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ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

Bo Zandén

Den Gud som älskar!

ACELLO PRINT AB - BEGU TEK - 
BERNTS KONDITORI AB - BYGGINGENJÖRSBYRÅN AB - 

 ELI GNOSJÖ AB - ELSPECIAL - FILIPS BYGG - GARO AB - 
GLAS & GOLV AB - GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING AB - 

GNOSJÖ  ELEKTROARMATUR AB - GNOSJÖ PLÅTINDUSTRI AB 
GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB - GNOSJÖ TRAFIK AB 

GNOX ENTERPRISE AB - GRAHNAB - GRANSTORPS BYGG -
GUNNARSSONS MASKINSTATION AB - 

GÅRÖ PLÅTPRODUKTER AB  -  GÖHLINS AB
HARTVIGSONS BYGG AB - HELLSTRÖM KAKEL & BYGG - 

ICA SUPERMARKET - J:SON HANDELS AB - 
KALSET AUTOMATSVARVNING AB -

LASERCENTRUM I GNOSJÖ AB - 
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING - 

MACKAN BYGG & SKOGSARBETEN AB - NORDEA - 
NYDÉNS DÄCK AB  - RICANA PRODUKTION AB - 

RITA REKLAM AB - SEB - SKANSKA - SWEDBANK - 
SVEN CARLSSONS TRAFIK AB - TECHNO SKRUV AB - 

TRIONUM AB - TVÅ STOLAR BLOM- & MILJÖVERKSTAN - 
UR & GULD I GNOSJÖ AB 

WALLES FÖRVALTNINGS AB - WK BIL- & DÄCKSERVICE AB -
ZAL-PRODUKTER AB

Bibeln är ett personligt kärleksbrev till varje människa, där Gud 
visar genom att Jesus Kristus kom till världen för att varje 
människa skall få veta att hon är älskad. Lyssna in den hälsning 
som finns till varje människa. Då får du upptäcka, det är på 
riktigt, det gäller mig, oss alla och du får möta den Gud som 
älskar. 

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att 
de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty 
Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för 
att världen skulle räddas genom honom.”   Joh 3:16-17
 
Dessa verser har sin bakgrund i ett samtal som skedde på 
natten mellan Jesus och Nikodemos. Nikodemos var en lärd 
man, som var positiv till Jesus. Han ville inte riskera att bli sedd 
med Jesus och vad skulle då andra tänka om honom. Det är ett 
lite märkligt samtal, då Jesus utmanar Nikodemos ”att bli född 
på nytt”, som svar på frågan: Hur man kan få lära känna Gud? 
Detta samtal vill få oss att upptäcka vilka vi är som människor 
och förstå vem Jesus är och vad han har gjort för oss.

Lilla bibeln säger - ”Jesus Kristus frälste/räddade världen!” Det 
handlar om vårt liv redan här och nu, men också om framtiden 
och evigheten. Det är på riktigt, att få ta emot och tro på Jesus 
som blir till vår räddning, så vi inte står där som förlorare av 
livets match. Vi förstår av dessa ord att Jesus inte kom till 
världen för att skrämma, hota eller döma. Gud använder aldrig 
hot för att nå till en människa, ändå finns det så mycket 
missuppfattningar om Gud och många bär på en rädsla inför 
Gud, som blir till hinder för att kunna möta honom. Jesus kom 
för att han älskar oss. Jesus kom för att dela våra liv. Jesus kom 
för att frälsa oss/rädda oss. 
Rädda oss från? - Vårt liv handlar så mycket om oss själva, 
upptagna med vårt eget, ett liv som bara handlar om mig, där 
oftast våra medmänniskor men främst Gud glöms bort. Jesus 
tog all vår självupptagenhet och alla våra brister och dog på ett 
kors på grund av sin kärlek till oss och hela världen och förlåter 
oss.
Förlåter till?  - I mötet med Jesus ser vi att Gud har älskat oss 
först och där ger vi vårt gensvar till honom, från ”mig själv” till att 
lyssna in orden från Jesus ”följ mig”. Det blir en ny närvaro i 
våra liv, då vi vågar leva i gemenskap med Gud som gör 
skillnad med våra liv.

I detta nummer möter du olika symboler, som vill hjälpa oss att 
förstå denna levande närvaro i 
vår livssituation här och nu. Det 
finns en Gud som älskar oss och 
som outtröttligt kommer att söka 
efter oss.                                               

                                                                             



Detta är kärleken: 
inte att vi har älskat Gud utan 
att han har älskat oss 
och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder...
om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. 
.. om vi älskar varandra är Gud alltid i oss.

1 Joh 4:10-12



I vårnumret av Utsikt vill vi visa på hur fondens utsmyckning i kyrksalen på olika sätt vill säga till 
varje besökare - Du är älskad! Alla gudstjänster i vår kyrka handlar djupast sett om, att du är 
älskad som du är och oerhört värdefull i Guds ögon. Kristendomens innersta väsen är nämligen 
kärlek och inget annat. Nya testamentet säger att Störst av allt är kärleken. 
Våren är snart i antågande och om en månad är det påsk – en av kyrkoårets stora högtider, kanske 
rent av den största! Jesus dog och uppstod av kärlek till oss. Även om lidande och sorg finns med 
på skärtorsdagen och långfredagen, så är påskdagens segerjubel att Jesus lever det helt domi-
nerande! Det finns liv och framtid! 
Antingen vi talar om jul eller påsk så bottnar båda högtiderna i denna Guds stora kärlek. Så 
älskade Gud världen att han gav den sin ende son (Joh 3:16). Gud visar på olika sätt att han älskar 
oss människor oreserverat och gränslöst.
Ibland kanske vi som kyrka misslyckats med att visa detta och budskapet har fått slagsida åt krav 
och fördömanden. Men Gud älskar varenda människa oberoende av etnicitet, kön, sexuell 
läggning, ålder osv. Gud är kärlek!

Vad säger korset oss? Vad ger fondväggen, det stora halvcirkelformade fönstret, Eva 
Spångbergs vackra konstverk och nattvardsbordet oss för hälsning? Utsikt lät några 
gudstjänstbesökare ge sina tankar.

Korset
”Korset anser jag är Jesu största tecken på kärlek. Att 
älska någon så mycket att man kan dö för dem, fast 
man inget ont gjort själv. Det är verkligen äkta kärlek 
för mig.”  / Filip Johansson

”Jag tänker på kärlek och förlåtelse, när jag ser på 
korset i kyrkan. Jag känner mig sedd av Jesus på ett 
positivt sätt och att jag är älskad precis som jag är. 
Och den kärleken gäller inte bara för mig utan för alla 
i hela världen. Han vet precis hur jag har det och bryr 
sig om mig.” 
/ Charlotta Henrysson

Fönstret i fonden. 
”Det första jag ser när jag sätter mig i kyrkbänken är det stora fönstret med alla dess små rutor. Ljuset som 
släpps in och där jag har fin utsikt uppåt - mot himlen. Det får mig att känna hopp och visshet om en trygg och 
ljusare framtid, när vi alla ska få mötas i himlen. 
Fönstrets form liknar även en regnbåge, vilket symboliserar förbundet mellan Gud och människa.
Jag tycker det ger en vacker inramning till gudstjänsten när vi kan blicka utåt och uppåt mot himlen under tiden 
vi träffas i vår församling.”  / Jenny Frylebäck

”Jag ser en soluppgång i fönstret och det säger mig att det ljusnar, en ny dag kommer och att det finns framtid 
och hopp för oss både här på jorden och i himlen.”  / Lars Toftgård

Symboler för Guds kärlek
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA...
GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

1 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Bo Zandén. Sara Linnarsson.
Lovsångsteam. Församlingsoffer.

22 söndag 10.00
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Sara Linnarsson. Minibrass.
18.00 EKUMENISK BÖNESAMLING
Sara Linnarsson. Lovsångsteam.

7 lördag 19.00
KONSERT 
MARIA GUSTIN-
BERGSTRÖM
och
Mikael Bergström 
och Joel Hagen.

27 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan
Ville Oskarsson.

8 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Bo Zandén m.fl. Ung Ton.
Insamling till missionärsunderhållet.

Vecka 13
VÅRSTÄDNING invändigt av kyrkan

4 onsdag 19.00
MAMMAFEST
Anmälan till Sara Linnarsson 
tel 070-389 28 70
19.00 BIBEL OCH BÖN

17 tisdag 18.00-21.00
STICK-CAFÉ 

12 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA 

21 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR
Musik: Sten-Egons Kapell.

GUDSTJÄNST
Bo Zandén. Gnosjö Brass Band.
18.00 BRASSKONSERT 
med Gnosjö 
Brass Band.

9 torsdag 9.30

23 torsdag 9.30

BIBEL - BÖN - FIKA

BIBEL - BÖN - FIKA

3 Långfredag 10.00
GUDSTJÄNST 
”Den mannen måste vara Guds son.”
Sara Linnarsson. Sång. 

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Han har uppstått, han är inte här!”
Bo Zandén. Söndagsskolan.
14.00 och 15.00
ANDAKT på Bäckgården och Rosendal.
Bo Zandén. Sånggrupp.

5 Påskdagen 10.00

2 Skärtorsdag 19.00

31 tisdag 19.00
ANDRUM ”Kvinnan med oljan”
Bo Zandén. Musik: Gnosjö Brass Band.

ANDRUM  ”Är du Messias?” 
Sara Linnarsson. Bo Zandén.
Musik: Gunnar Larsson

1 onsdag 19.00

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

26 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Bo Zandén. Sten-Egons Kapell.
18.00 EKUMENISK BÖNESAMLING
i Pingstkyrkan. 

MARS

15 söndag 10.00
SÅNGGUDSTJÄNST ”Min sång...”
Bo Zandén.

18 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN MED NATTVARD 

26 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA 

APRIL

Vi läser ur Markus-
evangeliet 14-16

Påskhelgen 

6 fredag 19.00
VÄRLSDBÖNDAGEN i Pingstkyrkan
Emma Tolf.

GETSEMANESTUND MED NATTVARD
”Stunden är inne.”  Sara Linnarsson. 
Jan Hultegård och Thomas Svenningsson.

14 tisdag 18.00-21.00
STICK-CAFÉ 

15 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN 

18 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR
Musikskolan underhåller.

19 söndag 10.00
TEMAGUDSTJÄNST
”Vårt gemensamma uppdrag.”
Bo Zandén. Sara Linnarsson. Ung Ton.
Missionslunch.
15.00-17.00 
SAMLING PÅ FURUHALL
Program. Fika.

29 Palmsöndagen 10.00

24 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF
Monica Aronsson m.fl.

25 lördag 19.00
MÖTE MED 
SIMON ÅDAHL
I samarrangemang 
med tidningen Dagen
och IBRA radio.

29 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN MED NATTVARD

30 Valborgsmässoafton 19.00
VI HÄLSAR VÅREN 
I TÖLLSTORP
Tipspromenad, poängjakt, 
servering, vårkör, musik 
och vårtal.
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Studiecirklar och kulturarrangemang 
sker i samarbete med Bilda.

...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
MAJ

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

JUNI

11 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN. Bo Zandén.
Missionsoffer 

 

1 söndag 
KYRKSKJUTS. Göte Vennblom. 
Tel. 0370-33 61 04

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

MARS

MAJ

APRIL

6 lördag Nationaldagen 8.00
GÖKOTTA PÅ ETTÖ
Sara Linnarsson. 
Sång. Medtag kaffekorg 
och något att sitta på.

10.00 BÖN FÖR SVERIGE 
i Församlingshemmet.

6 lördag Nationaldagen 8.00
GÖKOTTA på Ettö
Sara Linnarsson. Sång. 
Medtag kaffekorg och något att sitta på.

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

7 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

9 lördag 08.00
VÅRSTÄDNING 
Utvändigt runt kyrkan. 

24 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED KONFIRMATION 
Konfirmanderna och pastorerna.

30 lördag 10.00-12.00
KAFFE OCH VÅFFLOR
Musik: Thomas Svenningsson och 
Gunnar Larsson.

29 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan
Märtas gäng.

14 - 17   
SAM:s och SAU:s ÅRSKONFERENS 
i Gullbrannagården.  

1 måndag 18.00
CAFÉ MED UV-SCOUT
Invigning av scouter och ledare.
Lägerinformation.

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

22 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN  i Betel 

 

2 skärtorsdag 19.00
GETSEMANESTUND 
MED NATTVARD 
i Gnosjö Missionskyrka. 

20 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN
Bo Zandén. 

 

10 söndag 16.00
GUDSTJÄNST  MED NATTVARD 
Bo Zandén. Sång. Samtal.

JUNI

10 onsdag 19.00  

10 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST
Peter och Lena Fridlund.
Gnosjö Brass Band.
Insamling till missionärsunderhållet. 

13 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN

17 söndag 17.00
CAFÉGUDSTJÄNST
Bo Zandén. Sten-Egons Kapell. 

21 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

27 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN MED NATTVARD

31 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Söndagsskolans sommarfest.
Minibrass. Bo Zandén.

15 måndag 18.00
LEDARFEST för alla barn- och 
ungdomsledare.

22 söndag 
KYRKSKJUTS. Evald Vennblom. 
Tel. 0370-33 61 04

12 söndag 
KYRKSKJUTS. Niclas Blomgren. 
Tel. 070-574 60 39

BIBEL OCH BÖN i Betel

 

Du vet väl om   

BÖNESKÅLEN    
på biblioteket?

Lämna dina böneämnen där, så hjälper vi 
dig att be för dina behov i våra gudstjänster.

Skålen töms fredagar 12.00.

Välkommen till en helg av gemenskap!

Tillsammansaktiviteter för alla åldrar,
andakter, tonårshäng, go mat, barnkul,
undervisning, samtal, kvällsprogram,
uteliv …
Avgifter:
Vuxna: 1.100 kr, 
ungdom på golv 400 kr,
4-12 år 400 kr, 0-3 år 0 kr.
Familj max 3.000 kr.
Resa med buss eller egen bil. 
Busspris och priser vid egen husvagn 
eller säsongsplats kommer i lägerfolder
inom kort.

Anmälan senast den 31 maj till Gnosjö
Missionsförsamling. Lämna din anmälan
i kyrkan eller maila anmälan till:
bo@gnosjomissionskyrkan.org
Övrig information kommer i lägerfolder.
Frågor till Bo Zandén tel.070-6092870

TILLSAMMANSLÄGER 
PÅ GULLBRANNAGÅRDEN
18-20 september 
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Konstverket ”Brödet och 
fiskarna” / Eva Spångberg

”När jag kommer in i kyrksalen möts 
jag av en välkomnande och 
kärleksfull Jesusbild med utsträckta 
händer: Kom till mig! ”
/ Lisbet Åkerlund

”När jag ser på Jesus som välsignar 
brödet och fiskarna, tänker jag på alla 
under Jesus kan göra. Att han inte 
bara hjälper folk som har det svårt 
utan att han bryr sig även om de 
rikaste! På det sättet blir han en 
ledare för mig och det gör mig trygg i 
min tro!” 
/ Emil Åkerlund

Fondväggen

”Fondväggen med sina olikformade stenar påminner mig om, hur Guds kärlek kan foga oss samman trots våra 
olikheter. I den kristna gemenskapen och i Guds församling finns det plats för alla”. 
/ Inge Johansson

”Det jag lägger märke till, när jag tittar på fondväggen i vår kyrka, är att ingen sten är den andra lik. Och skulle 
man ta bort en sten är inte väggen längre hel. Jag tänker på vår församling: vi är alla unika och vi behöver 
varandra”. / Erika Lyttinen



Nattvardsbordet
”Jag ser hela församlingens 
verksamhet i nattvardsbordet: Den 
Stora Bibeln som oftast ligger där 
och symboliserar det centrala i den 
kristna tron och är ledstjärnan i vår 
verksamhet. Ljusen som påminner 
oss om att församlingen ska vara ett 
ljus i vår värld. Blommorna som är 
ett bevis på Guds fantastiska skapelse 
och nattvarden, där vi får minnas att 
Jesus dog för vår skull av kärlek till 
oss.”  / Bengt Nyström

”Nattvarden är ett tillfälle för mig att 
vara stilla i eftertanke. Ett tillfälle att 
försöka greppa den ultimata kärleken 
– att Jesus var beredd att ge sitt liv 
för just mig. Handgripligen levande-
gjort genom måltiden med brödet och 
vinet som en symbol för hans kropp 
och blod.” 
/ Anna Linder

Vinterkrysset 2014
Vinnare av bokpriser:

Ing-Marie Nilsson, Trollbacken 4B
Anita Andersson, Storgatan 23
Elvy Svenningsson, Järnvägsgatan 58H

GRATTIS!



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. 070-389 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
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

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 

Torsdagar 15.45.     

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

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

Söndagar 18.00.  .    

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

eller ring Sara 070-389 28 70, Alfred 070-689 28 70

Söndagar 10.00. 
   

Kontakt: Joakim Adriansson tel. 070-256 9144 

GNOSJÖ GOSPELKÖR
En ekumenisk kör som under vårterminen övar i Församlingshemmet.

STICK-CAFÉ

Måndagar 18.00.      

Tisdagar 19.00.      

Torsdagar 19.00.      
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Är inte symötenas tid förbi? Den yngre 
generationen har inte tid och intresse av 
handarbete… eller? 
Birgitta Wallesjö - en av deltagarna i 
Missionskyrkans stick-café - berättar:
Hur fick ni idén? 
På andra håll hade vi hört om stick-café och vi 
var några stycken som sa, att vi testar och ser 
om det finns intresse för det i Gnosjö också. 
Förra våren drog vi igång. Skulle det komma 
någon? Vi blev positivt överraskade, när 
församlingsvåningen fylldes av förväntansfulla 
damer. Sedan har vi fortsatt en tisdag i 
månaden. I snitt är vi ett 40-tal deltagare. 
Nu är vi alltså inne på tredje terminen. 
Hur ser en kväll ut? 
Vi samlas vid 18.00 men det är fritt att komma 
senare om man vill. Däremot har vi bestämt en 
sluttid – 21.00 – för det är ju mitt i veckan och 
många skall upp och arbeta dagen efter. Men 
det är inget tvång att handarbeta.  En del 
kommer bara för att vara med och sitta och 
prata en stund. Det är ju viktigt också! Vi 
poängterade från början att upplägget skulle 
vara opretentiöst och enkelt. Känna-sig-
hemma-gemenskapen är viktigare än ett 
program. Naturligtvis fikar vi tillsammans. Ofta 
är Evelyn Karlsson från affären Evelyns mode 
med och tipsar och ger idéer på vad man kan 
göra. Kvällen innehåller också en aftonbön.
För vem?
Alla som har lust – även för män! Men ingen 
har vågat än! Det finns inget krav att man 
måste vara kyrkligt aktiv. Hit kommer allt från 
tonåringar till pensionärer. Det är viktigt med 
öppna mötesplatser över generations-
gränserna. Önskan är att vi också skulle kunna 
nå mer över kulturgränserna. Ibland har vi haft 
med några av våra invandrare.
Det är alltså bara att komma! Nästa gång är 
den 17 mars kl 18.00.



BILDGALLERIET

Missionsauktion 15 november

Julnattsgudstjänst 24 december

UV-scouts Lucia 8 december

Söndagsskolans julfest 14 december



KONSERT

Maria Gustin 
Bergström

Lördag 7 mars kl 19.00

i Gnosjö Missionskyrka

Maria sjunger sina egna sånger och berättar om hur sångerna kom till 
genom livets dalar och höjder.
Marias sånger sjungs mycket i Sveriges kyrkor och hon har fått flera stipendier 
för sina sånger, bland annat Utbultsstipendiet och Anders Frostensonsstipendiet.

Lyssna till

med musikerna 
Mikael Bergström och Joel Hagen 

www.mariagustinbergstrom.se Välkomna!

Lördag 25 april kl 19.00

i Gnosjö Missionskyrka

Möte med 

SIMON 
ÅDAHL

I samarregemang med tidingen Dagen 
och IBRA radio

            


