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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

Hagelstorps
Missionsförsamling.

Ordförande: Annika Blomgren, Hagelstorp tel. 33 60 39

Gnosjö missionsförsamling
Arne Henrysson 

ANSVARIG UTGIVARE:

Nr 1/2011 
Jag vet inte vilken syn du har på Bibeln, men jag antar att 
du på ett eller annat sätt har varit i kontakt med den. Och 
det är ju inte så konstigt, det är ju ändå den bok som sålts 
mest genom alla tider. Du kanske har mött den i skolan i 
religionskunskapen eller på konfirmationen. Du kanske fick 
ett exemplar som står och dammar i en bokhylla, eller så 
kanske det ligger en välläst Bibel på ditt nattduksbord. Den 
kanske är en bok bland alla andra eller så är det Boken 
som du låter dig inspireras av, din guide i livet och ett av de 
sätt som du lär känna Gud på. 

För mig så är att läsa Bibeln det tydligaste sättet att lära 
känna Gud på. Den är som ett kärleksbrev till oss alla. 
Genom hela Bibeln går det en röd tråd, Guds kärlek till 
folket och hans plan för att återuppbygga relationen som 
blev bruten i syndafallet. Allt dras till sin spets där på 
Golgata, när Jesus korsfästs. Alla offerritualer, hela Mose 
lag, allt fullbordas i och med att Jesus dog och uppstod. 
Förlåtelse till alla. Nu kan vi frimodigt komma inför Gud, 
som det står i Hebreerbrevet 10:19. 

Förutom att jag kan läsa om Guds kärlek, så vill Han även 
hjälpa mig i min vardag att bli en bättre människa. Den är 
lite som en GPS som visar vägen framåt och ger en 
riktning. En GPS varnar även när jag kanske är på fel väg 
och hjälper mig tillbaka, oavsett var jag befinner mig och 
hur långt från målet jag är.

Personligen så utmanas jag väldigt mycket när jag läser 
Bibeln t.ex. att vara mer kärleksfull mot alla runtomkring 
mig. Jag lär mig att tålamod är något som jag behöver öva 
mig i och jag inser att jag verkligen inte är perfekt och att 
jag ganska ofta behöver be Gud och andra människor om 
förlåtelse. 

Om det var ett tag sedan du läste Bibeln så vill jag verkligen 
uppmuntra dig att börja läsa. Ett tips är att börja med något 
av de fyra evangelierna t.ex. Markus. Har du några frågor 
eller känner att du vill diskutera eller studera ihop med 
någon så kan du höra av dig till 
mig eller Arne, våra telefon-
nummer finns här i Utsikt. 

Lycka till!



  et folk som vandrar i mörkret 
ser ett stort ljus, 

över dem som bor i mörkrets land 
strålar ljuset fram. 

Du låter jublet stiga, 
du gör glädjen stor. 
De gläds inför dig 

som man gläds vid skörden, 
som man jublar när bytet fördelas. 

Oket som tyngde dem, 
stången på deras axlar, 

förtryckarens piska 
bryter du sönder, 

som den dag då Midjan besegrades. 
Stöveln som bars i striden 

och manteln som fläckats av blod, 
allt detta skall brännas, förtäras av eld. 

Ty ett barn har fötts, 
en son är oss given. 

Väldet är lagt på hans axlar, 
och detta är hans namn: 

Allvis härskare, 
Gudomlig hjälte, 

Evig fader, 
Fredsfurste. 

Väldet skall bli stort, 
fredens välsignelser utan gräns 
för Davids tron och hans rike. 

Det skall befästas och hållas vid makt 
med rätt och rättfärdighet 

nu och för evigt. 
Herren Sebaots lidelse 

skall göra detta.                        
                                                     Jes. 9 : 2-7
                                                        ( Bibel 2000 )

D

Ditt ord är en lykta för min fot, 
ett ljus på min stig Ps 119:105
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ånga svenska författare har inspirerats av Bibeln 

och böckernas bok har tveklöst haft betydelse Mför den svenska skönlitteraturen. En av dessa 

författare är Astrid Lindgren och många är vi som har vuxit 

upp med hennes böcker och fångats av idylliska miljöer, 

roliga episoder, spännande berättelser och fascinerande 

karaktärer. Kanske har vi också ibland sett texternas 

underliggande teman som ofta tar upp viktiga existentiella 

frågor om kärlek och hat, liv och död samt gott och ont.

Astrid Lindgren kallade sig agnostiker och utgav sig aldrig 

för att vara någon kristen författare. Men hon växte upp i en 

tid och miljö där Bibelns berättelser och kristna traditioner 

var ett naturligt inslag i livet. Därför är det egentligen inte så 

märkligt att barnen i hennes böcker citerar Bibeln, sjunger 

psalmer längs skolvägen, går på husförhör, ber aftonbön och 

går i söndagsskola. På många ställen är kristendomen tydlig 

vid en ytlig betraktelse, men ibland är den mer dold i 

berättelsen. Helt klart är att det finns mycket att upptäcka 

och aha-upplevelserna blir många när man väljer sina 

”bibliska glasögon”.

Den danske författaren Werner Fischer-Nielsen har i sin bok 

”Astrid Lindgren och kristendomen” tittat närmare på 

samband och likheter mellan de Lindgrenska texterna och 

Bibeln. Han tar med läsaren  på  en  upptäcktsfärd  och  visar 

t ex på flera slående likheter mellan Lindgrenfigurerna och 

Jesus. Exemplen som följer är hämtade ur Fischer-Nielsens 

bok.

Astrid Lindgren 
och Bibeln

Hemma hos Emil i Katthult är den kyrkliga miljön tydlig. 

Pappan är kyrkvärd och det bibliska språkbruket tillhör 

vardagen. Det avhandlas moraliska frågor om sanning och 

lögn, svordomar, dryckenskap och fattighjälp liksom större 

existentiella frågor om livets ovisshet, villkorslös kärlek och 

skuld. Emils hyss går som en röd tråd i berättelserna om livet 

i Katthult. Men är det hyss han gör egentligen? Ofta är hans 

påhitt något han gör från djupet av sitt hjärta för att 

uppmuntra och glädja andra. Bilden av Emil som straffas för 

sina goda gärningars skull för tanken till Jesus. När han 

gjorde sina goda gärningar fanns det de som tyckte att det 

var ”hyss” och för det fick han plikta med sitt liv.

När Emil ställer till med julkalas finns det klara paralleller 

till liknelsen om festen (Luk 14:15-24). Emil bjuder in 

fattighjonen till julfest i Katthult utan lov från sina föräldrar 

som lämnat barnen hemma med Alfred. Julen i fattigstugan 

har dittills varit så att ”Guds änglar måtte gråta” och 

Kommandoran har tagit all mat och förstört julglädjen. Emil 

vill göra det goda trots att han vet att pappa Anton kommer 

att se det som ett hyss. Emil sparar inte på godsakerna. 

Festen i Katthultsköket blir överdådig och Stolle-Jocke tror 

att han redan har kommit till himlen. Med tända ljus och mat 

i överflöd blir bilden av himlen tydlig och den förstärks av 

Stolle-Jockes förundrande kommentar: ”Si, där är ljus och 

salighet utan gräns”. Kommandoran ramlar ner i Emils 

varggrop och ondskan är oskadliggjord. Precis som Jesus 

vinner Emil över det onda och precis som med Jesus måste 

kärlekshandlingen sonas.

I böckerna om Madicken finns det många bibliska 

anspelningar. Barnens lekar är ofta inspirerade av 

bibelberättelser och många etiska frågor finns med i 

dialogen. Runt idyllen Junibacken finns den fattiga familjen 

Nilsson och den fattiga klasskamraten Mia. Orättvisor, 

fiendskap, våld, skuld och straff är områden som tas upp 

men också vänskap, förlåtelse, bön och förbön. En episod 

handlar om när Madicken köper tant Nilsson fri. Med 250 

kronor i handen går hon till doktorn och får ett kvitto på att 

tant Nilsson är friköpt. Berättelsen kan ses som en 

illustration till de avsnitt i Bibeln som talar om Jesu död och 

uppståndelse där människan blir friköpt från synd och död. 
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framöver. Även

Jesus. 

Både Pippi och Jesus är mycket generösa och de delar med 

sig av sina gåvor. Runt båda händer det oväntade. När Pippi 

utspisar tjugotre barn utanför godisaffären ligger det nära till 

hands att se en parallell i när Jesus utspisar mer än fem tusen 

personer eller när han förvandlar vatten till vin. 

I Pippis värld finns ingen kyrka och de direkta 

bibelanknytningarna är få. Kanske är det medvetet av 

författaren att vara sparsam med bibelcitat som annars är 

mer vanligt förekommande i andra Lindgren-miljöer. Vid ett 

tillfälle i ”Pippi Långstrump går ombord” föreslår Pippi att 

hon och vännerna Tommy och Annika ska gå ner till ån och 

öva sig att gå på vatten. Tommy säger realistiskt, att det kan 

man inte. Pippi säger då helt i linje med sina oftast påhittade 

historier ”Det är inte omöjligt, jag kände en gång en snickare 

som kunde!” Kanske är detta en slags kodad hälsning från 

Astrid Lindgren som säger oss att vi i Pippis gestalt kan se 

saker som vi känner igen någon annanstans ifrån. Möjligen 

är det Astrids tillägnan till Snickarsonen från Nasaret som 

faktiskt kunde gå på vatten.

Utan att gå in på fler exempel i andra böcker som ”Mio min 

Mio”, ”Bröderna Lejonhjärta” och ”Rasmus på luffen” så 

framstår det ändå tydligt att det finns ett fantastiskt djup i 

Astrid Lindgrens berättelser. Det finns mycket att upptäcka 

både i hennes böcker och i Bibeln. I bästa fall kan texterna få 

belysa varandra och hjälpa oss att se och förstå att det finns 

något mer, att det goda besegrar det onda, att livet är starkare 

än döden och att kärleken är starkare än hatet.

 Pippis mytiska härkomst leder tankarna till 

En annan episod handlar om Lisabet som försvinner i 

snöovädret när hon lovat att vänta på Alva utanför en affär. 

Lisabet frestas att åka med en hästsläde men åkturen blir 

längre än beräknat för farten är hög och föraren är onykter. 

Lisabet blir till slut avsläppt men måste gå hemåt i 

snömassorna och håller på att ge upp. Lyckligtvis får hon 

hjälp av snälla människor som tröstar henne och ger henne 

skjuts till tonerna av ”Blott en dag…” Lisabet blir mottagen 

med öppna armar därhemma. Madicken tar emot men är lite 

reserverad och säger ”Du lovade ju Alva att inte gå 

någonstans!” Lisabet svarar ”Det gjorde jag inte heller, jag 

åkte.” Madicken kramar då om henne och säger ”Du är en 

hemsk unge! Men jag tycker om dej ändå.” Ekot från 

liknelsen om den förlorade sonen är tydligt. Lisabet var 

förlorad men blev återfunnen. 

Temat ”Förlorat och återfunnet” återkommer Astrid 

Lindgren till i flera berättelser som t ex i ”Vi på Saltkråkan” 

och i ”Ronja Rövardotter” där Ronja rymmer hemifrån. 

Längtan efter det man förlorat, försoningens ögonblick och 

glädjen över det återfunna blir som tydligast när 

rövarhövdingen Mattis hittar sin dotter vid den livgivande 

källan dit hon sökt sig för att hämta vatten:

ippi Långstrump är den Lindgren-figur som tydligast 

och oftast ställer sig på de svagas sida. Hennes Pomsorg om de små och nödlidande, de mobbade och 

de försynta påminner om Jesus som kom för att rädda 

mänskligheten. Precis som Jesus avslöjar hon hyckleri och 

är aldrig rädd för att säga ifrån eller ta strid mot tillgjordhet 

och orättvisor. Liksom Jesus blir hon också berörd av andras 

nöd. 

Pippis ursprung är ganska diffust och hon kommer liksom 

från ingenstans in i berättelsen och till Villa Villekulla. 

Hennes mamma finns i himlen och hennes pappa finns långt 

borta och är enligt Pippi kung på Kurrekurreduttön. Hennes 

övertygelse är att pappa Efraim ska återförenas med henne 

”Sedan ropade han med hög 

röst. - Jag har mitt barn! Ronja 

grät i hans skägg och frågade 

snyftande: - Är jag verkligen ditt 

barn igen? 

Och Mattis grät och svarade: 

- Ja, som du alltid har varit, 

Ronja mi! Mitt barn som jag har 

gråtit efter i dagar och nätter. 

Min Gud vad jag har lidit!” 

(Ronja Rövardotter)

Text: Lars Ekros



GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

MARS

6 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Gnosjö Brass.
Start ”100 dagar med Jesus”. 
Andaktsboken delas ut i samband med
gudstjänsten. Församlingsoffer.

3 torsdag 9.30

17 torsdag 9.30

BIBEL - BÖN - FIKA

BIBEL - BÖN - FIKA

4 fredag 19.00
VÄRLDSBÖNDAGEN i Pingstkyrkan

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

30 tisdag 19.00

PÅSKHELGEN
”Jesus för världen 
givit sitt liv”

ANDRUM 
Lukas 22:1-6. Musik.

21 skärtorsdag 19.00
GETSEMANESTUND MED NATTVARD
Lukas 22:39-71
Arne Henrysson. Lovsångsteam.

22 långfredag 10.00
GUDSTJÄNST Lukas 23:1-56 
Arne Henrysson. 
Sång Stig Svenningsson.

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Över alla gränser” (Dag 49) 
Lukas 24:1-12. Sara Linnarsson. 
Sång Emma Wallsjö, Jenny Liljendahl 
och Louise Sylvan.

20 onsdag 19.00

PÅSKVECKAN
”Jesus för världen 
givit sitt liv”

Medarr:

7 måndag 
DAG 1 - LÄSNINGEN AV ANDAKTS-
BOKEN ”100 DAGAR MED JESUS” 
BÖRJAR

9 onsdag 19.00
FOCUS ”100 dagar med Jesus” 

12 lördag 18.00
ANDRUM  - STILLHET INFÖR GUD
Sång Ingvor Claesson.

13 söndag 10.00
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Till alla människor” (Dag7).
Söndagsskolan, Brasslek, Gnosjö Mini-
brass och Emma Wallesjö.
Sara Linnarsson.

18 fredag - 20 söndag
Swedish Youth Brass Band.
Övningshelg med Berit Palmquist m.fl.

Lördag 18.00 KONSERT
Swedish 
Youth 
Brass 
Band

SEMINARIUM med Bertil Engquist. Fika.
Samarr med Gislaveds frikyrkoförsamling
och Bilda.

19 lördag 15.00 - 17.00

20 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST (Dag 14)
”Till vanliga människor” Bertil Engquist 
och Swedish Youth Brass Band. 
Missionsoffer. 
Kyrklunch till förmån för missionen.

ANDRUM Lukas 22:7-38. Musik.

19 tisdag 19.00

18.00
EKUMENISK KONSERT
MÄSSA i Pingstkyrkan. 
”I dina vingars skugga”
med Erik Tilling. 
Gemensam kör.

24 påskdagen 10.00

6

28 torsdag 9.30

29 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF
”Oskar Simmergren - predikanten, 
sångaren med ett stort hjärta”.
Kåseri och sång av Rolf Zimmergren,
Forsheda.

BIBEL - BÖN - FIKA

Vecka 15 
VÅRSTÄDNING AV KYRKAN

30 lördag 10.00 - 12.00
KAFFE &VÅFFLOR

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

Valborgsmässoafton

1 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
”Lidandets problem” (Dag 56)
Arne Henrysson. Gnosjö Brass.
Församlingsoffer.

MAJ

23 onsdag 19.00 
FOCUS

26 lördag 10.00-12.00
KAFFE &VÅFFLOR
Flöjtensemble från Musikskolan.

27 söndag 10.00

APRIL

GUDSTJÄNST 
”Nya möjligheter” (Dag 21).
Sara Linnarsson. Ung Ton och lovsångs-
team.

31 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

25 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

26 lördag 19.00
UNGDOMSMÖTE LOL (Live Out Loud)
Helena Magnusson. Lovsångsteam.

3 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
”Nya människor” (Dag 28).
Arne Henrysson. Resonans. 
Församlingsoffer.

6 onsdag 19.00
FOCUS ”100 dagar med Jesus”

10 söndag 10.00
GUDSTJÄNST ”Jag är” (Dag 35) 
Arne Henrysson. Lovsångsteam. 
Kl 14.00 ANDAKT på Bäckgården
Kl 15.00 ANDAKT på Rosendal
Arne Henrysson & Stig Svenningsson.

14 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

17 söndag 10.00
GUDSTJÄNST ”Se Sonen!” (Dag 42) 
Sven-Gunnar Hartvigson. 
Sten-Egons Kapell.
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

När du besöker Missionskyrkan - parkera då endast på rutor som ej är markerade för Konsums kunder!    

Skålen töms fredagar 12.00.

Du vet 
väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket?

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.

JUNI

BÅREBO
MISSIONSHUS

MAJ

6 fredag 19.00 
VI SJUNGER IN VÅREN i Byastugan
Sten-Egons Kapell.
Arne Henrysson. Servering.

16 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Arne Henrysson.
 

GETSEMANESTUND MED NATTVARD 
i Gnosjö Missionskyrka 

21 skärtorsdag 19.00  

6 söndag 18.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer. 

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

22 långfredag 15.00  
MISSIONSGUDSTJÄNST
Tchad-missionären Margareta Jönsson,
Vaggeryd. Arne Henrysson. 
Missionsoffer. 

MARS

11 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖNl 

27 fredag 19.00  
STUGMÖTE Hembygdsstugan, Göhestra
Bernice och Björn Printz.
Arne Henrysson. Medtag kaffekorg.  

MAJ

JUNI

20 söndag 18.00
GEMENSAM GUDSTJÄNST 
Barbro Bergström och Arne Henrysson.
Sång av Ingvor Claesson. 

APRIL

6 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel

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

2 torsdag - 5 söndag  
SAM:s  och SAU:s GEMENSAMMA
ÅRSKONFERENS i Gullbranna.

2 Kristi himmelsfärds dag 10.00
GUDSTJÄNST i Hyltans Missionshus
(Dag 88) Arne Henrysson. Dragspels-
gäng. Kaffekorg.

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

5 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
”Tjänandets manifest” (Dag 91)
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

7 lördag 19.00
UNGDOMSMÖTE LOL
Henrik Steen. Lovsångsteam.

8 söndag 10.00
GUDSTJÄNST ”Ecce homo!” (Dag 63)
Sara Linnarsson. Sång av Sara Nyström
och Lina Johansson.

12 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

14 lördag 17.00
KONSERT
Ung Ton, Gnosjö Minibrass och Brasslek.

15 söndag 10.00
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Uppståndelsen” (Dag 70)
Söndagsskolans terminsavslutning.

20 fredag 18.00
LÄSARSÅNGSKVÄLL 
i Hyltans Missionshus
Per-Åke Bergman och Nisse Karlsson.
Arne Henrysson.

26 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

22 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED KONFIRMATION
”Det är fullbordat”
Konfirmanderna och pastorerna.

28 lördag 10.00-12.00
KAFFE OCH VÅFFLOR

27 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

29 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
”Kärlekens manifest” (Dag 84)
Arne Henrysson. Resonans. 
Missionsoffer.

29 söndag 17.00
CAFÉ MED UV-SCOUT 
UV-scoutinvigning. 
Lägerinformation.

18 onsdag 19.00
FOCUS ”100 dagar med Jesus”

(Dag 77)

4 onsdag 19.00
FOCUS ”100 dagar med Jesus”
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Onsdagar 14.00-16.00.  

Måndagar 17.00. Jämna veckor.  UNG TON från 7 år

Torsdagar 10.00.  SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARNTIMMAR 4-6 år
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70

Torsdagar jämna veckor 19.00. KÖREN RESONANS

GNOSJÖ BRASS Tisdagar 19.00.

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70

Kontakt: Thomas Svenningsson tel. 926 95 och Johanna Magnusson tel. 917 17.

Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

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 och Louise Sylvan tel. 941 41 
   

Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Mattias Stenström tel. 924 82

KONFIRMANDGRUPP

Fredagar 19.00. TONÅR från 13 år
Kontakt: Fredrik Sylvan tel. 941 41/073-622 38 91

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

Tisdagar 17.30.   BRASSLEK 6-8 år
Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   

Onsdagar 15.45.  

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

GNOSJÖ MINIBRASS från 9 år Tisdagar 18.10.  
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För mer information kolla in vår hemsida: 
www.gnosjomissionskyrkan.org 

eller ring 
Arne 070-609 28 70 
Sara 070-689 2870
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Vinnare av Vinterkryss:
Gudrun Karlsson

Flädergatan 13, Gnosjö

Gerd Andersson
Norrebo 8, Gnosjö

Marianne Petersson
Ekegatan 4, Gnosjö

på Valborgsmässoafton
kl 19.00

Vi hälsar våren
i Töllstorp

Tipspromenad 
Poängjakt 
Servering

Vårtal 
Musik  

Körsång

Buss från centrum 
kl 18.45: 19.15: 19.45

Arrangörer:
Hembygdföreningen, Kyrkorna i Gnosjö, 

UV-scout, Gnosjö Scoutkår, 
Naturskyddsföreningen

och Kultur & Fritid.  
Brasan tänds kl 20.15
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n undersökning gjordes förra året bland svenska 12-
18 åringar om bibelläsningsvanor och resultatet Efinns med i senaste numret av Svenska Bibel-

sällskapets tidning: 6 % läser varje vecka, 17 % någon gång 
ibland, 74 % bara någon gång, 3 % vet ej. 
Vår konfirmandgrupp läser ett kapitel i veckan ur Markus 
evangelium. För många - unga som äldre - är Bibeln idag en 
tämligen okänd bok. Det märks vid frågetävlingar i radio 
och tv att bibelkunskapen är dålig i långa stycken. Ändå 
vilar mycket av Sveriges värderingar på Bibeln och Europas 
lagar bygger på 10 Guds bud. Bibeln behöver upptäckas på 
nytt. Vi behöver på nytt bli läsare!

 Missionskyrkan kommer vi att använda samma 
andaktsbok under mars, april och maj månader. Alla Isom vill vara med får boken här i kyrkan och läser sedan 

”100 dagar med Jesus” hemma varje dag. 
Niklas Piensoho, pastor i Filadelfiakyrkan, Stockholm har 
skrivit boken och han inbjuder oss att följa den Jesus, som 
lärjungen Johannes beskriver i sina texter. Tanken är att vi 
ska bli mer hemmastadda med Bibeln, komma in i en rutin 
med daglig bibelläsning och tillsammans börja samtala mer 
om kristen tro. I våra gudstjänster, Forum Bibeln på 
onsdagskvällarna och Bibel-bön-fika på torsdags-
morgnarna kommer vi att följa upp det vi läst under veckan 
för gemensam bearbetning och samtal.

Tips på andra bra andaktsböcker som finns 
i Missionskyrkan:

Var dag med Jesus av Aila Luotomäki 
(Bibelbutiken). Boken är upplagd så, att varje 
vardag läser du ett kort Jesusord. Söndagens 
läsning är däremot ett längre sammanhang som 
förstärks av ett foto. Smaka orden, se bilden! 

Från hjärta till hjärta  366 texter till eftertanke 
(Cordia) Det är inte alltid det behövs ”obrutna 
dagar och oceaner av tid”. Ibland kan några 
minuters eftertanke avgöra en hel dag. Boken 
innefattar 366 bibeltexter och femton personer 
har gett sina reflektioner kring dessa.

Ett liv i din dag av Maria Küchen (Libris) följer 
kyrkoåret och flätar samman dess texter med 
vardagens utmaningar och tankar, för att visa på 
livets puls och den fördjupning som varje dag 
kan rymma.

Dessutom finns Svenska Bibelsällskapets 
bibelläsningsplan i Missionskyrkans bokställ. Du 
kan också gå in på www.bibelsällskapet.se och 
hämta den där.

www.bibelsajten.nu har artiklar om Bibeln, 
filmrecensioner, diskussionsforum och en 
frågelåda, där pastorer och präster svarar på 
insända frågor om allt mellan himmel och jord. 

En hjälp att 
läsa Bibeln

Hundra dagar är en bra tidsrymd, när 
man vill börja genomföra kurs-
förändringar och starta nya och 
spännande processer. ”Det kommer 
att bli revolutionerande dagar som 
kan förändra din syn på livet, på dig 
själv och på Jesus” (Niklas 
Piensoho). Du kommer att inspireras 
av författaren till en förändrings-
process i reflexion och bön.

Niklas Piensoho



Var gick du i söndagsskolan och 
hur upplevde du söndagsskolan?

Det finns en kategori sånger som 
kallas söndagsskolsånger. 
Minns du någon sådan sång?

Söndagsskolan förr bjöd på 
kompakt bibelundervisning, 
med t.ex. minnesverser. 
Kan du plocka fram någon bibel-
berättelse från söndagsskolan 
eller från annat tillfälle som 
fastnat i ditt minne?

Kristendomsundervisningen 
är numera begränsad i skolschemat.
Sekulariseringen ökar i Sverige. 
Kan söndagsskolan i någon mån 
råda bot på detta, eller är söndags-
skolan för omodern i vår tid?

”I Gnosjö gamla missionshus. 
Min mor Ester Göhlin var 
söndagsskollärare och jag 
följde med henne. Med tiden 
blev också jag lärare".

"Jesus älskar alla barnen, alla 
barnen på vår jord. 
Röd och gul och vit och svart, 
gör detsamma har han sagt..."

"Mina söndagsskollärare var 
bra till att dramatisera bibel-
berättelserna. De lade ner 
hela sin själ i undervisningen. 
Mina elever fängslades
speciellt när jag berättade om 
påskens budskap".

"Söndagsskolan har fortfarande 
en stor uppgift. Ju yngre man är, 
ju mer mottaglig är man för 
bibelns budskap.
Det är av stor vikt att man
i barnaåren får höra om Gud och 
ta del av det som står i bibeln".

"I söndagskolläraren 
Erik Wendefors hem i Mossarp, 
Gislaved.
Inget tvång, frivilligt.
Julfesterna hölls i Gislaveds 
filadelfia".

"Tryggare kan ingen vara..."

"Minns ingen speciell bibel-
berättelse, men vi brukade 
avsluta med bönen 
Gud som haver..."

"Det är inte fel att gå i söndags-
skolan. Ingen mår illa av det, 
men kristendomsundervisningen 
i skolorna  bör finnas kvar i 
större utsträckning".

10

Förr i tiden gick de flesta
barn i söndagsskolan.
Längre upp i åren är det
många som nu kan se
tillbaka på åren i söndags-
skolan. Lektionerna var 
enkla, sång- och bibel-
undervisning dominerade. 
Här vrider en handfull per-
soner tillbaka klockan 
och minns.

SÖNDAGSSKOLANS BIBELBERÄTTELSER

Sylvia AxelssonKjell Karlsson

- HAR DE FALLIT I GLÖMSKA?
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"Tio år i Jönköping i Stora 
missionshuset, samt i Hyltans 
missionshus, där min far Einar 
och Filip Rydén var lärare. 
Lite tvång kanske..."

"Jesus älskar alla barnen, var 
visst en sång..."

"Ingen direkt berättelse, men 
lektionerna handlade ofta om 
att Jesus gick omkring och 
botade sjuka. Sedan finns ju 
många liknelser i bibeln".

”Jag håller med utbildnings-
ministern att kristendomsunder-
visningen bör ha störst utrymme 
i den svenska skolan. 
Även andra religioner, men 
invandrarna måste ta seden dit 
de kommer".

”I Gnosjö missionshus.
I stort sett tråkig, med undan-
tag av Viktor Andersson, 
engagerad och humoristisk 
söndagsskollärare".

”Bred dina vida vingar,
samt Lilla Svarta Sara".

"Minns att jag gick hem till 
mamma och sa att jag tyckte 
Jesus var högfärdig. 
Han sa alltid: Se på mig! 
Jag har haft stor nytta av bibel-
berättelserna, i synnerhet när 
jag läste litteraturhistoria".

"Söndagsskolan kan säkert öka 
kunskapen om bibelns berättelser, 
vilket behövs. 
Vi har inte endast kristendoms-
undervisning numera, utan 
undervisning om samtliga stora 
religioner, vilket också behövs".

Sammanställning av enkäten: Lasse Gunnarsson

"Jag gick faktiskt i lördagskola - 
i Ugglums filadelfia. 
Vi på landsbygden hämtades 
i buss.
Roligt, bland annat fick man 
träffa kompisar".

"Dela med dej, dela med dej, 
dela med dej av ditt bröd. 
Den sången sjöngs när spar-
bössan till fadderbarn cirkule-
rade".

"När Daniel kastades i lejon-
gropen. Gud höll sin hand över 
Daniel och lejonen gjorde
honom ingen skada.
Det var en spännande berättelse".

"Ibland funderar jag om inte 
församlingarna borde prata sig
samman i en vision.
Att gemensamt försöka ta till-
baka initiativet att nå ut till fler 
barn än i nuläget".

Tommy AxelssonAstrid UhnérBengt Abrahamsson



Barnvälsignelse 30 jan. och 13 febr.

BILDGALLERIET

Frukost 5 febr.
med Magnus 
Carlsson,
tränare HV-71

Noel SjögrenSvea Wallesjö

”Omkring krubban” 19 dec. fam. Landberg hälsades som nya medlemmar

”Märtas gäng” spelade och sjöng i gudstjänsten 13 febr.

Julnattsgudstjänst 24 december

Årshögtid 30 jan
förbön för ny-
valda. Sång av
Resonans


