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LASERCENTRUM I GNOSJÖ AB - 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING - 
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VI TACKAR FÖLJANDE FÖRETAG FÖR 
DERAS STÖD MED FINANSERINGEN AV 

VÅRT PROGRAMBLAD.

Utsikt 

Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26 
Bankgiro 493-0731

Telefon: Expedition 928 70, kök och foajé 915 45

Pastor: Arne Henrysson, Enegatan 4, 
tel. 070-609 28 70

Ungdomspastor: Sara Linnarsson, Rönngatan 7, 
tel. 070-689 28 70

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    

sara@gnosjomissionskyrkan.org

Bårebo 
Missionsförsamling.

Hagelstorps
Missionsförsamling.

Kontaktman: Arne Henrysson tel. 928 70     

Ordförande: Annika Blomgren, Hagelstorp tel. 33 60 39

Arne Henrysson 
Gnosjö missionsförsamling 

ANSVARIG UTGIVARE:

Nr 1/2010 
Missa inte påsk!

Snart är det påsk! Påskris tas in, vi pyntar med fjädrar, 
målar påskägg, klär ut oss till påskkäringar. Det sägs att vi 
handlar mer mat till påsk än till jul. Många åker bort, 
kanske på en fjällsemester. Det är skönt att komma iväg 
några dagar, få uppleva avkoppling och ladda batterierna 
på nytt.
  Samtidigt har jag känt i många år – missa inte påsken! 
Ja, rent av, låt oss återerövra påsken! Det är stor risk att 
det sker en uttunning av denna högtid – också för oss 
kristna! Påsk är ingen stor kyrklig högtid längre. På 
påskdagen borde kyrkan vara överfull. Tänk att få fira att 
Jesus lever! Men ofta är det tämligen glest i bänkarna i 
våra kyrkor. Visst kan man gå i kyrkan på annan ort, där 
man firar påsk. Men sekulariseringen fortskrider 
programenligt: hur många vet varför vi firar påsk idag? Vi 
ger årkurs 4-5 i skolorna här i Gnosjö möjligheten att vara 
med på påskvandring. I barn- och ungdomsgrupperna i 
vår kyrka berättar vi om Jesu lidande. Konfirmanderna får 
höra budskapet, att Jesus har uppstått och lever.  Men 
sedan…
  Man kan rynka på näsan åt högtider och tycka att de är 
gammalmodiga. Jag skulle vilja påstå att vi behöver hög-
tiderna mer än någonsin! De utgör något av en ryggrad i 
det kristna livet och det är viktigt att vi också lämnar över 
de kristna högtiderna till nästa generation. När jag var 
barn fick jag inte göra något på långfredagen. Bara ett 
kyrkobesök sedan skulle den dagen firas i stillhet. 
Biografer och nöjesinrättningar höll stängt. Jag vill inte ha 
tillbaka den tiden. Men samtidigt vill jag ropa ut: Se till att 
ingen lurar dig på påsken! Vi tycks ha hamnat i andra 
diket idag.
  Martin Luther sa: ”Jag ville måla påskens evangelium 
med bokstäver stora som hus”. Ja, så viktig är den. Utan 
Jesu död och uppståndelse är vi människor förlorade men 
med påsken finns liv, glädje och framtid för alla. 
Gör något speciellt av veckan före påsk – Stilla veckan. 
Följ Jesus på hans lidandesvandring dag för dag. I år 
läser vi i Missionskyrkan från Markusevangeliet kapitlen 
14-16 vid våra gudstjänster. Läs därhemma, stanna upp i 
eftertanke och reflektion. Sök dig också till Missionkyrkan! 
Vi möts på tisdagskvällen kl 19.00 till Andrum och på skär-
torsdagskvällen kl 19.00 firar vi nattvard. Både på lång-
fredagen och på påskdagen är 
gudstjänsttiden kl 10.00. 

  Glad påsk, läsare av dessa 
rader! Se till att du inte missar 
påsk i år. Lev med i den 
oerhörda kampen och våndan 
i Getsemane och på Golgota. 
Var med i triumfens glädje 
över att graven är tom! ”Vad 
ljus över griften Han lever, o 
fröjd” (Ps 146).



O Betlehem, du lilla stad, hur tyst du ligger där,
försänkt i djup och drömlös sömn,
när skaparundret sker.
En stjärna tänds och 
mörkret har över den ej makt,
och alla släktens hopp och tro
stämt möte denna natt.
P.o.S. 115 v. 1

”Det är ju nästan svårt att tro.
En kärlek så oändligt stor

Han gav sitt liv, gav kärleken, helt utan gräns”
Pelle Karlsson ”Helt utan gräns”

/ Bilden: Väggmålning i Bottnaryds kyrka 33
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Sedan år  2000 har  El la-Bri t t  
Gunnarsson deltagit som aktör i olika 
uppsättningar av en påskvandring. 
Sammanlagt har det varit mer än tio 
framföranden, dels inomhus för elever 
och lärare i Pingstkyrkan och dels 
utomhus för UV-scouter med föräldrar i 
Töllstorp. Aktörerna har varit både 
yngre och äldre och totalt brukar det 
vara cirka 25 skådespelare. Ella-Britt 
har alltid spelat Judas, en inte helt lätt 
roll.
  -Det har bara blivit så att jag har spelat 
Judas år efter år, men jag har inget emot 
den rollen, säger Ella-Britt. Jag brukar 
förbereda mig genom att läsa in mig på 
rollen i evangelierna och tänka mig in i 
Judas situation. Jag har funderat en hel 
del på hur han tänkte kring pengarna 
han skulle få och hur ledsen han måste 
känt sig när han förrått sin Mästare. I 
scenen där Judas inser sitt misstag 
gråter jag högljutt och jag minns ett 

Gunnel Hultegård har varit i Israel fem 
gånger. Första resan gick 1982 då hon 
och maken Bengt reste ner i påsk-
veckan och besökte många historiska 
och välkända platser i landet under en 
tvåveckorsperiod. Klagomuren, Tem-
pelplatsen, Oljeberget, Getsemane, 
Golgata och Trädgårdsgraven var 
några av dessa.

  -Israel är ett land som inte är som alla 
andra. Ett land och ett folk som Gud har 
utvalt. Att få vara i Jerusalem i påsktid 
var en upplevelse, säger Gunnel. Jag 
minns hur vi vandrade på stenlagda 
gator från Oljeberget ner till Getse-
mane där Jesus utkämpade sin kamp. 
Det var lugnt, tyst och vår kaplan läste 
bibeltexterna som beskriver det 
bibliska händelseförloppet. Getsema-
nes gamla olivträd grönskade och det 
var fascinerande att tänka att både 

Påsken berör oss!

tillfälle när en pojke kom fram efteråt 
och sade ”Du ska inte vara ledsen, du 
ska inte gråta”. Det är bara ett exempel 
på hur jag har upplevt att publiken har 
levt sig in i påskbudskapet och vi har 
fått mycket positiv respons efteråt. Det 
känns som att påskvandringen har varit 
uppskattad av både barn, föräldrar och 
lärare.

 -Påskvandringen ger mig väldigt 
mycket och det känns som att man 
upplever en ny påsk varje gång. För mig 
har påskvandringen fördjupat påskens 
budskap. Jag tänker mig in i händel-
serna på ett annat sätt än tidigare. Det 
blir inte bara ett skådespel utan med 
hjälp av inlevelse blir det en upplevelse 
både för mig och förhoppningsvis även 
för andra. Förmodligen blir det en ny 
uppsättning i år och jag är öppen för att 
vara med igen, avslutar Ella-Britt.

Påskens budskap kan förmedlas och upplevas på olika sätt. 

Utsikts har träffat tre personer som berättar om upplevelser i påsktid.

 träden och den klippa där man tror Jesu 
kamp utspelade sig fanns där för också 
2000 år sedan. Vandringen gick vidare 
och en liten bit ifrån Getsemane ligger 
Golgata, en stenig och delvis gräs-
bevuxen höjd utanför Damaskus-
porten. Vi samlades vid foten av höjden 
och lyssnade till textläsning och sjöng 
tillsammans. Den starkaste upp-
levelsen var dock att besöka den när-
liggande Trädgårdsgraven. Vi firade 
nattvard i trädgården. Fåglarna sjöng 
sitt lov och människor från många olika 
länder bad och lovsjöng på sina språk. 
Att få se och uppleva den tomma 
graven var nog det mest fantastiska av 
allt. Vid graven stod en skylt med 
texten ”He is not here – for He is risen” 
(Han är inte här – för Han är upp-
stånden). Orden på skylten glömmer 
jag aldrig. Påskens budskap kan inte bli 
tydligare än så. Shalom!
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Johan Wallesjö är uppvuxen inom 
Gnosjö Missionsförsamling. För 
drygt 10 år sedan påbörjades en 
slags inre process som resulterade i 
att han konverterade till katolicis-
men 2007. Sedan dess tillhör Johan 
Marie födelses katolska församling 
i Värnamo.
 I slutet av 90-talet bodde Johan i 
Stockholm och gick ofta till S:ta 
Eugenia katolska församling. I 
påsktid firar Katolska kyrkan flera 
gudstjänster, där ett rikt symbol-
språk gör att alla sinnena inbjuds att 
vara med. 
-En upplevelse var en skärtors-
dagsgudstjänst i S:ta Eugenia, 
berättar Johan. Det hålls då en så 
kallad fottvagningsgudstjänst, där 
prästen tvättar fötterna på tolv 
personer. Detta som en parallell till 
när Jesus tvättade lärjungarnas 
fötter. För mig var det en ny  

tradition som jag inte mött tidigare 
och som lyfter fram ordningen i det 
nya gudsriket, det helt omvända 
scenariot. Ödmjukheten och tjänan-
det hos Jesus lyfts fram och det gav 
mig nya perspektiv. 
 En annan mäktig upplevelse är 
påskvakan på påskaftons kväll. Det 
är en lång gudstjänst som består av 
fyra delar. Det börjar med att 
påskljuset, som symboliserar 
Kristus, bärs in i en mörklagd 
kyrka. Alla gudstjänstbesökare har 
sedan mindre stearinljus som tänds 
ett efter ett och successivt tänds 
därmed hela kyrkan upp och 
markerar övergången från död till 
liv. Den andra delen består av 
textläsningar från Gamla och Nya 
testamentet. Temat är hur Gud 
räddar sitt folk genom historien. 
Påsken vidgas då till att handla om 
hela Guds frälsningsplan, och i 

mässan lyckas man bra med att visa 
på helheten i relationen mellan Gud 
och människorna. Jesu död och 
uppståndelse är inte en isolerad 
händelse utan en del av den stora 
planen för mänskligheten. Mässan 
ger en större bild och det känns som 
att bli indragen och delaktig i ett 
stort mysterium. I den tredje delen i 
mässan får man förnya sitt doplöfte.          
 Man får återvända till sin ursprung-
liga bekännelse,  som gör att dopet 
inte förblir en enskild händelse i 
dåtid. I mässans avslutning firas 
nattvard precis som alla söndagar 
året runt. Som helhet är påskvakan 
en fascinerande erfarenhet där hela 
kroppen får vara med. Det är  årets 
vackraste och mest menings-
laddade gudstjänst, avslutar Johan.

Text: Lars Ekros
Foto: Becky Åkerström
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14 söndag 10.00
SÅNGGUDSTJÄNST 

Gospelkören Souled Out från Glimåkra 
folkhögskola. Söndagsskola för alla barn.

8 torsdag 9.30

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

BIBEL - BÖN - FIKA

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

MARS

7 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Gnosjö Brass.
Församlingsoffer.

11 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

5 fredag 19.00
VÄRLDSBÖNDAGEN i Saron

2 tisdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

66

14 söndag 10.00
SÅNGGUDSTJÄNST 

Gospelkören Souled Out från Glimåkra 
folkhögskola. Söndagsskola för alla barn.

Fredag 

19.00 Möte 
Natt-innebandyturnering

Lördag 
13.00 Seminarier: Dans, Skate,

Låtskrivning, Graffiti mm.

19.00 Konsert 
          

22.00 Lovsång och nattvard
i Kyrkans Hus

Söndag
10.00 Gospelgudstjänst (se nästa spalt)

Filadelfia Hillerstorp (fredag-lördag)
Gnosjö Missionskyrka (söndag)

12 fredag - 14 söndag
EKUMENISK 

UNGDOMSKONFERENS

BRYTPUNKT

25 söndag 10.00
GEMENSKAPSDAG PÅ SVÄNÖ 
för alla åldrar. 
9.00 Promenad från Kävsjö Kyrka.
9.30 Bilskjuts från Missionkyrkan. 
10.00 Gudstjänst. Arne Henrysson.
Korvgrillning och aktiviteter.
Vid dåligt väder i Missionskyrkan. 

13 tisdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

8 torsdag 9.30

25 juldagen 

ANDRUM I STILLA VECKAN
Markus 14:1-11

9 skärtorsdag 19.00
ANDRUM - GETSEMANESTUND
Nattvard. Markus 14:12-72
Arne Henrysson. Sång Hanna Törefors.

10 långfredag 10.00
GUDSTJÄNST
Markus 15 
Arne Henrysson och sånggrupp.

12 påskdagen 10.00
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Markus 16. Sara Linnarsson.

30 tisdag 19.00

APRIL

PÅSKHELGEN
”Jesus för världen 
givit sitt liv”

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Ung Ton. 
Församlingsoffer (för april).
18.00 FÖRSAMLINGSMÖTE

21 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST
Missionär Monika Svensson. Resonans.
Skype - Ingvor Noacson. Missionsoffer.
Kyrklunch till förmån för missionen.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

25 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

26 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

27 lördag 19.00
UNGDOMSMÖTE LOL (Live Out Loud)
Markus Duseus, Värnamo.

28 söndag 10.00

16 tisdag 19.00

25 juldagen 

ANDRUM 
Markus 14:1-11

1 skärtorsdag 19.00
GETSEMANESTUND
Nattvard. Markus 14:12-72
Arne Henrysson. Sång Hanna Törefors.

2 långfredag 10.00
GUDSTJÄNST
Markus 15 
Arne Henrysson och sånggrupp.

4 påskdagen 10.00
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Markus 16. Sara Linnarsson.

30 tisdag 19.00

APRIL

PÅSKVECKAN
”Jesus för världen 
givit sitt liv”

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Ung Ton. 
Församlingsoffer (för april).
18.00 FÖRSAMLINGSMÖTE

18 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST 
med Barnvälsignelse 
Lisbeth & Mats Johansson. Arne Henrys-
son. Resonans. Missionsoffer.

22 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

23 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF
Evert Nilsson ”Minnen från Sydafrika”.
Sång Henrik Johansson.

SAU:S ÅRSKONFERENS i Värnamo

23 fredag - 24 lördag 

27 tisdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

30 fredag 19.00 
VI HÄLSAR VÅREN I TÖLLSTORP
Se annons på sidan 8.

Valborgsmässoafton

6 lördag 18.00
VÄLGÖRENHETSKONSERT för HAITI
i Pingstkyrkan
Credokören och Lasse Axelsson 
från Stockholm.
Arr: Lions,  Gnosjö Hjälper och Gnosjö
Ekumeniska råd.

Arr: Kyrkorna i Gnosjö kommun och Studieförbundet 

TEMAHELG 
med Leif Carlsson, 
Jönköping
Lördag  17.00-19.30  
”Ett land - två folk!” - om 
konflikten i mellanöstern
Fika 18.00-18.30 
Söndag 10.00 GUDSTJÄNST
”Tröst och trots - vandring genom 
Uppenbarelseboken”. Sång & Musik Jan 
Hultegård och Thomas Svenningsson. 
Lunch.
13.00-14.30 Forts. ”Tröst och trots”

10 lördag - 11 söndag  

BIBEL - BÖN - FIKA

Vecka 16 
VÅRSTÄDNING AV KYRKAN

Medarr:
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2 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Sång & musik Isak 
Nilsson m fl. Församlingsoffer.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal

9 söndag 10.00
GUDSTJÄNST för alla åldrar
Söndagsskolan, brasslek, småbarns-
musik. Ung Ton. Sara Linnarsson.

JUNI

18 fredag 15.00
SOMMARFEST - DAGLEDIGTRÄFF
Bussar från Bäckgården och Rosendal.
Frälsningsarméns sångare och musiker
från Skillingaryd.

Välkomna till
vårens samlingar!

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

16 fredag 19.00
HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
Läsarsångskväll med 
Sten-Egons Kapell
och Arne Henrysson.

BÅREBO
MISSIONSHUS

APRIL

10 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel
 

GETSEMANESTUND MED NATTVARD 
i Gnosjö Missionskyrka 

1 skärtorsdag 19.00  

7 söndag 18.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer. 

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

2 långfredag 15.00  
MISSIONSGUDSTJÄNST
Hans Andersson, Värnamo. 
Missionsoffer. 

MARS

26 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel 

21 fredag 19.00  
STUGMÖTE Hembygdsstugan, Göhestra
Diakoniassistent Kerstin Andersson,
Anderstorp och Arne Henrysson. 
Sång Kalle Blomgren med kompisar.
Medtag kaffekorg.  

MAJ

JUNI

1 skärtorsdag 19.00 
GETSEMANESTUND i Missionskyrkan

7 fredag 19.00 
VI SJUNGER IN VÅREN i Byastugan
Sunnerbo Transfer. Arne Henrysson.
Servering.

MAJ

28 fredag 19.00 
HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
Läsarsångkväll med Märtas gäng.

21 söndag 18.00
GEMENSAM GUDSTJÄNST i Betel
Info av Gideoniterna och kollekt till
bibelspridning. 

APRIL

14 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

5 lördag 8.00  
GÖKOTTA på Ettö
Arne Henrysson. Medtag kaffekorg.  

16 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN
Arne Henrysson. 

KINESGRUPPEN
möts för gemenskap och
bibelstudium varannan
söndag kl 14.00 (jämna veckor)

MAJ

6 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

11 tisdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

13 Kristi Him.färds Dag 10.00
GUDSTJÄNST i Hyltans Missionshus
Arne Henrysson och dragspelsgäng.
Kaffekorg.

13 torsdag - 16 söndag 
SAM:s ÅRSKONFERENS
”Framtid” i Gullbranna.

16 söndag 18.00
ANDRUM
Arne Henrysson. Sång Ingvor Claesson.

20 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

23 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED KONFIRMATION
Eleverna och pastorerna

25 tisdag 19.00

8 tisdag 19.00

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

28 tisdag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

30 söndag 15.00
GUDSTJÄNST
Arne Henrysson och Resonans

31 måndag 18.00
UV-SCOUTS OFFENTLIGA 
FAMILJEKVÄLL. UV-scoutinvigning.

3 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

5 lördag 8.00
GÖKOTTA på Ettö
Medtag kaffekorg. Arne Henrysson.

6 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Gnosjö Brass.
Församlingsoffer.

15 tisdag - 20 söndag
UV-SCOUTLÄGER i Skärvhult.
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Du vet 
väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket?

Skålen töms fredagar 12.00.

Lämna dina böneämnen där, 
så hjälper vi dig att be för dina behov 

i våra gudstjänster.

Du kan också gå in på kyrkornas 
gemensamma hemsida: 
www.kyrkornaignosjo.se

och där skriva ner dina böneämnen.

Om du vill samtala med någon är du
alltid välkommen att höra 

av dig till våra kyrkor.
Missionsförsamlingens pastor 

Arne Henrysson, tel. 0370-928 70
 eller 070-609 28 70.

Under tystnadsplikt får du dela det 
som bekymrar dig.

Var med och

Sjung in Våren

på Valborgsmässoafton
Du som gillar att sjunga är välkommen att vara med i den stora Valborgskören på
Valborgsmässoafton vid firandet i Töllstorp (vid gården). 
Övning sker torsdagen den 29 april kl. 19.00 i Församlingshemmet, Gnosjö.
Arrangörer för det gemensamma Valborgsmässofirandet:
Hembygdsföreningen, Kyrkorna i Gnosjö, UV-scout, Gnosjö scoutkår och Kultur- o Fritidsnämnden.

i Töllstorp

Onsdagar 14.00-16.00. 

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: Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70

Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör.
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

Övar efter ett speciellt schema.KÖREN RESONANS

GNOSJÖ BRASS Övar tisdagar 19.00.

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70

Kontakt: Thomas Svenningsson tel. 926 95

Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

Välkommen till våra...

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år

MINI-UV 6-9 år

UV-SCOUT 9-13 år

LEDARSCOUT från 13 år

Söndagar 10.00. 

Måndagar 18.00. . 

Måndagar 18.00.  

Måndagar 18.00.  

Kontakt: Jennie Liljendahl tel. 66 90 47, Louise Sylvan tel. 941 41 
& 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: Evelina Ekros tel. 913 52

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Allan Jannesson tel. 923 25

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

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

Tisdagar 18.30.  BRASSLEK från 8 år
Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   
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kivan ”Kyssen” kom ut 1976. Tomas Boström 
skriver om skivan på konvolutet: ”En natt satt jag Soch förberedde en predikan inför en Getsemane-

stund. Och så kom de och presenterade sig en efter en.  
Jag mötte människor med tro och tvivel, vilja och apati, 
glädje och sorg och insåg att jag och mina med-
människor idag finns där i deras egenskaper och 
brister, i dem, i hela passionsdramat. 
Jag mötte Judas Iskariot, den store förloraren, och såg 
mig själv i hans förräderi och förtvivlan. Jag mötte 
Simon Petrus och kände igen mig i hans förnekelse och 
stora seger.”
- Idag ser jag långfredagen som viktigare än påskdagen, 
säger Tomas. Golgata är den stora mötesplatsen. Det är 
här människan möter Gud och blir försonad, här ifrån 
växer livet fram. Hit nådde Guds kärlek och längtan av 
människans upprättelse.

omas menar vidare, att när Jesus i Getsemane 
säger orden: ”Ske inte min vilja utan Din..” då är Tdet den kapitulation som vi alla behöver göra för 

att Gud ska ta hand om oss. Vi gör oss helt beroende av 
Gud i en fullständig överlåtelse där vi ger Gud vårt hela  
förtroende. 
Just ordet ”förtroende” beskriver bättre än  ordet ”tro” 
vad det handlar om.

Den stora 
mötesplatsen

23 år gammal spelade Tomas Boström in skivan 
”Kyssen”, som är en skildring av påskens händelser 
genom olika människors ögon.  När Tomas besökte 
församlingen i januari fick vi  ett samtal med honom 
kring hur han ser på påskens budskap idag.

Allt sant konstnärskap har också sitt ursprung i 
kapitulationen i Getsemane, Gud skapar genom 
konstnären.
- Det bräckliga, sköra och allt som begränsar oss 
människor får möta det gudomliga på Golgata och vi 
blir återupprättade.
Mitt lidande och min död är nu Guds lidande och Guds 
död. Döden har inte längre sista ordet, det finns en 
fortsättning och vi skriver fortsättningen varenda liten 
stund.

Idag, sa han, idag skall du va´
Med mig i mitt paradis.
Idag, sa han, idag skall du va´
Med mig i mitt paradis

O, märklige Gud så förenades vi
med två korslagda pålar tillsammans.
O, märkliga dag du som snart är förbi
den dag då jag helt blev hans.

O, märkliga under vem anade det,
att dessa två pålar i jorden
Förenades livet och jag just i de
paradislöftesorden.

Idag, sa han, idag skall du va´
Med mig i mitt paradis.
Idag, sa han, idag skall du va´
Med mig i mitt paradis

”Den Botfärdige Rövaren” ur ”Kyssen”
av Tomas Boström

Text: Thomas Svenningsson
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åsken har djupa rötter och dess historia sträcker sig många tusen år tillbaka i tiden. Judarna firar 
högtiden till minne av sitt uttåg ur Egypten, som ägde rum ca 1200 f. Kr (somliga menar att den Pinträffade redan på 1400-talet). Israels barn hade då bott ca 400 år i Egypten och upplevt mer och mer 

av förnedring, tvångsarbete och slaveri. 
Innan uttåget äger rum uppmanar Mose folket att förbereda en måltid. Ett lamm skall slaktas och blodet 
strykas på dörrposterna på det hus man bodde i. Under natten går Förgöraren (dödsängeln) fram i Egypten 
och alla förstfödda dödas. ”Men när han ser blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna skall han gå 
förbi dörren” (2 Mos 12:23). Det hebreiska ordet för påsk är pesach och betyder ”att gå förbi”.  I de hem, där 
man strukit lammets blod på dörrposten skonas det förstfödda. Blodet blev för all framtid tecknet på 
räddning för israeliterna. 
Räddningen ut ur Egypten är den allt överskuggande händelsen i judarnas historia. Efter en lång rad av svåra 
katastrofer i Egypten släpper Farao Israels barn. Enligt 2 Mos 12:37 räddas 600.000 vuxna personer genom 
att de går torrskodda genom Röda havet. Ofta uppmanas folket att minnas uttåget, det gudomliga ingripan-
det, som förde folket från slaveri till frihet. Varje år skulle befrielsen firas med den fest, som betytt mer än 
alla andra för judarna – PÅSKEN. Högtiden inleddes den14:e dagen i ”månaden” Nisan (motsvarar mars-
april). 

vällen före sitt lidande samlar Jesus lärjungarna omkring sig och firar påsk som judarna gjort 
generation efter generation. Samtidigt ger Jesus en ny dimension åt påsken: ”Ni skall göra detta till Kminne av mig”. Jesus själv blir genom sin död och uppståndelse uppfyllelsen av Gamla testamentets 

påsk. 
Allt i Bibeln hänger ihop. Uttåget ur Egypten förbinds med Jesu död och uppståndelse. Mose förde folket 
från slaveri till frihet. Genom sin död och uppståndelse har Jesus fört oss från syndens slaveri till Guds 
barns frihet. ”Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria”, Joh 8:36. Då handlade det om ett folk – nu 
handlar det om var en och en som tror på Jesus. Han vill befria och lösa oss från allt vad synd heter. Anders 
Frostenson uttrycker det så här: ”Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid, löser ur vanmakt, ur 
synd och skam, skänker sin kraft och frid: himmelriket är nära” (Ps o sång nr 39). 

För israeliterna var det ett felfritt lamm som skulle slaktas. I Nya testamentet kallas Jesus för Guds lamm. 
När Johannes Döparen ser Jesus komma gående, utbrister han: ”Där är Guds lamm som tar bort världens 
synd” (Joh 1:29). Första Petrusbrevet ger oss följande ord: ”det var med blodet från ett lamm utan fel eller 
fläck, Kristi dyrbara blod” (1:19). 

”Det blod som Jesus göt för mig. 
En gång på Golgata. 
Det blod som ger mig styrka från dag till dag 
det skall aldrig mista sin kraft. 
Det når mig när jag är på höjden. 
Der når mig när jag är i djupet. 
Det blod som ger mig styrka från dag till dag, 
det skall aldrig mista sin kraft”. ( Andrae Crouch)

Påsken
en högtid med 3000-årig historia

ur räddas vi? Precis som israeliterna i Egypten – genom blodet. 
Blodet ströks då på dörrposterna och blev ”räddningsmedlet”. HVårt ”räddningsmedel” heter Jesu blod! ”Jesus Kristus, Guds 

sons blod renar från alla synd”, 1 Joh 1:9. 
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Vinnare:
Lennart Wickman
Solveig Isaksson
Åke Nilsson

rödet som israeliterna skulle äta vid den sista måltiden hann inte jäsa 
färdigt. I alla hast ger sig israeliterna iväg för att räddas undan Faraos Bvrede och hämnd och de får ta med sig brödet osyrat (ojäst) ut på 

vandringen. Därför kallas påsken ibland för det osyrade brödets högtid och 
var från början egentligen en separat högtid i påskfirandet.
När Jesus firar påskmåltid med sina lärjungar timmarna innan hans lidande 
börjar, tar han ett bröd och säger: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Likaså 
säger han om vinet i bägaren: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, 
förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” Jesus 
ger den judiska påskmåltiden en djupare innebörd. Den förvandlas från en 
judisk minnesmåltid till den kristna nattvarden (Matt 26:26-29). 

et är intressant att se det inre sambandet i bibeln och hur olika händelser blir till förebild för andra. Den 
kristna påsken har djupa rötter i det judiska påskfirandet. Vår frälsning genom Jesu död och uppståndelse Dfinns dold i Gamla testamentet, och Gamla testamentet förstår vi först till fullo när vi läser Nya 

testamentet. Bibelböckerna förklarar varandra. När vi nu snart skall fira påsk igen och tänka på Jesu död och 
uppståndelse, är det bra att ha bakgrunden till påsken klar för sig. Rötter är alltid viktiga  - också i påsktid!

Arne Henrysson
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Sekr. Maria Stenström  ordf. Marianne Svenningsson
vice ordf. Ingrid Nilsson  Valberedningen Leif Ericsson

Pastor Arne Henrysson Kassör Karin Green

Förbön för de nyvalda som gått in i en ny uppgift              Söndagsskolan började sin vårtermin           Erik Hong blir medlem 

Brassbandet spelade och Arne och Sara dialogpredikade

Sångförfattaren, trubaduren 
och pastorn Tomas Boström 
besökte församlingen 23-24 
jan. Under lördagen övade han 
in sånger med en grupp sångare 
och avslutade med en konsert 
på kvällen. På söndagen med-
verkade Tomas på gudstjänsten.

Årsmöte lördag 30 jan.

Årshögtid söndag 31 jan.

Tomas Boström 23 - 24 jan.


