

Hur känns det idag?
Saknanden är idag större och tyngre än den var den första 
tiden. Jag levde länge i chocken men undan för undan 
kommer verkligheten ifatt mig. Sorgen och smärtan  är inte 
mindre idag än den första tiden. Men det gryr en ny dag.

forts. fr. sid. 2

Tack Gunnel, för din villighet att dela med dig av
det du upplevt!
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VI TACKAR FÖLJANDE FÖRETAG
FÖR DERAS STÖD MED FINANSERINGEN AV VÅRT PROGRAMBLAD.

ACELLO PRINT AB - BEGU TEK - BÄCKRUDS BYGG - ELI GNOSJÖ AB - ELSPECIAL - 
GARO AB - GLAS&GOLV AB - GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING AB  - GNOSJÖ  ELEKTROARMATUR AB - 

GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB - GNOX ENTERPRISE AB - GRAHNAB AB - GÅRÖ PLÅTPRODUKTER AB  - 
HARTVIGSONS BYGG AB - ICA SUPERMARKET - J:SON HANDELS AB - LASERCENTRUM I GNOSJÖ AB - 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING - MACKAN BYGG & SKOGSARBETEN AB - NORDEA - NYDÉNS DÄCK AB  - 
REKLAMBITEN AB - RICANA PRODUKTION AB - RITA REKLAM AB - SEB - SWEDBANK - 

SVEN CARLSSONS TRAFIK AB - TECHNO SKRUV AB - TL TRÄDGÅRD & FASTIGHET AB - WK BIL & DÄCKVERKSTAD

Arne Annerhult, kultur- och fritidschef

Vad tänker du på om jag säger påsk?
Då tänker jag på framför allt tre saker. Påsken 
är för mig en familjehögtid, det är vår i luften 
och det är ”påskabål”. Jag är med i ett byalag i 
Tokarp där vi varje påsk samlas för att tända ett 
bål. Det är mycket trevligt!
Har du några andra traditioner? 
Nej inga särskilda. Vi är tillsammans med 
familjen, barn och barnbarn.

Marita Fredriksson, charken ICA

Vad tänker du på om jag säger påsk?
Jag tänker på ledigheten. Att få vara 
tillsammans med familjen och äta gott.
Har ni några särskilda traditioner?
Vi målar lite ägg och tänder ett påskbål.

Annika Wernborg, bibliotekschef

Vad tänker du på om jag säger påsk?
För mig är påsken en familjehögtid. Jag tänker också på 
våren som vid den tiden är i luften …
Firar du på något särskilt sätt?
Nej, vi målar lite ägg och pyntar tillsammans med barnen.

Intervju & bild: Tom Sjögren

Ingvar Wennblom, pensionär

Vad tänker du på om jag säger påsk?
Påsken är för mig framför allt kristenhetens största högtid, då vi får minnas Jesu död och upp-
ståndelse. Från Långfredagens smärta och sorg till Påskdagens glädjebudskap att Kristus lever.
Har du några andra tankar kring denna högtid?
Lagom till påsk börjar man också ana våren och ser dom första
knopparna sticka upp i rabatterna, från död till liv även i naturens värld.

Tankar om påsken

”Vi tror att äktenskapet är viktigt och värt att satsa på. Att det går åt ett helt liv 
för att lära känna varandra, att man behöver jobba hårt men också att vi 
behöver hjälpa varandra för att försöka få det att fungera. Därför är en dag med 
friskvård för äktenskapet viktigt att prioritera”.

Friskvård för parrelationer

Vi som leder denna kurs är Moni, 47, och Willy, 51 med efternamn Höglund, vi bor i 
Örebro sedan 11 år tillbaka. Vi har 5 barn, 4 killar på 7, 19, 21 och 23 år och en tjej på 
17 år. Moni arbetar som församlingsutvecklare på EFK och med De glömda barnen i 
Örebro kommun och Willy är föreståndare på Uskavigården utanför Nora. 
Vi har tidigare jobbat som evangelister, Moni i Örnsköldsvik och Willy i bl a i 
Nissafors. 80-84 gick vi på Örebro Missionsskola och blev pastorer i Regna 
Frikyrkoförsamling, vi flyttade efter det till Västerås där Willy jobbade på Libris 
bokhandel och Moni studerade på Musiklinjen på Bromma. Efter några år i Västerås då Moni bl a jobbat som pastor i 
Korskyrkan kom vi till Örebro och Immanuelskyrkan. Moni fick en tjänst som pastor och det var då vi började med 
relationshelger och kurser. Vi har haft kurser i Immanuelskyrkan tillsammans med några andra par under ett antal terminer 
och har under de senast åren hållit många helg- och dagskurser. 


