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Ungdomsledaren har ordet

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 - ICA SUPERMARKET - 

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

Adam Andersson

Temat för det här numret av Utsikt är relationer, och i denna 
spalten framför allt relationen till Gud. I och med att  påsken 
närmar sig med stormsteg så passar det utmärkt. Det är ju det 
som hände påsken för 2000 år sedan i Jerusalem som är 
grunden för vår relation till Gud. Ända sedan Adam och Eva i 
Edens Lustgård satte sig upp emot Gud och gick på Ormens 
falska erbjudande om gudomlig kunskap har det funnits en 
klyfta mellan människan och Gud. Men Jesu seger på korset 
överbryggar den klyftan. När Den Helige Anden på pingstdagen 
blev tillgänglig för alla människor då möjliggjordes en personlig 
relation till Jesus för alla människor i alla tider. 

Innan påsken, under fasteperioden, brukar jag försöka tänka 
extra mycket på min relation till Gud. Är det något i mitt liv som 
försvårar vår relation? Har jag något som tar upp den tid jag 
egentligen borde lägga på bön, tillbedjan och bibelläsning? 
Finns det något jag prioriterar högre än Gud? Det är inte alltid 
lätt att identifiera vad detta kan vara, och framför allt är det 
svårt att faktiskt ta tag i det. Jag tror att det är oerhört viktigt att 
rannsaka sig själv och försöka jobba med de här bitarna. 
Framför allt om man vill att Gud ska få ha den plats i vårt liv 
som han förtjänar första platsen, som vår Herre. 

Den brittiske 1800-talsmissionären James Hudson Taylor ska 
ha sagt ”Christ is either Lord of all, or is not Lord at all”. Oerhört 
skarpt och utmanande. Låter vi Gud styra och påverka vår vilja, 
vårt handlingsmönster, våra värderingar, våra prioriteringar etc? 
Försöker vi ändra på oss själva eller på Gud, när någonting av 
detta krockar med Guds sätt att se på det? Även om det 
stundtals är kämpigt att alltid sätta Gud i första rummet så 
kommer det vara värt det. Ju större plats vi ger Gud i våra liv, 
desto mer utrymme kommer han få att verka i oss och genom 
oss. 

Relationen till Gud handlar såklart inte bara om krav på bot och 
bättring och att vi ska förkasta allt vad nöjen heter för att bara 
prioritera bön och bibelläsning. Jag tror inte Gud vill ha en 
sådan relation till oss. Jag hamnar lätt i en form av jobbrelation 
till Gud, att mycket av vår samtal handlar om arbetsrelaterade 
saker. Det blir ganska tråkigt i längden. Gud är inte min 
arbetsledare, han är framförallt min pappa, min bästa vän. 
Vänner delar man intressen med. Bjud in Gud och låt honom 
vara med och dela dina intressen med honom. Ta med honom 
på hockey, ta en löprunda med honom, snickra lite ihop, spela 
trummor eller vad du nu tycker är roligt. 
Det kan låta banalt, men jag tror det 
kommer göra mycket i din gudsrelation. 
Att låta Gud vara med i vardagen är en 
viktig nyckel till en djupare relation. 

Glad påsk och Guds välsignelse!

Relationen till Gud



No man is an Island 

No man is an island
No man stands alone
Each man's joy is joy to me
Each man's grief is my own

We need one another
So I will defend
Each man as my brother
Each man as my friend
/ Lyrics: Joan Baez

Ingen står helt ensam
som en öde ö i vind
Är nån ledsen, når det mej.
Är nån glad, smeks min kind!

Vi behöver varandra!
Ni är, var och en,
syskon, var ni än vandra
som min bästa vän!
/ sv. text: Roland von Malmborg
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Alla vill vi ha goda relationer till vår omgivning. 
Det gör livet meningsfullt och rikt. Jag lyfts och 
bärs framåt tillsammans med andra. Men 
destruktiva relationer förpestar tillvaron och kan 
göra livet till ett helvete. 
Media rapporterar dagligen om motsättningar, 
spruckna relationer och ond bråd död, när vi inte 
klarar av att leva tillsammans på ett värdigt sätt. 
Allt i livet handlar om relationer på olika plan. I det 
här numret av Utsikt vill vi belysa detta.

   Aktuellare än på länge är frågan, hur vi möter de som 
flytt till vårt land undan krig och svåra om-
ständigheter. Varför ökar hatbrotten i vårt samhälle? 
Varför tycks motsättningarna religioner emellan 
tillta? Hatbrott mot judar och kristna ökar enligt färska 
rapporter runt om i vår värld, också i vårt land. När 
skall vi inse att vi är ”barn under samma himmel”? 
Bönen ”lär oss ta hand om varandra och leva 
tillsammans i fred” (Margareta Melin) känns ange-
lägnare än någonsin.
   Den grundläggande frågan är, hur jag ser på mig 
själv. Älskar jag mig själv eller ser jag ner på mig 
själv? Ser jag mig som värdefull och viktig eller är jag 
en stor nolla? Hur jag ser på mig själv är avgörande för 
hur min relation till andra blir. Kan jag inte se mig 
själv som viktig och värdefull, kan jag inte se det fina 
hos andra. Jesus sa: ”Du skall älska din nästa som dig 
själv”. Alla behöver vi jobba med vår självbild för att 
relationen till andra också skall bli hel.
  Över 1,5 miljoner hushåll består av en person i 
Sverige. Det är nästan 38 procent av alla hushåll enligt 
SCB. Ibland har jag funderat över om det bara handlar 
om självständighetslängtan, frihetsbehov och eko-
nomiskt oberoende. Har vi svårt att leva tillsammans 
med andra?

   Enligt bibeln är människan skapad till relationer.
I berättelsen om Adam och Eva beskrivs tydligt hur fin 
en relation kan vara men också hur destruktiv en 
gemenskap kan bli. Vi får följa utvecklingen från 
paradisets harmoni och helhet till det första 
brodermordet och att ”marken bar törne och tistel”. 
Där beskrivs de fyra relationer som varje människa 
också idag kämpar med: relationen till sig själv, med-
människan, naturen och Gud. 
   Forskning och vetenskap talar mer och mer om, hur 
viktigt helhetsperspektivet i tillvaron är. Så beskriver 
bibeln det också. 
Om jag inte kan älska mig själv, kan jag inte heller 
älska min nästa har vi redan konstaterat. Den judiske 
religionsfilosofen Buber uttryckte det så här: ”att 
människan blir till genom ett du”. Den tredje 
dimensionen vi är insatta i, är vårt ansvar för jorden 
och dess framtid. Ödesfrågorna hänger över mänsklig-
heten: befolkningsökning/svält, krig och klimat-
förändringar. 
    Vad vore människan om hon bara vore hänvisad till 
det inomvärldsliga? Bibeln poängterar vår gemenskap 
med Gud. Vi behöver en Gud att tro på, kunna be till 
och ha en relation till. Jesus kom för att hjälpa oss att 
upprätta vår gudsrelation - livets fjärde relation.

Relationer 
– det bästa och värsta

Målning av Norman Rockwell (1894-1978)

Text: Arne Henrysson
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Finns det nycklar eller verktyg att använda för att 
få en relation eller gemenskap att bli hållbar och 
varaktig?  Var och en odlar vi olika former av 
relationer allt från parrelation, vänskap, försam-
lingsgemenskap till företag eller föreningar. 
Utsikt har frågat några personer om vad de tycker 
är viktigt eller vad man upptäckt för gemensamma 
nycklar som kan vara av värde att tänka på och 
använda sig av. 

Hur kan relationer bli
starka och varaktiga?

* Vara ärlig
Det första många nämner är ärlighet, att vara sann i det 
man säger, att varken försköna eller förvanska. Man 
ska dock komma ihåg att ärlighet utan omtanke kan lätt 
bli grymhet. Att ”säga dig ett sanningens ord” i 
upphetsning kan bli förödande. Många menar också att 
vi bör tona ner fasader av präktighet och framgång. 
Alla har vi misslyckanden och bär på bördor och 
svårigheter. Äkthet är ett nyckelord att bära med sig.

 
* Tala väl om relationen
Att tala väl om en relation eller en gemenskap som 
exempelvis en församling, skapar goda förväntningar 
och blir ofta en självuppfyllande profetia. Omvänt blir 
kritik och gnäll en nedåtgående spiral som sprider 
missnöje, osämja och splittring.
Förväntan utan krav har stor kraft. Att få känna goda 
och höga förväntningar från vår omgivning gör att vi 
växer. Uppmuntran och förväntan går hand i hand.

* Fokusera på det som är bra
Det finns ingen allt igenom perfekt relation eller 
gemenskap. En talare höll upp ett stort vitt papper med 
en liten svart prick på och frågade lyssnarna vad de 
såg. Alla svarade att de såg en svart punkt utom en liten 
grabb som sa att det var ett stort vitt papper.
I våra relationer finns mycket bra, men vi har lätt att 
fokusera på det vi är missnöjda med. Ofta upptar detta 
vår bild. Att bygga vidare på det som är bra gör nästan 
alltid att de svåra delarna blir bättre.

* Hjälpa varandra
”No man is an island” har citerats på sidan 3 i Utsikt. Vi 
behöver varandra. Ensam är sällan stark. Vi behöver 
varandras hjälp speciellt när livet är tungt. Att ge till 
någon annan, oavsett om det är hjälp eller något annat 
någon behöver, gör våra liv mer meningsfulla.

* Vårda gemensamma mål
Både att ha och vårda gemensamma mål och värde-
grunder är positivt för en relation. Att i en förening, ett 
företag eller församling tillsammans sträva mot ett 
gemensamt mål skapar samhörighet och ger en kraft i 
gruppdymaniken. Det är viktigt att hålla målen 
levande, därför är det bra att kontinuerligt påminna om 
dem

* Prata med varandra istället för om varandra   
Kanske hör denna punkten samman med att vara ärlig. 
Den som är ärlig går först och pratar med den det berör 
innan man pratar med andra. 
Här finns också vikten av att vara ödmjuk inför vad det 
jag säger leder till. Att vara inriktad på att göra det som 
är bäst för min medmänniska är A & O. 
Vad betyder det jag säger för andra? Gör jag det i 
omtanke att bygga upp och utveckla mina medmänni-
skor.  Att skapa tillit är grunden för en god relation.

* Använda bönen   
Tack Gud, för en ny dag! Håll mig denna dag i dina 
händer. Hjälp mig ta vara på mina möjligheter, för-
hoppningar och glädjeämnen. Välsigna mina möten 
med människor. 

Har Du fler tankar kring bra verktyg för en gemenskap 
eller relation? Dela dem i så fall med någon annan i 
syfte att göra våra relationer och världen lite bättre. 
Kom ihåg att en förändring börjar nästan alltid inifrån 
mig själv.
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA...

13 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Aron Ivarsson, Hjulfhult. Lars-Erik Stacke. 
Min sång. Missionslunch.
Insamling till missionärsunderhållet.

MARS

2 onsdag 19.00
KONSERT Storbandet. 
Arr. Gnosjö Musikskola.

KVÄLLSBIBELSKOLA 
i Gnosjö Pingstkyrka. Runar Eldebo.

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

APRIL

 9 onsdag 19.00

Världsböndagen

Två ekumeniska bönedygn.
Gnosjö Missionskyrka ansvarar för
Fredag 21.00-03.00 och
Lördag 15.00-21.00
Boka in tider i kyrkans foajè.

6 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
”Ett liv i gemenskap”
Sara Linnarsson. Bo Zandén.
Gnosjö Brass Band. Församlingsoffer.

12 lördag 18.00

16 onsdag 19.00
MAMMAFEST Anmälan 070-389 28 70.

16 lördag 
SAU:S OMBUDSMÖTE I VÄRNAMO

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

20 söndag 10.00 Palmsöndagen
GUDSTJÄNST ”Förlåtelsens kraft”
Bo Zandén. Sång Ingvor Claesson.
TiTo för 10-12 år.
18.00 MÖTE 
”Jobb och utbildning i Rumänien”
Vad är i gång och på gång?
Rapport från Rumänien. Insamling.
Rickard Klerfors m.fl.

17 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
”Vi är älskade av Gud!”  
Sara Linnarsson. Minibrass.
14.00 och 15.00
ANDAKT på Bäckgården och Rosendal.
Sara Linnarsson. Sånggrupp.

8 tisdag 18.00-21.00
STICK-CAFÉ

17 torsdag 9.30
BIBEL-BÖN-FIKA

10 söndag 10.00 

4 fredag 9.30 BIBEL-BÖN-FIKA

18 fredag 15.00 
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan.
18.00 FÖRSAMLINGSMÖTE
”En församling med och för alla...”
Samtal. Servering.

25 långfredag 10.00
GUDSTJÄNST
”Redan idag skall du vara med 
mig i paradiset”
Bo Zandén. Sång Monica Aronsson.

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
”Han är inte här, han har uppstått”
Sara Linnarsson m.fl.

27 påskdagen 10.00

24 skärtorsdag 19.00
GETSEMANESTUND 
MED NATTVARD
”Men låt din vilja ske, inte min”
Bo Zandén. Thomas Svenningsson m.fl.

22 tisdag 19.00
ANDRUM ”Du är alltså Guds son?”
Bo Zandén. Musik: Gnosjö Brass Band.

ANDRUM ”Vad har han gjort för ont?”
Bo Zandén. Sara Linnarsson.
Musik: Gunnar Larsson

23 onsdag 19.00

PÅSKHELGEN
Vi läser 
Lukasevangeliet
kapitel 22-24

31 torsdag 9.30
BIBEL-BÖN-FIKA

3 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Bo Zandén. Lovsångsteam.
Församlingsoffer.

5 tisdag 18.00-21.00 STICK-CAFÉ

6 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN MED NATTVARD

Vecka 15 
VÅRSTÄDNING - invändigt av kyrkan.

13 onsdag 19.00
KVÄLLSBIBELSKOLA  
i Åsenhöga Missionskyrka. 
Peter Bernhardsson.

14 torsdag 9.30
BIBEL-BÖN-FIKA

14 torsdag 19.00
KONSERT med
Annie Fredriksson.
Arr. Gnosjö Musikskola.

KVÄLLSBIBELSKOLA  i Gnosjö 
Församlingshem. Britta Hermansson.

 20 onsdag 19.00

23 lördag 10.00-12.00 
KAFFE & VÅFFLOR  
Musikskolan underhåller.

24 söndag 10.00
GUDSTJÄNST ”Vänskap”
Bo Zandén. Gnosjö Gospel.
TiTo för 10-12 år.

28 torsdag 9.30
BIBEL-BÖN-FIKA

GUDSTJÄNST
”Vilka är vi och hur ska vi bli fler ?”
Jonas Melin. Bo Zandén. Ung Ton.
Insamling till missionärsunderhållet.
15.00 ”Med Jesus i vardagen”.
Iréne Björnell, Huskvarna.
Barnpastor och författare.
Fika 30 kr/vuxen.
Anmälan tel. 070-389 28 70.

ÄNTLIGEN BORTA
Anmälan till Carolina Åberg 070-619 25 67
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Skålen töms torsdagar 12.00.

Du vet väl om   

BÖNESKÅLEN    
på biblioteket?

Lämna dina böneämnen där, så 
hjälper vi dig att be för dina behov 

i våra gudstjänster.

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

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

MARS

MAJ

15 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST   
Abbiya Sibiya, Sydafrika.
Gnosjö Brass Band.
Insamling till missionärsunderhållet.

22 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED KONFIRMATION
Konfirmander och pastorer.
18.00 FÖRSAMLINGSMÖTE

12 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

24 skärtorsdag 19.00  
GETSEMANESTUND MED NATTVARD
i Gnosjö Missionskyrka.

MAJ

23 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel

APRIL

 3 tisdag 18.00-21.00
STICK-CAFÉ 

JUNI

6 Nationaldagen 8.00  
GÖKOTTA PÅ ETTÖ.
Bo Zandén. Hans Karlsson. 
Medtag kaffekorg och något att sitta på.  

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

10 tisdag 17.00
SAMLING PÅ FURUHALL
Program. Fika.

18 onsdag 19.00 
BIBEL OCH BÖN MED NATTVARD  

26 torsdag 9.30
BIBEL-BÖN-FIKA

27 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

29 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Söndagsskolans sommarfest.
Sara Linnarsson.

1 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
”Den lilla gruppen” Sara Linnarsson. 
Lovsångsteam. Församlingsoffer.

30 lördag 
VI HÄLSAR VÅREN I TÖLLSTORP
Se vidare annonsering i Gnosjöandan.

Valborgsmässoafton

 5-8 SAM:S ÅRSKONFERENS 

11 onsdag 17.00
VÅRSTÄDNING utvändigt runt kyrkan.

28 lördag 10.00-12.00
KAFFE &VÅFFLOR
Gunnar Larsson. Thomas Svenningsson.

JUNI

8 onsdag 18.00 
LEDARFEST för alla ledare i SAU.  

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

 6 måndag Nationaldagen 8.00
GÖKOTTA PÅ ETTÖ
Bo Zandén. Hans Karlsson.
Medtag kaffekorg och något att sitta på. 
10.00 BÖN FÖR SVERIGE
Ekumenisk samling i Missionskyrkan.
Sara Linnarsson m.fl.

5 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sara Linnarsson. Adam Andersson.
Lovsångsteam. Församlingsoffer. 27 onsdag 19.00  

BIBEL OCH BÖN Bo Zandén.

15 söndag 16.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Bo Zandén. Församlingsmöte.

18 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel 

8 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN Bo Zandén. 
.

TILLSAMMANSDAG
 Söndag 28 augusti 

på Sjöholmen, Rydaholm

Gemenskap med och för alla åldrar.
Program, gudstjänst och mat.

Mer information kommer under våren.
Boka in dagen.

TiTo

”Med Jesus i vardagen”.
Söndag 10 april kl 15.00 med 

Iréne Björnell, Huskvarna.

Studiecirklar och kulturarrangemang 
sker i samarbete med Bilda.

Läs mer om vårt program på - 
gnosjomissionskyrkan.org

29 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF
Liselott Larsson och Roland Nelsson.

Nu startar vi en ny samling för dig som 
går i åk 4-6 i Gnosjö Missionskyrka
Ungefär en gång i månaden har vi 

en egen träff på gudstjänsten.
Söndagarna 28 februari, 20 mars 

och 24 april.

Hur kan vi ge 
det bästa vi har 
till våra barn?

Hur pratar vi om 
Gud hemma?

Familjeandakten, 
funkar den ens? 

Anmälan 
070- 389 28 70
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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...

BARNTIMMAR 4-6 år

GNOSJÖ BRASSBAND Tisdagar 19.00   

Varje år erbjuds konfirmation till elever i åttonde klass.
Konfirmationsundervisningen är ett samarbete mellan
frikyrkorna i Gnosjö.
Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-389 28 70

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  

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Allan Jannesson tel. 923 25

KONFIRMANDGRUPP

Fredagar 19.00      TONÅR från 13 år
 ”Softa”, någonstans att ”hänga”, fika, andakt m.m.
Kontakt: Henrik Svensson tel. 073-060 82 92

UV-SCOUT 
I UV-scout lär vi oss att respektera oss själva och andra, naturen,
miljön och samhället. Vi lär oss scouting (friluftsliv, djur, eldar, knopar, 
sjukvård etc.), bibelkunskap och allmänna samhällfrågor 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    

Vi bildar ett minibrass med kornett, althorn, baryton, trombone och tuba.
Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

GNOSJÖ MINIBRASS Söndagar 17.45       

Vi sjunger, leker och fikar tillsammans.
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

GNOSJÖ GOSPELKÖR Torsdagar 19.00   
En ekumenisk kör som under vårterminen övar i Gnosjö Missionskyrka.
Kontakt: Joakim Adriansson tel. 070.256 91 44   

Vi bygger för framtiden...

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år Söndagar 10.00   

Söndagsskolan är barnens gudstjänst där vi berättar om Jesus på
ett sätt som passar barnen. Vi har roligt och skrattar tillsammans.
TiTo för åldrarna 10-12 år. 28 februari, 20 mars och 24 april.
Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Onsdagar 14.00-16.00   

Måndagar 18.00       

Torsdagar 10.00     

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

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

På fredagar träffas tonåringar från Gnosjö för 
att umgås med varandra över åldersgränserna. 
Varje vecka finns en ny aktivitet och ingen 
gång är den andre lik. På schemat kan det var 
allt ifrån spelkväll, poängjakt till 
matlagningskväll och “Hemma hos”. Under 
nyår anordnas ett läger på Gullbranna dit vi 
åker och firar nyår tillsammans med Gud och 
varandra. De senaste läger vi har varit på har 
Gnosjö varit bland de största grupperna med 
över tjugo tonåringar varje gång. Även under 
sommaren anordnas ett läger dit vi åker. 
Sommarlägret består mycket av sol,bad och 
gemenskap med Gud.  

Vi träffas i Missionskyrkans källare och håller 
på från klockan 19:00-24:00. Andakten som vi 
har varje gång är uppskattad. För många 
tonåringar är det en stund då de kan koppla av 
och bara få vara med Gud

TONÅR

Vinterkrysset hade i år många inskickade 
lösningar. Riktigt kul tycker vi. Tack alla!
Vinnare av bokpris:

Kenth-Åke Sjösten, Hagelstorp Lyckås 2
Sigrid Hermansson, Polgatan 17
Christina Forslöv, Bondarp 37

GRATTIS!
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Lördagen den 23 januari beökte Magnus och Maria
Carlson Gnosjö Missionskyrka där de ledde en 
samling kring temat ”Friskvård för relationer”.

Friskvård för relationer

Magnus och Maria Carlson är ett gift par från 
Jönköpingstrakten som under ett antal år drivit en egen 
kursverksamhet för relationer kallad ”Carlson 
Communication”. 
   Magnus och Maria har varit gifta i 25 år och har tre 
barn. Till vardags arbeta Maria som lärare och Magnus 
är bland annat fysisk tränare för ishockeylaget HV71 
men också pastor. 
   Utifrån sin egna författade handbok för parrelationer 
”Äktenskapskursen” ordnades en kursdag i Gnosjö 
Missionskyrka lördagen den 23 januari. Ett 20-tal par 
fick under förmiddagen i par och i grupp fundera och 
samtala kring olika frågeställningar kring såväl den   
egna realtionen som kring relationer i allmänhet.
  Magnus och Maria delade också många egna 
erfarenheter dels från sitt eget förhållande men också 
från par de mött under åren.

Kärlekens fem språk:
*  Komplimanger. Det är viktigt att ge ärliga kompli-
manger som förstärker goda sidor hos varandra.
*   Gåvor.  Att ge gåvor för att visa sin kärlek är ett gam-
malt beprövat sätt att vårda sin relation.
*  Fysisk beröring. Beröring är en av våra grund-
läggande behov som människor. Föräldrar som rör vid 
varandra överför ofta beteendet till sina barn.
*   Tid. I den jäktade tid vi lever är det viktigt att ta sig 
tid för varandra för att inte ”växa” ifrån varandra.
*   Göra varandra tjänster. Att vara två och kunna dela 
även små praktiska göromål skapar harmoni i 
relationen.
Kommunikation
Att prata med varandra om känslor och tankar är 
viktigt liksom att försöka förstå varandra och våga 
säga förlåt. En fråga man kan 
ställa till sin partner är 
”Vad önskar du av mig, hur 
vill du jag ska vara?”

I korthet presenterar vi några av de praktiska tips för en 
god och varaktig relation som delades under kursen:
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Träffpunkten, TP-Furuhall Gnosjö, har under många år 
varit en mötesplats för olika kulturer. En mötesplats där 
man kan prata med varandra och visa respekt för 
varandra, vilket på sikt leder till nya relationer. 
  I bostadsområdet Furuhall lever och bor bl.a. 
vietnameser, somalier, syrier, rumäner och svenskar. I 
detta område får man träna praktiskt på integration och 
lära sig att ha respekt för varandras kulturer, vilket 
leder till en bättre miljö för alla på Furuhall. Här har 
Träffpunkten varit en värdefull verksamhet i detta 
arbete och gör en positiv skillnad för detta bostads-
område.
    Från början sökte man sig ofta till sin grupp när man 
kom, men personalen har uppmuntrat till att man möter 
och pratar med varandra över folkgrupper. Syftet med 
Träffpunktens verksamhet är också tydlig: ”drivs av en 
ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, 
med syfte att genom olika arrangemang och aktiviteter 
främja gemenskap och öka förståelse för kulturella och 
sociala skillnader i samhället”. 
- På Träffpunkten skapas härliga relationer säger Kid.
Träffpunkten blir en viktig plats för barnen och ung-
domarna och man kan börja fråga flera timmar innan 
öppningstiden om det inte öppnar snart. 
   Det är ca 20-30 st som söker sig till Träffpunkten på 
vardagarna och lite fler på helgerna. Vid helgen är det 
också uppdelat i två åldersgrupper. Även vuxna från 
området söker sig till Träffpunkten. Här kan man spela 
brädspel/sällskapsspel, datorspel, pingis, pyssla m.m. 
Återkommande varje år har även varit halloween- och 
påskfest.

Träffpunkten  
-  en mötesplats för olika kulturer

Träffpunkten drivs helt ideellt och man har en styrelse 
som leder arbetet, där Kid är ordförande. Just nu är 
man tre personer som ansvarar för verksamheten och 
visst finns det en önskan om mer personal.
    Skulle du vilja skänka något som pyssel, spel m.m. 
eller sponsra med något tar du kontakt med Kid 
Väisänen. Detta gäller också om du skulle vilja 
komma och hjälpa till.

K
ontakt: K

id V
äisänen tel. 076-8009707

Träffpunkten: G
esällgränd 1 G

nosjö
http://w

w
w

.tp-furuhall.se/

Måndag och Tisdag  16.30 - 19.00
Fredag  16.00 – 19.00.   Kl.19.00 - 21.00  mellanstadiet 
Lördag  17.00 – 19.00.   Kl.19.00 - 22.00  mellanstadiet

Öppettider

Kid Väisänen, Ingrid Nilsson och Tuan A San



Den 28 okt 2012 avled Christina Johansson efter 
drygt ett års sjukdom. För hennes make Inge blev 
det en stor förlust att mista sin maka och livskamrat 
efter 45 års äktenskap. Utsikt har träffat Inge och 
samtalat om hur livet har påverkats och hans 
upplevelser av de relationer till familj, släkt och 
vänkrets han hade före och efter Christinas 
bortgång.

När nära relationer 
förändras

Pingstafton 1967 gifte sig Inge och Christina Johan-
sson. Under sina år tillsammans fick de tre barn, 
Henrik, Cecilia och David.
- Vår familj har alltid haft en stark gemenskap, berättar 
Inge. Vi har rest mycket tillsammans, gjort många 
härliga upplevelser och delat både glädje och sorg. 
Christina tog ett stort ansvar för att vi alla i familjen 
skulle ha det bra och må väl.
   När barnen flyttat hemifrån delade Christina och 
Inge även arbetet i familjeföretaget.
- Vi har under många år umgåtts med flera familjer i 
vänkretsen, både innan vi hade barn, när alla hade barn 
och när barnen hade flyttat ut. Denna gemenskap har 
betytt mycket för oss och gav ett starkt stöd när 
Christina 2011 fick besked om att hon hade cancer.
- Från början trodde vi alla att Christina skulle bli frisk 
men allt eftersom tiden gick blev situationen svårare. 
Vi försökte hela tiden leva som vanligt och vara öppna 

   I juli 2012 fick familjen möjlighet att tillsammans 
resa till London och Olympiaden. Christina hade fått 
behandlingar och var efter omständigheterna stark. 
Allt såg då positivt ut men efter sommaren stod det 
klart att läget var så allvarligt att det mänskligt sett inte 
fanns något hopp.
- Den 28 okt somnade Christina in. Tiden därefter blev 
familjen och vännerna oerhört viktiga. Vi har hela 
tiden försökt att leva öppet och på samma sätt som 
tidigare. För mig blev omställningen stor inte bara 
känslomässigt. Jag fick även ta hand om många av de 
praktiska saker som Christina skött. Samtidigt var det 
viktigt för mig att försöka leva så lika som tidigare. Jag 
har därför fortsatt arbeta och behålla mina uppdrag, 
umgås som tidigare med släkt och vänner. Jag har 
aldrig känt mig utanför den gemenskapen någon gång 
trots att jag nu är ensam.
   Inge berättar att han tycker omgivningen har låtit 
honom vara som han vill och har behandlat honom 
som han är. Han lägger stor vikt vid sina goda rela-
tioner och uppskattar det stöd han fått, inte bara precis 
under den första tiden efter sorgen utan även åren efter. 
Han betonar också att stunder av ensamhet är viktiga i 
sorgearbetet.
- Jag besöker Christinas grav varje vecka. Om hon hör 
det jag berättar eller säger vet jag inte, men det känns 
som hon gör det. Tack vare de relationer till familjen, 
släkten och vänkretsen jag haft tidigare, kan jag idag 
känna stöd och fortsätta att leva rikt trots den stora 
förlust det innebär att förlora en älskad maka.

med våra svårigheter men 
också glädjeämnen. 
Vi hade förtroende för 
läkarnas  behandling och 
kände att vi kunde vila i 
Guds  hand. 

Du, blott du var livet
när det var som vackrast och bäst
och mycket blev dig givet
men du gav alltid mest.       
/Bo Bergman
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Missions-
kyrkans
julbord 

4 dec. till
förmån för 
missions-
arbetet

Julkonsert i Missionskyrkan Trettondagen 6 jan.
Viktoria Tolstoy, Marcos Ubeda, Magnus Johan-
sson, Hanna Törefors och Gnosjö Brass Band.

Vid gudstjänsten 22 nov. fick ett antal
olika personer önska ”Min sång” och
samtidigt berätta varför de valt just den

1:a Advent kröntes
Gnosjös Lucia i
Missionskyrkan

Söndags-
skolan hade

sin julfest sönd.
den 13 dec.


