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ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

Sara Linnarsson

Under vintern har jag kollat på ”En resa för livet” på en av tv-
kanalerna. Det är ett program där några mer kända svenskar 
får åka till en SOS-barnby och möta de barn som bor där 
men även får se hur samhället och städerna ser ut 
runtomkring. Den råa verkligheten. Den värld vi lever i. I år är 
de i Manila på Filippinerna. Förra året var de i Ghana. 
  Jag blir lika berörd varje gång. Och jag sitter i min sköna 
soffa med min kopp te med mina barn sovandes i sina mjuka 
och varma sängar i sina egna rum… och skäms. 
  Skäms för att jag har det så oförskämt bra. Inte tack vare 
något jag har gjort utan för att jag råkar vara född just här i 
Sverige, med just mina förutsättningar. Och vi kan reagera 
olika på det vi ser (någon kanske stänger av tv:n); men för 
min del så blir denna känsla sedan till något mer, ett ansvar 
att ta tillvara på det som jag har för att hjälpa andra. 
  Det hjälper inte att jag går runt och känner skuld för att jag 
har det bra. Det hjälper ingen. Men när jag läser min Bibel 
och lyssnar till Guds röst i mitt inre så vet jag att jag har ett 
ansvar att hjälpa de svaga, att göra något för de utsatta. 
  Detta nummer av Utsikt handlar om Fastan. Att avstå något 
(tex tid, pengar, media) för få något annat (mer tid med Gud, 
glädje och frid). Jag har fått mycket och därmed har jag 
möjlighet att ge vidare. Kanske ska jag nu under Fastan 
avstå från något så pass att det känns lite. Inte bara de där 
extra kronorna i plånboken. Kanske kan jag avstå något mer, 
för att någon annan ska få något överhuvudtaget. 
  Kanske lite mer än en tanke på att ”det är så synd om dem, 
de stackars barnen”, så kan jag avstå lite av min egen 
bekvämlighet och tid, på riktigt. Och ska sanningen fram så 
är det inte bara i Filippinerna eller Ghana det behövs. Det 
behövs här i Sverige, här i Småland och här i Gnosjö. 
  För någon av oss kanske det innebär att jag blir fadder för 
ett barn som behöver hjälp med skolgång och trygghet och 
jag avstår från en pizzakväll i månaden. För någon annan 
kanske det innebär att bli familjehem och jag avstår ett extra 
rum och säng för ett barn som behöver få känna sig sedd och 
älskad. Precis som de barnen vi har sett på tv. Eller att man 
avstår från en del av semesterkassan för att någon annan 
behöver pengarna mer.
  I vår familj har vi tre fadderbarn, 
men jag känner att det inte räcker. 
Ska bli spännande att se vad Gud 
leder och vad vårt nästa steg blir 
där vi får avstå och ge vidare. 
  
Vad skulle du kunna avstå?



Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
                                                                                    Karin Boye
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Pallplatsen hägrar för idrottsmannnen/kvinnan - men hur 
når han/hon dit? Utan att avstå från en del och ge tid för 
träning går det inte att nå målet.

Vilken jord skall vi överlämna till barn och barnbarn? ”En 
UV är djurvän och vårdar naturen” lovar våra scouter. Vad 
gör jag med mina sopor? Hur kan jag verka för ett hållbart 
samhälle? Vill vi uppnå en bättre värld, måste det få 
konsekvenser i vår livsföring.

Kan jag skolka och missköta arbetet i skolan - om jag vill 
komma någonstans i livet? Det gäller att prioritera.

Hur uppnår jag en bra relation till min kompis eller min 
partner? Handlar inte det också om att avsätta tid och kraft 
för att relationen skall utvecklas.

 

Livet handlar mycket om att prioritera. Ibland måste 
vi avstå från något för att utvecklas som människor 
och mogna i medmänsklighet.

 

När du nu fått Utsikt i din hand är vi inne i Fastan. Ordet 
kanske har en negativ klang. Tankarna förs till självplågeri 
och botgöring. Men i första hand vill Fastan lära oss ett 
positivt sätt att se på livet, att satsa på rätt saker och 
mogna som människor.

Kyrkoårets fastetid har en lång historia. I den äldsta 
kyrkan var påsken den enda större helg som firades. Jesu 
död och uppståndelse var det stora som överskuggade allt 
annat. Så viktig var påsken att det under de kommande 
seklerna växte fram en lång förberedelsetid inför påsken: 
Fastan.

Fastan 
- enkelhet och prioritering

Vi vill förverkliga oss själva – men hur gör vi? Vad strävar vi mot? Kan det vara så att man 
ibland måste avstå från vissa saker för att kunna uppnå något större och viktigare? Fastan - 
den del av kyrkoåret som vi är inne i nu - handlar om just detta.

Den vill inte bara fördjupa oss i Jesu lidande utan också ge 
oss en realistisk bild av oss själva t.ex. att jag påverkas 
och styrs av olika krafter och att det inom mig finns både 
det som är gott och ont.  Hur skall jag komma ut ur min 
egen inkrökthet? Hur skall jag bli en bättre människa? 
Fastan lär oss att vi inte skall ägna tid och kraft åt sådant 
som inte bygger upp oss – fysiskt, mentalt  och andligt. 
Mycket kan förslava oss och göra oss mindre som 
människor.

När vi hör ordet fasta tänker vi oftast på att avstå från mat 
under en viss tid. Men man kan också avstå från annat 
som gärna tar överhand t.ex. mobilanvändande, TV-
tittande, shopping, alkohol. Tanken är dels att den tid man 
får över skall komma till nytta i bön och bibelläsning, dels 
att de pengar jag får över skall komma fattiga till del. 
Som bekant finns ju insamlingsdriver just under faste-
tiden.
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Fastans nyckelord heter enkelhet och återhållsamhet på 
livets alla områden. Hur mycket behöver jag egentligen av 
det jag omger mig med? Vågar jag se mig om i världen 
och upptäcka att livet inte handlar i första hand om min 
tillfredsställelse utan andras välbefinnande? Hur värnar 
jag miljön? 

Prioritering är A och O. Träningsspecialisten Peter 
Jegefalk betonar: ”Om du säger att du ska prioritera din 
träning, så saknar det värde om du inte samtidigt talar om, 
vad det är du ska flytta ner i kön. Är det jobb, familj, 
långa stunder i ensamhet framför suspekta webbsidor som 
helst ska raderas, innan någon annan lånar datorn? Om du 
säger att inget ska flyttas bakåt i kön så ljuger du, antingen 
för dig själv eller för andra, i värsta fall för både också”.

Mitt kristna liv behövde också präglas mer av enkelhet 
och prioritering. Fastan kan få bli den tid på  året, då jag 
sätter fokus på bibelläsning och bön för att nå en djupare 
gemenskap med både Gud och människor! Bra ledord i 
livet är Paulus ord: ”det som är sant, det som är upphöjt, 
rätt och rent, det som är värt att älska och akta … ta fasta 
på allt detta” (Fil 4:8).

Bibelläsningsplan inför påsken, 
där vi följer Jesus den sista påsken i Jerusalem, 
med hjälp av Johannesevangeliet.

Mars
24   Joh. 12: 1-11                  7  Joh. 15:18-16:4
25   Joh. 12:12-19                 8  Joh. 16: 4-15
26   Joh. 12:20-26                 9  Joh. 16:16-24
27   Joh. 12:27-36                10 Joh. 16:25-33
28   Joh. 12:37-43                11 Joh. 17: 1-8
29   Joh. 12:44-50                12 Joh. 17: 9-19
30   Joh. 13: 1-17                 13 Joh. 17:20-26
31   Joh. 13:18-30                14 Joh. 18: 1-11
April                                    15 Joh. 18:12-27
1     Joh. 13:31-38                16 Joh. 18:39-19:12
2     Joh. 14:  1-14                17 Joh. 19:13-24
3     Joh. 14:15-24                18 Joh. 19:25-37
4     Joh. 14:25-31                19 Joh. 19:38-42
5     Joh. 15: 1-10                 20 Joh.  20: 1-10
6     Joh. 15:11-17

Att fasta betyder i grunden att man avstår från någonting. Vanligtvis så brukar det oftast vara mat, men det 
kan också vara att man avstår från annat. Syfet är då att man fastar för att istället ge tid och plats för sina 
medmänniskor och för Gud. Vi vill uppmuntra dig att frivilligt avstå från det normala under veckorna 13-
16, i ca 15 minuter varje dag eller två timmar under en dag i veckan (eller den tid som passar dig, men att 
det blir något regelbundet). Där du får upptäcka att när du avstår, får du så mycket gott tillbaka.
Avstå något för att:  …kunna ge till någon/något  …pröva en enklare livsstil …tänka på miljön/klimatet 
…skapa tid för att söka Gud

Det kan handla om att du avstår från – ..hoppa över en måltid, godis, kött ..sociala medier, mobilspel, internet
..onödiga inköp ..bilen .TV

Ett annat tips är att under denna period föra en bokföring över sin tid. Vad lägger jag min tid på? Det kan 
hjälpa oss att se vad vi behöver fasta från och vad vi behöver ge vår tid till.

Ladda ner den kostnadsfria appen till din mobil och få 
regelbunden tid med Bibeln, oavsett tid och plats. 
Bibelappen går också att ladda ner på andra språk. 
Sök på ”Bibeln”.

En utmaning i att avstå under veckorna 13-16

/ Bild från Missionskyrkan i Vännäs

Text: Arne Henrysson
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA...
GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

2 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Bo Zandén. Sång Maria Gepertz.
Församlingsoffer.

23 lördag 10.00
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Sara Linnarsson

4 tisdag 19.00
FOCUS - 1 Johannes brev 4. 

9 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Carina Winberg, Mocambique.
Sång. Offer till missionärsunderhållet.

28 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan
Roland Nelson, Vetlanda.

15 lördag 19.00
ÄNTLIGEN BORTA
Biljetter sålda på missionsauktionen.

16 söndag 10.00
GUDSTJÄNST ”Fasta - att avstå”
Bo Zandén. Sång av Emma Wallsjö
och Johanna Magnusson.

27 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

7 fredag 19.00
VÄRLSDBÖNDAGEN i Saron
Roland Nelson, Vetlanda.

8 lördag 18.00
ANDRUM
Brassgrupp.

11 tisdag 18.00
STICK-CAFÉ 

13 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA 

18 tisdag 19.00
FOCUS - 1 Johannes brev 5. 

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

28 fredag 19.00
SAMTAL MED MARCUS BIRRO

Marcus Birro och Daniel Grahn
Inträde: 50 kr. Mingelfika.

29 lördag 
GOSPELDAG i Pingstkyrkan
19.00 KONSERT  i Pingstkyrkan med
 GNOSJÖ GOSPEL och REAL GOSPEL,
Årjäng.

APRIL

Vecka 15 
VÅRSTÄDNING invändigt av kyrkan

30 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST ”Fasta - att hålla rätt kurs” 
Sara Linnarsson. Gnosjö Brass Band.
Kyrklunch för missionen.
18.00 BRASSKONSERT 
med Gnosjö Brass Band.

1 tisdag 18.00
19.00 FOCUS 1 Johannes brev 5

STICK-CAFÉ 

6 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  MED NATTVARD
”Fasta - följa Jesus!”
Sara Linnarsson. Lovsångsteam.
Församlingsoffer.

10 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

Medarr:

12 lördag 9.30
KVINNOFRUKOST MED
CAJSA TENGBLAD
”5 minuters paus - att 
stanna till inför det som är 
viktigt i livet”. 
Pris: 100 kr
Anmälan 070-586 09 72 
eller på lista i foajen.

Medarr:

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

10 långfredag 10.00GETSEMANESTUND MED NATTVARD
...uppgrag...
Bo Zandén. Sång.

18 Långfredag 10.00
GUDSTJÄNST...kärlek...
Bo Zandén. Sång. 

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
...seger.... 
”Uppstått har Jesus, hurra, hurra!”
Bo Zandén. Ung Ton.
14.00 och 15.00
ANDAKT på Bäckgården och Rosendal.
Bo Zandén. Sånggrupp.

20 Påskdagen 10.00

17 Skärtorsdag 19.00

15 tisdag 19.00
ANDRUM ...tjänande...
Bo Zandén
Musik: Gnosjö Brass Band.

ANDRUM...ödmjukhet... 
Bo Zandén
Musik: Gunnar Larsson

16 onsdag 19.00

14 Palmsöndag 10.00 
GUDSTJÄNST ”Vägen till korset” 
Alfred Ullemark. Sara Linnarsson.
Bo Zandén. Lovsångsteam.

25 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF - Sten-Egons Kapell. 

26 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR
Musikskolan underhåller.

PÅSKHELGEN
”avstod från allt och 
antog en tjänares
gestalt då han blev 
som en av oss”
lika Kristus i hans...

24 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA 

MARS



...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

77

30 tisdag 19.00
VI HÄLSAR VÅREN I TÖLLSTORP
Tipspromenad, 
poängjakt, servering, 
vårkör, Musikskolans 
elever mm.
Vårtal Bo Zandén.

Valborgsmässoafton

27 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Sara Linnarsson. Bo Zandén.
Gnosjö Brass Band. 

MAJ

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

Skålen töms fredagar 12.00.

JUNI

BÅREBO
MISSIONSHUS

MAJ

9 fredag 19.00 
VI SJUNGER IN VÅREN i Byastugan
Sten-Egons Kapell. Bo Zandén. 
Servering.

19 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel 

 

16 söndag 16.00
GUDSTJÄNST 
Bo Zandén. Församlingsoffer. 

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

MARS

21 fredag 19.00  
STUGMÖTE 
Hembygdsstugan, 
Göhestra
Medtag kaffekorg.  

MAJ

APRIL

18 långfredag 15.00  
MISSIONSGUDSTJÄNST
Bo Zandén. Sång. Missionsoffer.

6 fredag Nationaldagen 8.00
GÖKOTTA PÅ ETTÖ
Sara Linnarsson. 
Sång. Medtag kaffe-
korg och något att 
sitta på.

6 torsdag nationaldagen 8.00
GÖKOTTA på Ettö
Sara Linnarsson. Sång. 
Medtag kaffekorg och något att sitta på.

13 tisdag 19.00
FOCUS  3 Johannes brev

13 söndag 16.00
GUDSTJÄNST i Betel 
Bo Zandén. Barbro Bergström. Sång. 

29 tisdag 19.00
FOCUS - 2 Johannes brev  

4 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sara Linnarsson. Lovsångsteam.
Församlingsoffer. 

6 tisdag 18.00
STICK-CAFÉ

8 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

11 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Bo Zandén. Gospelkören.
Offer till missionärsunderhållet. 

17 lördag 
SAU:s ÅRSKONFERENS i Jönköping.

18 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED KONFIRMATION 
Konfirmanderna och pastorerna.

22 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

23 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan
Jan & Alvi Gustavsson, Falköping.

24 lördag 8.00
VÅRSTÄDNING 
utvändigt runt kyrkan.

25 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Söndagsskolans sommarfest.
Minibrass och Brasslek. Bo Zandén.
17.00 CAFÉ MED UV-SCOUT
Invigning av scouter & ledare. Lägerinfo.

27 tisdag 19.00
FOCUS - Judas brev.  

29 maj - 1 juni  
SAM:S ÅRSKONFERENS i Gullbranna  

1 söndag 17.00
CAFÉGUDSTJÄNST
Bo Zandén. Sara Linnarsson.
Sten-Egons Kapell.

8 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sara Linnarsson. Sång. Församlingsoffer.

9 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN  Bo Zandén. 

 

17 skärtorsdag 19.00
GETSEMANNESTUND MED NATTVARD 
i Gnosjö Missionskyrka. 

7 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel 

 

11 söndag 16.00
GUDSTJÄNST  
Bo Zandén. Sång. 

JUNI

11 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN  Bo Zandén

 

15 söndag 16.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Bo Zandén. Sång.

 

Du vet väl om   

BÖNESKÅLEN    
på biblioteket?

Lämna dina böneämnen där, 
så hjälper vi dig att be för dina behov 
i våra gudstjänster.
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The power of less
- styrkan i att avstå

Att avstå är ingen uppoffring, jag är glad att jag slipper.
Jag är glad att jag slipper köpa kläder som är tillverkade 
av barn eller under usla arbetsförhållanden. Det är 
glädje att ärva vinterskor, hitta tröjor och byxor som är 
miljömärkta i affärerna eller shoppa snygga koftor på 
loppis.
Jag är glad att kossorna inte behöver äta soja från 
Brasilien eller vara inomhus. När jag köper ekologisk 
mjölk slipper några fler kossor utsättas för kosläpp på 
våren. Ekologiska kor är fria och glada året om.
Jag är glad att jag slipper konventionellt odlade 
bananer och vindruvor. Gifter klarar jag mig bra utan, 
för att inte tala om odlarna och deras närmiljö.
Jag är tacksam att jag slipper parfymer, parabener och 
tusentals olika kemikalier i schampo, hudkrämer, 
hårfärger och smink. 
Jag väljer med lättnad bort så många oidentifierbara 
ämnen i vardagen som möjligt. Helst undviker jag 
kyckling, hur har de egentligen haft det i kyckling-
fabriken? Var finns KRAV-kycklingen i butikerna?
Jätteräkor eller scampi är ingen förlust om de inte finns 
på min tallrik. De är en av världens största miljöbovar 
samt orsakar många mänskliga tragedier.
Det är en befrielse att secondhandbutiker, Blocket, 
fairtrade- och miljömärkningar finns som kan göra våra 
vardagsval enklare.
Det är en glädje att avstå från det som är dåligt. 

Att ge bort pengar, både regelbundet genom att vara 
fadder åt en flicka i Lettland eller ge några kronor till en 
tiggare utanför Coop, gör inte bara något för den som 
får pengarna, utan också något med mig. 
Genom att vara född i Sverige, där vi faktiskt har det 
riktigt bra, känner jag en skyldighet att dela med mig av 
det jag har fått. Jag avstår från att köpa en extra tröja 
eller en utelunch i månaden - jag klarar mig så bra ändå 
- och ger bort pengarna till någon jag vet behöver dom 
mer än jag. 
På samma sätt som konsumtion ökar habegäret, tycker 
jag att det blir lättare och lättare att ge. Det ger mig helt 
enkelt en sundare syn på pengar, och vad det innebär att 
vara en medmänniska.
Mitt fadderbarn och tiggarna här i Linköping påminner 
mig om hur orättvis världen kan vara. 
Kanske förändras det inte med de kronorna jag ger bort. 
Men den där fikat/tröjan/resan jag inte köper, det 
förändrar mig.

Linda Nilsson

Karin Stacke

Reklamtexten ”The Power of less” kan man läsa på flera ställen utefter våra vägar.  Ligger det 
en styrka i att avstå? Vad kan man uppnå genom det?  Behöver vi träna oss i att prioritera?   
Utsikt lät några personer ge sin syn på frågorna

8
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Bibeln berättar om att Jesus och även hans lärjungar 
avstod från mat när de hade stora och svåra beslut att 
ta. Även när omständigheter i deras egna eller andra 
människors liv var tuffa och de behövde kraft och 
koncentration i sitt böneliv. Att få släppa det vanliga 
livets intryck och behov genom att fasta inför Gud, 
ger också vår inre människa vila.

”Omvänd dig och tro evangelium” säger prästen, när 
Katolska kyrkan inleder fastan på askonsdagen (i år 5 
mars) som en förberedelse inför påskfirandet. Askan från 
kvistarna som välsignades vid förra årets Palmsöndag, 
och som varje gudstjänstdeltagare stryks med på pannan, 
blir en påminnelse om det förgängliga - och en uppmaning 
till omvändelse. Under fastan vill Kyrkan förena sig med 
mysteriet i öknen där Jesus frestades i 40 dagar.”En tid att 
få herravälde över instinkterna och nå hjärtats frihet”, 
heter det i Kyrkans katekes. Det kan låta som en tuff match 
i dagens samhälle, där vi vant oss vid rätten att, utan att 
vänta, få tillfredsställa alla begär. För egen del kan jag 
känna att en rannsakan av tiden som läggs på tv och 
sociala medier i många fall är en större utmaning än fastan 
från födan vi stoppar i oss. För mig blir fastan också en 
påminnelse om vart jag är på väg, vem jag är och innerst 
inne vill vara. En tid att fråga sig vad som står i vägen för 
att jag ska låta Gud vara Gud – och ge mig själv en ny 
chans att låta Honom forma mig till en sannare människa. 

Vi har alla avstått något i våra liv för att göra något 
annat i stället, t.ex.hoppa över att vara med vänner 
för att istället studera och göra läxorna.
Det jag avstår i stort sett varje vecka är, att jag avstår 
från att vara med mina skolkamrater ett par dagar i 
veckan för att istället vara med på UV och Tonår.
Att få ta och avsätta tid till att förändra andras liv 
varje vecka gör jag gladeligen.
Något av det bästa man kan göra är väl att va ett gott 
föredöme för någon som är yngre.

Vinterkrysset vinnare
Denna gång har fler än vanligt skickat in sina lösningar
av vinterkrysset, vilket vi tycker är väldigt roligt.
Som vanligt drar vi tre vinnare som får var sitt bokpris.
Grattis till följande vinnare:
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Torsdagar 10.00   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
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   UNG TON från 6 år
Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör. 
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

GNOSJÖ BRASSBAND Tisdagar 19.00

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-586 09 72

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: Emma Jonnson tel. 989 60 och Emilia Kristoffersson tel. 922 20 
   

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    

BRASSLEK
Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   

Tisdagar 17.45 

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

eller ring Sara 070-586 09 72, Alfred 070-689 28 70

SMÅBARNSMUSIKEN

10

Söndagar 10.00   

Välkommen 
till Småbarns-
musiken!

Varje torsdag förmiddag rullar barn-
vagnarna in i sporthallen. Det är dags för 
småbarnsmusiken. 
  Här möts förstagångsmammor med 
flerbarnsmammor (och någon gång ibland 
vågar sig en pappa ner) för en sångstund 
med barnen och fikagemenskap. 
  Det brukar vara en mysig stund med 
sång, skratt och utbyte av erfarenheter i 
småbarnslivet. 
  Det varierar från gång till gång hur många 
vi är men runt 10-15 vuxna plus barn i 
åldrarna 0-6 år, ibland även någon äldre.  
  Det är ganska lagom. 
  Här är alla välkomna, du som är hemma 
och är föräldraledig eller bara är ledig på 
torsdagar. Du som aldrig har varit i en 
kyrka innan eller du som hänger där jämt.  
  Vi hoppas på att få vara en mötesplats 
mitt i småbarnstiden där man kan få sitta 
ner och bara umgås en stund och vilka 
barn gillar inte musik? Ju äldre barnen blir 
ju mer märker vi att de älskar sångstunden 
på torsdagarna. 
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BILDGALLERIET

Bo Zandén 
installeras 
som pastor
12 januari

Avskedfest för Arne Henrysson 3 januari

Tonårs-
gudstjänst 
19 januari

Julkonsert
6 januari 
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