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Pastor: Arne Henrysson, Enegatan 4, 
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Ungdomspastor: Sara Linnarsson, Rönngatan 7, 
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Gnosjö missionsförsamling
Arne Henrysson 

ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

Arne Henrysson

Jag är säkert inte ensam om att längta efter vår! Dagarna 
blir längre, fågelsången intensivare, knopparna sväller, 
takdropp med mer. Visst får vi positiva vibrationer i hela 
kroppen samtidigt som ”det gör ont när knoppar brister”. 
En del upplever deppighet så här års. ”Varför skulle 
annars våren tveka…” (Karin Boye).

Varje årstid är viktig för livet i naturen – vinterns vila, våren 
knoppning, sommarens blomning och höstens mognad. 
Så är livet också! Hur skulle det vara om livet vore som en 
enda lång sommardag? Ibland är det vinter inombords 
också.
Speglas inte årstiderna också i min kristna tro? Min 
relation med Jesus handlar om en utveckling och ett 
växande.  Där finns vårens knoppningstid: att börja ana 
vem Jesus är, att knäppa sina händer och tvekande fråga, 
om jag duger och är älskad. Men också blomningstiden: 
jag öppnar mitt livs kronblad helt emot solen Jesus Kristus 
och tar till mig Hans kärleks solsken och värme. Att 
medvetet ta ställning för Jesus. Där finns höstens 
mognad: att tron börjar gå på djupet. Jag reflekterar mer 
och tron får djupare konsekvenser. ”Om någon är kvar i 
mig … bär han rik frukt”, säger Jesus (Joh 15:5). Vissa 
perioder i livet drar vinterkylan fram med tvivel och 
ifrågasättande. Men också det tillhör helheten. Men 
vintern är framför allt vila – att lära sig vila i Herren. Han är 
mig nära även om jag inget känner och allt är nattsvart. 
Jag är med er alla dagar till tidens slut, lovar Jesus 
Matt 28:20. 

Vad härligt att påsken sammanfaller med den svenska 
våren! För påsk säger samma sak som våren: livet segrar 
i naturen men också på Golgota – platsen där Jesus dog. 
Hela vecka 14 samlas vi i Missionskyrkan (se 
programmet) för att leva med i dramat, när Jesus ger sitt 
liv för oss. Han dör men uppstår och vinner en evig seger. 
”Jag var död men se jag lever 
i evigheternas evighet och jag 
har nycklarna till döden och 
dödsriket”.

Det går mot vår...

Livet vann, dess namn är Jesus, 
halleluja,
Han var död men se han lever, 
halleluja,
Dödens portar öppnar han, 
halleluja,
Nyckeln ligger i  hans hand. 
Halleluja

Med tillönskan om en ljuvlig vår 
och en glad påsk! 

Ps. 153

Uppb 1:18



Jesus sade:    ”Jag är ljuset som har kommit hit i världen 
för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.

Efter sabbaten, i gryningen den 
första veckodagen, kom Maria från 
Magdala och den andra Maria för 

att se på graven. 

... ängeln sade till kvinnorna: ”Var 
inte rädda. Jag vet att ni söker efter 

Jesus, som blev korsfäst. Han är 
inte här, han har uppstått, så som 
han sade. Kom och se var han låg. 

Skynda er sedan till hans lärjungar 
och säg till dem: ’Han har uppstått 

från de döda.

Matt. 28: 1-7
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Vinna hela 
världen
1993 får den svenska popgruppen Ace of Base 
ett enormt internationellt genombrott och 
säljer 23 miljoner skivor av sitt debutalbum. 
Gruppen toppar mängder av listor världen 
över och framgångarna fortsätter flera år in 
på 2000-talet med totalt 60 miljoner sålda 
album under den drygt tio år långa 
storhetstiden. Mitt i denna karusell finns 
sångerskan Jenny Berggren, drygt 20 år 
gammal. 

Hon och de övriga i gruppen blir världsberömda väldigt snabbt och reser 
jorden runt för att uppträda samtidigt som de får uppleva mycket och möta 
många människor. Men med framgången följer också baksidor. 
Kändisskapet och hysterin har ett pris. Jenny upplever allt oftare att 
artistlivet blir tomt och ansträngande. Mer och mer blir det som att vinna 
hela världen men samtidigt förlora själen. 

2009 ger Jenny Berggren ut sin första bok ”Vinna hela världen”. Den 
handlar dels om hennes uppväxt, där gudstron och familjegemenskapen 
är i fokus och dels om karriären med Ace of Base där gudstron prövas. En 
återkommande oas som dyker upp i boken är Åh Stiftsgård där Jenny 
tillbringade många somrar på familjeveckor och konfirmationsläger. 
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25 februari kommer Jenny Berggren till 
Missionskyrkan. Utsiktsredaktionen ställde 
två frågor till Jenny inför besöket:

Har din tro förändrats genom det som du upplevt 
och gått igenom i livet och i så fall hur?

Alla som reser mycket i jobbet vet att man är mycket ensam och för sig 
själv.
Att vara på toppen och vara i ytterligare en sorts ensamhet blev 
skrämmande. 
Jag hade kanske trott att det skulle bli enklare, men det blev mer och mer 
av konstiga och ovana saker istället. Mer framgång, mer succé, mer 
pengar, mer ansvar, mer människor som blev missnöjda, mer krav, mer 
elakheter, mer icke-fungerande nära relationer. Och så ett knivöverfall på 
det.
Bara Gud kunde gå med mig hela vägen, till alla mina rädslors källors 
utflöden och få stopp på dem genom sina händers verk.
Vetskapen om att jag är skapad av Honom har jag fått först när jag har 
gått sönder och Han har lagat mig, även om jag har anat att det skall bära innan. Jag har fått bli varse om Guds 
osynliga händers starka kraft, just i de osynliga djupen i en människas liv.
Min framgång på jobbet, som slog världsrekord, gav dessvärre en sargad varelse. Bara Gud visste exakt hur 
sargad jag var.

Att bli hel igen innebär en styrka av sällsam natur. Den styrkan och visdomen vill jag inte vara utan idag. 
"Whatever does not kill you makes you stronger" var en daglig tanke. Timvis följde den mig. Dock stämmer den 
för att Gud lagade det som ständigt gick sönder. Idolbild och självbild är svåra komponenter att få att fungera i 
samma apparat...

2. När jag började med Ace of Base ville jag inte bli förlöjligad. Jag visste 
att jag ville vinna människors förtroende först, innan jag visade vilken 
källa jag hämtade kraft ifrån. Trovärdighet var en pelare i min karriär och 
jag lät ofta bönen spinna i mig länge innan jag fick tillfälle att säga vem 
jag var. Därför väntade jag med att bli fotograferad i kyrkan med en bibel, 
helt enkelt för att det kunde bli så fel. Jag ville att det skulle bli rätt, för 
Han är rätt.

Jag vet att Gud närmar sig en människa på det sätt som är bäst för just den 
individen, liksom han har gjort när han har närmat sig mig. Jag klarar inte 
av en blixt och en rökpuff och sedan en ängel i sovrummet. Därför har jag 
aldrig sett någon ängel. Jag har andra puffar och änglar på de ställen där 
jag är orädd och mottaglig. Gud ger mig min tro. Jag själv glömmer den 
lätt för jag är ju en vanlig människa som ofta tittar åt andra håll. Då 
kommer Han och påminner mig. Som jag påminner min son om 
skolväskan, ungefär. Okomplicerat. Mer än någon annan är Gud 
okomplicerad.

Text och intervju: Lars Ekros

Vad vill du förmedla till människor som idag 
brottas med tro och tvivel?
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GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

MARS

4 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Resonans.
Församlingsoffer.

1 torsdag 9.30

15 torsdag 9.30

BIBEL - BÖN - FIKA

BIBEL - BÖN - FIKA

2 fredag 19.00
VÄRLDSBÖNDAGEN
Sjukhuspastor Gunvor Mellin, Värnamo.
Lovsångsteam.

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

10 långfredag 10.00

GETSEMANESTUND MED NATTVARD
Joh. 18: 1-17.
Arne Henrysson. Sång Hanna Törefors.

6 långfredag 10.00
GUDSTJÄNST Joh. 19 
Arne Henrysson. Lovsångsteam.

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Joh. 20. 
”Livet vann, dess namn är Jesus”  
Sara Linnarsson. Sång- & kompgrupp.

6 tisdag 19.00
FOCUS - Uppbarelseboken kap.12-14. 

11 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Arne Henrysson och Musikrådet.

18 söndag 10.00
MISSIONSSGUDSTJÄNST 
Ingvor Noacson. Sånggrupp.
Missionsoffer.
Kyrklunch till förmån för missionen.

24 lördag - 25 söndag 
SAU:s BARNKÖRSLÄGER.

13 fredag - 15 söndag

31 lördag 18.00 
GOSPELKONSERT
Betel Gospel 
från Vaggeryd.
Kjell Larsson.
(Hela människan i 
Jönköpings län årsmöte kl 17.00 med 
servering)

18.00
EKUMENISK KONSERT
i Pingstkyrkan. 
Åsa & Ulf Normark,
Kungsbacka. 
Gemensam kör. 

8 påskdagen 10.00

26 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

Vecka 16 
VÅRSTÄDNING AV KYRKAN

28 lördag 10.00 - 12.00
KAFFE & VÅFFLOR

30 lördag  
VI HÄLSAR VÅREN I TÖLLSTORP
Tipspromenad, poängjakt, servering,
vårtal, vårkör mm.
Buss från centrum  - se vidare annons.

Valborgsmässoafton

29 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Sara Linnarsson. Sten-Egon Kapell och
lovsångsteam.

31 lördag 10.00-12.00
KAFFE &VÅFFLOR
Musik av Elever från Musikskolan.

APRIL

30 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

5 skärtorsdag 19.00

3 tisdag 19.00

PÅSKHELGEN
”Jesus för världen 
givit sitt liv”

ANDRUM Joh. 12 
Musik Thomas Svenningsson.

4 onsdag 19.00
ANDRUM Joh. 13
Musik Gunnar Larsson.

17 lördag 19.00
UNGDOMSMÖTE LOL (Live Out Loud)
Jacob Carlzon. Lovsångsteam. Fika.

20 tisdag 19.00
FOCUS - Uppbarelseboken kap.16-19. 

25 söndag 11.00 (Obs tiden!)

GUDSTJÄNST
Sara Linnarsson och Barnkörslägret.
Extra kollekt till SAU.

29 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

1 söndag 10.00 Palmsöndagen

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Sara Linarsson.
Gnosjö Brass. TGIS (Thank God It`s 
Sunday) - undervisning för tonåringar.
Församlingsoffer.

12 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

14 lördag 18.00
KONSERT Jr SYBB och SYBB.
Hornisten Owen Farr. Missionskyrkans
egna barn- och ungdomsbrassgrupper.

BRASSDAGAR
Junior Swedish Youth Brass 
Band (Jr SYBB). 
Hans Nordström m.fl.

15 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. Junior Swedish Youth
Brass Band. Konfasöndag.
14.00 och 15.00
ANDAKT på Bäckgården och Rosendal.

17 tisdag 19.00
FOCUS - Uppbarelseboken kap. 20. 

21 lördag 10.00 och 19.00
SAU:s ÅRSKONFERENS
i Allianskyrkan, Jönköping. 

22 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson och Sara Linnarsson.
TGIS (Thank God It`s Sunday). Ung Ton.
Våra olika barn- och ungdomsbrass.

27 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF
”Mitt i livet” Sång och tal av LiseMärith 
och Per-Olof Svensson, Hillerstorp.

28 lördag 19.00
UNGDOMSMÖTE LOL



...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
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MAJ

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.

14 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel 

 

GETSEMANESTUND MED NATTVARD 
i Gnosjö Missionskyrka. 

5 skärtorsdag 19.00  

4 söndag 18.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer. 

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

6 långfredag 15.00  
MISSIONSGUDSTJÄNST
Ingvor Noacson. Arne Henrysson. 
Sång Monica Aronsson. Missionsoffer. 

MARS

9 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel

25 fredag 19.00  
STUGMÖTE Hembygdsstugan, Göhestra
Rose-Marie Claesson, Marås 
och sångare. Arne Henrysson. 
Medtag kaffekorg.  

MAJ

JUNI

18 söndag 18.00
GUDSTJÄNST i Betel
Gideoniterna och Barbro Bergström.
Offer till Gedeoniternas bibelspridning. 

APRIL

18 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN
Arne Henrysson.

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

3 söndag kl 17.00  
CAFÉ MED UV-SCOUT
Invigning av 
scouter och 
ledare.
Lägerinfo.

3 söndag kl 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

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

6 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Resonans.
Församlingsoffer.

10 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

13 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED KONFIRMATION
Konfirmanderna och pastorerna.

17 Kristi Him.färds Dag 10.00
GUDSTJÄNST i Hyltans Missionshus
Sara Linnarsson. Märtas gäng.
Medtag kaffekorg.

24 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

20 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Sara Linnarsson. Sång.

25 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

27 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST
Missionärsbesök. Ung Ton. Missionsoffer.

15 tisdag 19.00

29 tisdag 19.00

FOCUS - Uppenbarelseboken kap. 21.

FOCUS - Uppenbarelseboken kap. 22.

12 lördag 15.00
SÖNDAGSSKOLANS SOMMARFEST
i Töllstorp.

17 torsdag -  20 söndag 19.00
SAM:s ÅRSKONFERENS i Gullbranna.

13 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN

Efterlysning!
Låt er förnyas genom förnyelsen av
era tankar, säger Paulus.
Vi behöver tanka nytt varje dag!
I ett projekt skapar vi en gemensam
”andaktsbok”, där ditt bidrag är viktigt.
Du kan dela ett bibelord, någon
reflektion, en bild, sång, dikt mm.
Till sensommaren kan vi sedan börja 
använda vår lilla ”tankebok”.
Skicka in ditt bidrag till

arne@gnosjomissionskyrkan.org



8

Den kristna tron - vad betyder den för dig?   Hur förändras tron genom åren?
Allt levande förändras, växer och mognar. Så är det också med den kristna tron. 
Barndomens tro kämpar sig igenom tonårstidens många frågor och mynnar så 
småningom ut i en mer reflekterad kristen livshållning. Problem och kriser 
förändrar och fördjupar tron. 
Utsikt lät några personer dela med sig av sina tankar om kristen tro.

Linnea Lyttinen-Johansson
Jag växte upp med en mamma som läste barnens 
bibel på kvällarna. Hon läste och visade bilder så vi 
barn förstod. Idag är Jesus och Gud allt för mig. 
Man har alltid någon att prata med, någon att skratta 
med, någon som kramar mig när stormen kommer, 
någon att dela allt med. Jag tror att Jesus dog för 
min skull. Jag älskar att lovsjunga och sträcka 
händerna till Jesus. Ni som inte är kristna och läser 
den här texten kanske tycker att det jag skriver bara 
är påhitt. Ni kan tycka det men jag önskar att alla 
borde ta emot Honom. För han kan verkligen göra 
under! Jag kan berätta om en sak som Gud har gjort 
för mig. För snart två år sedan tappade jag min 
mens, eftersom jag inte mådde så väl då.  Jag var 
väldigt orolig och rädd. I november fick jag reda på 
att jag skulle flytta så jag började må bättre, men 
min mens kom fortfarande inte. Jag åkte på 
nyårslägret på Gullbranna . Den sista natten, 

bad jag: Gud om jag är på rätt väg, snälla ge mig ett tecken. För om jag inte gör rätt, varför ska jag då 
kämpa?  Dagen efter kom mensen tillbaka. Jag var så glad och det var ett tecken i från Gud och det betydde 
att jag var på rätt väg. Det kanske var en konstig sak att berätta, men för mig betyder det mycket. För det 
stärkte min tro lite till. 

Vad betyder 
en kristen tro?
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Wåge Wallesjö
Det är en trygghet att vila sig mot, när allt annat i tillvaron 
känns osäkert. Vi blir påminda så ofta om hur skör 
livstråden egentligen är…
Tron har nog förändrats en del genom årens lopp. När man 
var yngre var allt mer svart eller vitt. Jag har nog fått 
omvärdera en hel del med åren. Allting är inte så självklart 
längre. Jag tror att vi människor många gånger har svåra 
och krokiga vägar att hitta en tro. Ibland brottas jag själv 
med tvivel: du som skapat människan, var finns du Gud? 
Varför detta fruktansvärda lidande som så många oskyldiga 
får utstå? Samtidigt känner jag som Petrus: ”Herre, till vem 
skulle vi gå? Du har det eviga livets ord!” Den lilla tron blir 
plötsligt STOR.

Annika Park
Mycket, den ger mig trygghet inför det oväntade och 
okända. Den fyller mitt liv med mening och ger mig hopp 
inför framtiden. Den ger mig respekt för skapelsen, vår 
jord, mina medmänniskor.
Har den förändrats? Ja den har blivit djupare. Jag är 
ödmjukare inför livet, det är inte självklart att jag ska må 
bra, äta mig mätt, ha ett jobb med mera... Idag när 
egoismen breder ut sig har den gyllene regeln blivit 
viktigare för mig: ”Allt vad du vill att människorna ska 
göra för dig ska du också göra för dem”. Alla har rätt till 
ett värdigt liv oavsett vem man är.

Hansi Sruanh
Jesus är min Herre och Frälsare. Han är viktig för mig, för 
han hjälper mig i allt. Jag hade så många problem, när jag 
bodde i mitt land. Vi var en kristen minoritet och 
förföljdes av regeringen. Utan Jesus hade jag aldrig klarat 
mig. Jag bad om hjälp och jag upplevde att Jesus sa till 
mig, att han hade ett annat land för mig. Genom FN fick 
jag komma till Sverige. Nu är jag glad och tacksam till 
Jesus för fem år i Sverige, för frihet, mat, kläder och en 
lägenhet. Nu ber jag om att hitta ett jobb, så att jag kan 
försörja mig själv.
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Niklas Åberg
Min uppväxt i ett kristet hem och kyrkans barn- och 
ungdomsaktiviteter gav mig den s.k barnatron. I 
tonåren när jag skulle ta steget "på riktigt" minns jag 
att jag efteråt tänkte: Jaha-var det bara det här! Jag 
hade ju hört många berätta om hur häftigt det varit, 
när de blivit frälsta och jag förväntade mig nog 
samma upplevelse, vilket det aldrig blev.
Sedan följde flera år av ömsom tro och ömsom tvivel 
och vägen till tron jag har idag har varit ganska lång. 
Min tro ger mig nu en trygghet och en mening och 
den är okomplicerad och odramatisk. Den behöver 
dock underhållas regelbundet och bästa sättet för mig 
är genom gudstjänstbesöken.

Filippa Magnusson 
Jesus betyder så oerhört mycket för mig! Jag behöver 
Honom, för Han gör mig så mycket lyckligare. Jesus 
påverkar mig när jag står på starten på mina alpina 
skidtävlingar. För när all prestationsångest kommer, så 
vet jag att Jesus bryr sig inte om hur dåligt/bra jag kör. 
Han är nöjd med mig ändå och när man har den känslan 
så blir det riktigt kul att tävla. Att han älskar mig oavsett 
hur jag är eller vad jag gör, betyder mest för mig, för jag 
behöver inte prestera något för att jag ska vara älskad. 

Vinnare i vinterkrysset
Tack alla Ni som skickar in lösningar på korsordet! 
Ni blir fler och fler och det tycker vi i redak-
tionsrådet är mycket trevligt.
Liksom tidigare delar vi ut bokpriser till de tre första 
öppnade rätta lösningarna. 
Vinnare denna gång är:

Anna Jonsson, Violgatan Gnosjö
Birgit Johnsson, Ringvägen Gnosjö
Tommy Malmström, Krokusstigen Gnosjö

Grattis!
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Torsdagar drop in fr .9.30.  SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

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

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70

Välkommen till våra...

Vi bygger för framtiden...

Onsdagar 14.00-16.00. 
 

BARNTIMMAR 4-6 år
Vi sjunger, leker och fikar tillsammans. 
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år Söndagar 10.00. . 
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

Tisdagar 17.30.   BRASSLEK från 6 år

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   

Måndagar 17.00. Jämna veckor.  UNG TON från 6 år
Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör.
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

Torsdagar udda veckor 19.00. KÖREN RESONANS

GNOSJÖ BRASS Tisdagar 19.00.

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70

Kontakt: Johanna Magnusson tel. 917 17 och Emma Wallesjö tel. 919 60.

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: Jennie Liljendahl tel. 66 90 47 och Louise Sylvan tel. 941 41 
   

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Mattias Stenström tel. 924 82

KONFIRMANDGRUPP
i Bäckadalsparken. 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 Stenström tel. 070-242 34 22

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 / 070-574 60 39 

Onsdagar 15.45. 

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

GNOSJÖ MINIBRASS från 10 år
Vi bildar ett minibrass med kornett, althorn, baryton, trombon och tuba.

Tisdagar 18.10.  

Vi leker med musik, rör oss till musik och provar på att spela kornett och baryton.

KORNETTSKOLA fr. 8 år el. nybörjare

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   
Vi lär oss spela kornett.

Tisdagar 18.10.   

För mer information kolla in vår hemsida: www.gnosjomissionskyrkan.org 
eller ring Arne 070-609 28 70, Sara 070-689 2870



BILDGALLERIET

Gudstjänst med Bibeläventyret 22 januari
Maria Rickardsson, Ung Ton, Konfirmanderna
m.fl. medverkade

Missionsauktion i Missionskyrkan 19 november
Auktionsropare Lars-Ove Johansson

Julnattsgudstjänst
24 december


