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Musik

Vi åker bil tillsammans pappa och jag. Musiken flödar ur 
högtalarna. Jag gillar när pappa bestämmer låtarna, inte för 
hans musiksmak, men för historierna han berättar om låtarna: 
banden, artisterna och hur han som ung satt hemma och 
spelade in kassettband från sina LP-skivor. Vi sitter där 
tillsammans i bilen och klappar takten till låtarna. Ibland sitter vi 
tysta och bara lyssnar.
För mig är musiken viktig. Jag lyssnar på den, slår på mina 
trummor, spelar gitarr och sjunger. När man spelar på en 
konsert och en hel publik diggar med - då känns det härligt.

Den svenska musikbranschen är i dag stor. 2010 omsatte 
branschen 5,2 miljarder kronor på den inhemska marknaden.
Vi gillar olika sorters musik men jag tror att de flesta blir berörda 
av musik. Vi kan koppla av till musik men vi kan också bli 
engagerade. Texter och toner vill säga oss något. Hur vi tolkar 
det beror på oss och våra känslor för stunden. Det fina med 
musiken är, att vi kan beröras så olika och att vi får tolka låten 
som vi vill. 
Men mitt i detta fina kan jag bli rädd. Det som strömmar ut ur 
radion och visas på schlagerfestivalens scen är inte alltid 
uppbyggligt. Allt oftare trycker låtarna på de tre största 
förövarna i vår tid: pengar, sex och makt. Förstå mig rätt! Jag är 
inte emot musik på radio eller nya låtar som kommer. Men när 
en hel låt bygger på att du ska bli störst, bäst  och vackrast så 
tar det emot inom mig.

För mig är musik något vackert och något som ska berika och 
bygga upp oss. Musik är för mig en fristad från allt som flåsar 
mig i nacken. Det är en befrielse att gå in i musikens värld och 
bara få vara Alfred och låta allt annat försvinna iväg för en 
stund. Då vill jag inte lyssna på sådant som säger att jag inte 
duger. I stället vill jag ha något som gör mig gott, lyfter upp och 
berör mig. 
Kanske är det så att du tycker att kyrkans musik är mesig, och 
det må så vara. Men en sak som gör den andliga musiken 
speciell i alla avseenden är att den handlar om Jesus. Han 
bygger upp och ger dig frid. Vi sjunger om kärlek i överflöd – 
Guds gränslösa kärlek! Klart att det låter tokigt om du inte tror 
på det, men vad skulle hända om du vågade tro? Då kan du bli 
uppfylld av Guds överflödande kärlek och vem vill inte bli det? 

”Sjung och spela till Herrens ära i 
era hjärtan” Ef 5:19

   



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

Musik är näst religionen själens 
största tröst, och även dess största
inspiration. Världshistorien visar 
att vår gudslängtan finner uttryck
i musik och att musik, i sin tur hjälper
att inspirera sådan längtan i andra.

Thomas Edison

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. 
Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång 
i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.
Kol. 3:16
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Bengt Johansson bor i Tyresö utanför Stockholm och 
är nyligen 60 år fyllda. Han har en stor skivproduktion 
bakom sig. Hela 17 CD-skivor har det blivit från 1989 
till 2012 och hans sånger sjungs idag i församlingar 
och kyrkor över hela Sverige. Flera av dem finns också 
med i 2003 års psalmbokstillägg t ex ”Ropa till Gud” 
(nr 703) och ”Bara i dig” (nr 756).
Bengt Johanssons musik spelas en hel del i radio och 
han har även utmanat på Svensktoppen, senast 2011 
med sångerna ”Kom tätt intill” och ”Novemberljus”. 
Under årens lopp har vi också kunnat se och höra 
honom när han har medverkat i TV-program som 
”Minns du sången”, ”En sång om glädje” samt olika 
TV-gudstjänster. Sedan många år jobbar han med sin 
musik på heltid och turnerar över hela landet och även 
internationellt. Hans musik har stor variation, men 
huvudsakligen har den sina rötter i folkmusik, country, 
rock och blues.
De senaste åren har Bengt turnerat ganska flitigt. Som 
exempel kan nämnas den landsomfattande jubileums-
turnén ”Glädjetåget” och ”Invitation Tour”. Den 
sistnämnda följde på hans senaste soloalbum “Genom 
vargarnas land” som kom 2011.

Hans allra senaste skiva hade release i oktober 2012 
och heter ”Gå djupare/En mässa”. Som namnet 
avslöjar handlar det om den traditionella guds-
tjänstformen, mässan. I början av 2012 fick Bengt en 
förfrågan om att göra en mässa i en kyrka i Skåne. Det 
blev startskottet för projektet. Bengt skrev sånger till 
några av stationerna i mässan och framförde sedan 
dessa med lokala musiker. Detta fick glöden att 
flamma till eld och på försommaren började han att 
skriva en hel mässa som spelades in i augusti. I oktober 
var det premiär i Filadelfiakyrkan i Stockholm i form 
av en nattvardsmässa.

Bengt Johansson är en av Sveriges mest välkända kristna artister, 
lovsångsledare och sångförfattare. Hans varma musik med innerliga 
och personliga texter har genom åren nått en stor publik. 

som berör på djupet

Sång & Musik
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I år har det så blivit dags för en soloturné, som helt 
enkelt fått namnet ”Solo acoustic”. Med sin röst och 
ett antal gitarrer hoppas Bengt på nära publikmöten 
och musikupplevelser som värmer länge. Den 11 
april blir det ett turnéstopp i Gnosjö och 
Utsiktredaktionen har ställt några frågor till Bengt 
om bland annat sångens och musikens betydelse ur 
hans perspektiv.

Vad betyder sången och musiken för dig och 
varför håller du på med det du gör?
Musiken har alltid funnits i mitt liv. I tonåren växte 
mitt musikintresse. Jag började spela gitarr, skriva 
sånger och bildade ett band. 
Jag ser musiken och sången som en stor gåva. Den 
gör mig glad, den tröstar mig och den ger mig 
mening. Den har alltid varit en självklar del av mitt 
liv och mitt uttryck.
Jag började som sagt spela gitarr och bildade ett 
band redan i tonåren. Jag fick tidigt en dröm om att 
ägna mig åt musik och att uttrycka mitt liv och min 
tro genom den. Så har det faktiskt blivit även om det 
har tagit lite tid.

Bengt Johansson

Vad vill du förmedla när du kommer 
till Gnosjö?
Det kommer att bli en härlig musikkväll 
med rötterna i folkmusik, country och 
blues. Sångerna och berättelserna hoppas 
jag ska kunna förmedla glädje, hopp och 
livsmod.

Hur ser du på sångens och musikens 
betydelse för människan?
Musiken kan ha så många roller i våra liv. Den kan 
ge glädje och tröst som jag nämnde tidigare. Sånger 
kan också betyda mycket för oss när livet ställs på 
sin spets.  Musiken har en förmåga att beröra oss på 
djupet och gå förbi våra spärrar som vi har ibland.

Hur ser du på sångens och musikens 
betydelse i kyrkor och församlingar?
Där har den alltid varit viktig. Musikhistorien är ju i 
mångt och mycket kyrkans musikhistoria. Sedan har 
ju varje tid sin musikstil men vi har svårt att tänka 
oss en gudstjänst utan psalmsång, lovsång, 
bönesånger, bibelkörer och instrumentalmusik. 
Ingenstans sjungs det så mycket som i den kristna 
kyrkans gudstjänst.
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA...
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2 lördag 19.00 
MÖTE FÖR ALLA
ÅLDRAR
Jenny Berggren. 

Medarr:

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

MARS

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

14 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

1 fredag 19.00
VÄRLDSBÖNDAGEN i Församl.hemmet
Tema: ”Jag var främling och ni tog emot
mig”. Zimmergren - konsert.

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

10 långfredag 10.00GETSEMANESTUND MED NATTVARD
Matteus 26: 30-75
Arne Henrysson. 
Sång & musik: Pettsson & Co.

29 långfredag 10.00
GUDSTJÄNST 
Matteus 27: 1-66. Arne Henrysson. 
Sång: Margareta Sigblad.

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
med barnvälsignelse.
”Uppstått har Jesus, hurra, hurra!”
Matteus 28: 1-15
Arne Henrysson. Sång- & kompgrupp.

6 onsdag 19.00
FOCUS - Jeremia kap 31. 

10 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Lars-Erik Stacke och Arne Henrysson. 
Gnosjö Brassband. Missionsoffer.
Kyrklunch till förmån för missionen.
Efteråt seminarium om Tadzjikistan med
Johannes Lutje Grönbech.
18.00
KONSERT
Gnosjö Brassband och Musikskolans
bleckblåsare.

30 påskdagen 10.00

23 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR
Musik: Sten-Egon Kapell.

APRIL

22 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

28 skärtorsdag 19.00

26 tisdag 19.00

PÅSKHELGEN
”Jesus för världen 
givit sitt liv”

ANDRUM 
Matteus 26: 1-16 och Jesaja 53: 1-6. 
Arne Henrysson. 
Musik: Gnosjö Brassband.

ANDRUM 
Matteus 26: 17-29 och Jesaja 53: 7-12. 
Arne Henrysson.
Musik: Gunnar Larsson.

9 lördag 18.00
ÄNTLIGEN BORTA
Biljetter sålda på missionsauktionen.

17 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED TGIS
Arne Henrysson, Sara Linnarsson och 
ungdomarnas lovsångskör.
16.00 FÖRSAMLINGSMÖTE
Ärende enligt kallelse i församlingsinfo.

24 söndag 10.00 Palmsöndagen

SÅNGGUDSTJÄNST
Musikrådet och Arne Henrysson.

7 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD - TGIS 
(undervisning för tonåringar).
Arne Henrysson. Lovsångsteam. 
Församlingsoffer.

14 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Jenny Nilsson och Eva Göransson.
Arne Henrysson. Resonans.
Utgångskollekt till Skogsbo - arbete med
trafficingoffer.

20 onsdag 19.00
FOCUS - Jeremia kap 32. 

27 onsdag 19.00

3 onsdag 19.00
FOCUS - Jeremia kap 36. 

11 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

11 torsdag 19.00
LOVSÅNGS-
KONSERT
Bengt Johansson
Se sid 4 och 5.

25 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

Vecka 16 
VÅRSTÄDNING invändigt av kyrkan

30 tisdag 19.00
VI HÄLSAR VÅREN I TÖLLSTORP
Tipspromenad, 
poängjakt, 
servering,
vårtal, vårkör, 
musikskolans 
elever mm.
Buss från centrum 
18.45; 19.15; 19.45.

Valborgsmässoafton

28 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson, Gnosjö Brassband och
barn- och ungdomsbrassgrupperna.

26 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF
Rosa och Sven-Arne Johansson, Sparsör:
”Sången i mitt liv är Jesus”: 

17 onsdag 19.00
FOCUS - Jeremia kap 38-39. 

20 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR
Musikskolan underhåller.

21 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson.
Sång och musik: Alma Park, Jeanette
Fredriksson och Erika Stacke.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal

27 lördag 8.00
VÅRSTÄDNING  utvändigt runt kyrkan



...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

77

15 onsdag 19.00
FOCUS - Lukas kap 24 och 
Apostlagärningarna kap 1.
”Himmelsfärden”.

29 onsdag 19.00
FOCUS - Apostlagärningarna kap 2.
”Den helige Ande”.

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

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

13 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Arne Henrysson. 

 
GETSEMANESTUND MED NATTVARD 
i Gnosjö Missionskyrka. 

3 söndag 18.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer. 

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

29 långfredag 15.00  
MISSIONSGUDSTJÄNST
Arne Henrysson. 
Sång Monica Aronsson. Missionsoffer. 

MARS

8 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Arne Henrysson.

17 fredag 19.00  
STUGMÖTE Hembygdsstugan, Göhestra
Britt-Marie och Jan-Erik Wendefors.
Arne Henrysson. 
Medtag kaffekorg.  

MAJ

JUNI

28 skärtorsdag 19.00

APRIL

17 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel

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

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

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

6 torsdag nationaldagen 8.00
GÖKOTTA på Ettö
Arne Henrysson. Medtag kaffekorg. 

4 lördag 9.00
FRUKOST FÖR ALLA
Ängeln från Malmskillnadsgatan
Elsie Lindqvist. Se sidan 12.

23 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

5 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysoon. Sten-Egons Kapell.
Församlingsoffer.

9 Kristi Him.färds Dag 10.00
GUDSTJÄNST i Hyltans Missionshus
Christer Gerle. Sten-Egons Kapell. 
Medtag kaffekorg.

12 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Christer Gerle. Sång.

19 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED KONFIRMATION
Konfirmanderna och pastorerna.

9 torsdag - 12 söndag
SAM:s  och SAU:s ÅRSKONFERENS 
i Gullbranna.

Anmälning 070-609 28 70 eller 
på lista i foajén.

26 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Mimmi Blixt och Charlotta Henrysson 
berättar från Mocambique. 
Gnosjö Brassband. Missionsoffer.

31 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan 

7 söndag 18.00
GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson.  
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Det är få saker i livet som kan ge så mycket av både glädje, tröst, inspiration, gemenskap och väl-befinnande 
som just sång och musik. Vi omger oss dagligen med musik i affärer, genom radio, TV, mp3-spelare osv. 
Musikevenemang och konserter samlar fler människor än de flesta andra kulturarrangemang. Forskning 
visar till och med att de som sjunger och spelar lever längre.
I Missionskyrkan vill vi ta vara på denna fantastiska Guds gåva och använda den både som lovsång till Gud 
och till glädje, tröst och gemenskap för varandra. På följande sidor presenteras ett axplock av de sång- och 
musikgrupper som finns i Missionskyrkan. Om du skulle vilja vara med i någon grupp är du välkommen att ta 
kontakt med de kontaktpersoner som finns angivna. Plats finns i alla grupper.

”Sedan någ ra år tillbaka har jag haf t förmånen att vara med i Sten-Egons 

kapell, vilket har varit till stor glädj e för mig. Vi sjunger i g udstjänster, 

dagledigsamlingar och på äld reboenden och repertoaren består mest av 

läsarsånger. Det känns angeläget att också få föra d et arvet vidare. Ibland 

låter vi p ubliken vara med och önska sånger och då blir d et of ta: 

”Pärleporten” och ”Han är min sång och min glädj e” och d et instämmer hela 

g ru ppen i.”

Vårt lovsångsgäng består av nio glad ungdomar som 
träffas och övar varannan fredag i Missionskyrkan. 
Vi är just i uppstarten med detta gäng, men ser fram 
emot att fortsätta sjunga tills Guds ära med den 
stilen vi har! Sprida glädje och frid genom musik är 
underbart! 
Kontakt: Alfred Ullemark 070 689 28 70

Lovsångsgänget 

”Jag är med i lovsångsbandet  ef tersom jag tycker d et är väldig t rolig t att spela 

piano och tycker lovsång är något b ra och viktig t! Det är kul att kunna u tt rycka 

sig genom musiken och få leda och spela lovsång tillsammans med and ra.” 

Emilia Kristoffersson

Sten-Egons kapell

Kontakt: Sten-Egon Uremark tel 0370-92335 
eller 070-539 23 35

Solveig Isaksson

i Missionskyrkan

Sång & Musik



9

Ung Ton - Missionskyrkans härliga barnkör
Vi övar varannan måndag kl. 17.00-17.55 i 
musikrummet.
Från 6 år och uppåt. 
Kontakt: Jennie Liljendahl  070-540 44 28
Louise Sylvan  070-352 30 23

Hur hittade ni till barnsången?

- Vi såg om det på BVC och fick även reda på d et via and ra i 

mammag ru ppen. Vänner som haf t barn tidigare had e även berättat 

om det.

Varför går ni på barnsången?

- Det är ett tillfälle att t räf fa and ra mammor och p rata., d ela 

erfarenheter och bara lära känna folk. Vi tycker d et är t revlig t och 

mysig t och fikat är gott. 

Sen är ju musik b ra för barnen och d e t räf far and ra barn i samma 

åld rar. 

Caroline, Anton, Charlie, Maria, Lilly och Johanna.

Ung Ton Barnsången
Kontakt: Sara Linnarsson 070-586 09 72

”Jag tycker om att sjunga och vi har så rolig t!”

Moa 7år

”Jag ÄLSKAR att sjunga. 

Jag tycker d et är kul att t räf fa kompisar och så har

vi värld ens bästa ledare.” 

Emilia 9år

Resonans är en blandad kör som sjunger både 
gospel, lovsånger och andra sångstilar. Vi övar 
torsdagar varannan vecka mellan 19.00 - 20.30
Kontakt: Emma Wallesjö  0370 - 919 60
Johanna Magnusson 0370 - 917 17

Resonans

Röster i kören:

”Det gör mig glad att sjunga. Min man säger att jag är på gott

humör när jag kommer hem”

”Jag tycker om att sjunga lovsång till Guds ära, får en inre ro

och kraf t. Gemenskapen att sjunga i kör är fin”

”Det är med glädj e jag går till kyrkan för att öva med Resonans.”

”Sjunga är rolig t och man känner närheten till Jesus.”

”Det är en skön avkoppling mit t i vardagen att få komma till

kyrkan och sjunga goa sånger tillsammans. 

Gospelmusiken ligger mig varmt om hjärtat då nju ter jag mest”

”Det är en härlig känsla i g ru ppen - man känner sig alltid 

välkommen och viktig”

”Jag gillar att sjunga för sång blir man glad av.” 
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"Jag är med i minib rass för att jag tycker om att spela, d et är 

kul att spela tillsammans i en g ru pp och man får nya vänner på 

t.ex. läger och annat och så har vi en su perd uktig ledare också!" 

Hanna Hellström, åk 6, Minibrasset 

Minibrasset

Brassleken

Kornettskolan
Från åk 2 och uppåt, för nybörjare. Tisdagar. 
Tid bestäms tillsammans med lärare.
Årskurs 3-4 övar med minibrass 
tisdagar kl. 17.45-18.15

Årskurs 5 och uppåt. Tisdagar kl. 17.45-19.00.

Årskurs 1. Övar vid enstaka tillfällen på tisdagar.
Kontakt för samtliga grupper:
Hanna Törefors 070-317 14 87

”Jag är med i Gnosjö Brassband för att d et är 

rolig t att spela tillsammans.  Det är en fin 

gemenskap över generationsg ränser. Resor och 

övningshelger berikar gemenskapen. Även dom 

vanliga tisdagsrepen gör att man glömmer vardagen 

en st und. Förhoppningsvis kan vi också glädja 

någon med vår musik”. 

Bertil Johansson

Gnosjö Brassband

Kontakt: Jan Hultegård 0370 - 92876

De först öppnade rätta lösningarna i UTSIKT:s vinterkryss får var sin bok.
Grattis till följande vinnare:

Anna Jonsson,    Violgatan 17,   Gnosjö
Margreth Nordemark,   Torngatan 5,   Gnosjö
Elin Johansson,   Regeringsgatan 5,   Gnosjö



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. 070-586 09 72

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

Måndagar 17.00 / efter särskilt schema  UNG TON från 7 år
Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör.
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

Torsdagar udda veckor 19.00 KÖREN RESONANS

GNOSJÖ BRASSBAND Tisdagar 19.00

Kontakt: Alfred Ullemark 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
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: Henrik Svensson tel. 073-060 82 92

UV-SCOUT 
I UV-scout lär vi oss att respektera oss själva och varandra, naturen,
miljön och samhället. Vi lär oss scouting (friluftsliv, djur, natur, eldar, 
knopar, sjukvård etc), bibelkunskap och 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 
Vi bildar ett minibrass med kornett, althorn, baryton, trombon och tuba.

Tisdagar 17.45  

KORNETTSKOLA för nybörjare

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

Tisdagar 17.45

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

eller ring Arne 070-609 28 70, Alfred 070-689 2870

Söndagsskolan

Barnens gudstjänst

Söndagsskolan träffas varje söndag 
kl 10:00. 
Vi börjar med att vara med i guds-
tjänsten cirka 15 minuter. Därefter 
startar sången ”Nu är vi på gång” och 
vi går med repet runt i kyrksalen och 
samlar upp alla barn som vill följa 
med. 
Väl på plats en våning upp har vi en 
storsamling, där vi sjunger och gör en 
insamling till två barn i Rwanda som 
vi stödjer. 
Vi övar också på minnesverser, förra 
terminen var det ”Ditt ord är mina 
fötters lykta och ett ljus på min stig” 
(Ps 119:105).

Därefter är det dags för ett drama 
som utspelar sig på en tidnings-
redaktion där redaktör Olsson, 
Majken med bajken och Foto-Lena 
jobbar. De hittar varje vecka en nyhet 
som har en koppling till en bibel-
berättelse. Efter dramat läser vi 
bibelberättelsen i storgrupp. 
Mot slutet går vi till våra olika 
åldersgrupper där vi leker, pysslar 
och pratar. 

I genomsnitt kommer det ungefär 
20 – 30 barn på samlingarna. 

      Välkommen med du också!
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Ängeln från Malmskillnadsgatan – Elise Lindqvist – eldsjälen som hjälpt 
Stockholms prostituerade under 15 års tid – berättar om hur hon själv 

blev sexutnyttjad som barn och levt i prostitution samt 
vägen till upprättelse. 

Hur kan man förlåta sig själv och andra? 
Hur orkar man som 74-åring att varje fredag tillsamman med ett team 

från S:a Clara kyrka hjälpa flickor som säljer sina kroppar?
Elises berättelse är stark och berör alla. 

Kanske lyssnade du till henne när hon var sommarpratare på 
radions P1 i somras och berördes av det du hörde. 

Ängeln från 
Malmskillnads-
gatan 

ELISE LINDQVIST 

Välkomna att 
lyssna till... 
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FRUKOST FÖR ALLA 

Gnosjö Missionskyrka Lördag 4 maj kl 9.00 

Pris: 80 kr för frukost och föredrag 

Anmälan tel 070-609 28 70 eller 
på en lista i Missionskyrkans foajé. 

Max deltagande 160 personer. 

Arr: Missionskyrkan och  


