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Utsikt 

Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26. 
Postgiro 10 60 26-8. Bankgiro 493-0731

Telefon: Expedition 928 70, Missionskyrkan 915 45

Pastor: Arne Henrysson, Enegatan 4, 
tel. 916 91, 073-98 11 612

Ungdomsledare: Jonas Abrahamsson, 
Industrigatan 26, tel 980 44, 070-238 59 44

AU kontaktperson: Marianne Svenningsson tel. 926 95
 

Missionskyrkans expeditionstider: 
torsd. 16.00-18.00, fred. 09.00-11.00

Hemsida: www.gnosjomissionskyrkan.org
E-post: arne@gnosjomissionskyrkan.org    

jonas@gnosjomissionskyrkan.org

Bårebo 
Missionsförsamling.

Hagelstorps
Missionsförsamling.

Kontaktman: Arne Henrysson tel. 928 70     

Ordförande: Annika Blomgren, Hagelstorp tel. 33 60 39

Arne Henrysson 
Gnosjö missionsförsamling 

ANSVARIG UTGIVARE:

NR 2/2008 

Pastorn har ordet
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Den olympiska elden är tänd! I år vänds allas blickar mot 
Kina. De första moderna olympiska spelen hölls 1896 i Athen 
med de antika grekiska idrottslekarna i Olympia till gudarnas 
ära som förebild. Traditionen säger att de startade 776 f.Kr.
I år har den olympiska elden tänts på nytt och facklan skall 
föras ända till Peking. OS-tanken är fin. Den talar om 
gemenskap och samhörighet folk och länder emellan. 
Idrotten vill va en förenande länk människor och nationer 
emellan. Men vi har också sett, hur elden har försökt släckas 
både i Paris, London och San Fransisco. Protesterna mot 
Kina som OS-land har varit och är många.
I dagarna har Kina drabbats av en jordbävningskatastrof med 
10 000-tals döda. Facklan har stannat under 3 dagar för att
hedra minnet av de drabbade.

En annan eld tändes i Jerusalem för 2000 år sedan  den 
helige Andes eld. Den får inte slockna! Den skall också föras 
från land och till land. Budskapet om Jesus skall nå hela 
världen. ”Ända till jordens yttersta gräns”, säger Jesus. Det är 
det som håller på att ske nu. Det här numret av Utsikt 
berättar om, hur Andens eld kom till Kina långt innan OS-
facklan nådde dit. Trots förföljelse och motstånd brinner 
väckelsens eld idag. Det sägs att den kristna församlingen i 
Kina idag är minst 60 gånger större än den var, när 
missionärerna tvingades lämna landet vid det kommunistiska 
maktövertagandet i slutet av 1940-talet. Idag finns runt 100 
miljoner kristna.

Nu är sommaren här. Vi har sett fram emot den efter en lång 
och regnrik vinter. Vi behöver avkoppling under varma och 
ljuvliga sommardagar. ”I denna ljuva sommartid gå ut min själ 
och gläd dig vid den store Gudens gåvor” (Ps 200). Gå ut! 
Det är viktigt. Naturen är många gånger bättre än medicin 
och pillerburkar. Lyssna, se, smaka och lukta! Hämta in 
naturens läkedom i själ och sinne. Den som kopplar av 
kopplar på och batterierna laddas på nytt. Stefan Andhé 
säger i sin bok Enkla nöjen: ”Är du lugn och lyhörd och lägger 
örat mot marken skall du höra jordens hjärta slå.”
Lägg också DITT öra tätt intill Jesus. Vad hör du då? Att du är 
älskad, betydelsefull, förlåten och en ny skapelse i Kristus. 
”Det gamla är förbi, något nytt har kommit” (2 Kor 5:17). 
Bejaka din andliga längtan i sommar! Sök Honom som är 
vänd mot dig! Han väntar på dig. Låt sommarens avkoppling 
bidra till att du också vågar koppla på Jesus - kanske för 
första gången i ditt liv.
Glad sommar!

Obs! Missionskyrkans dörr är
öppen i sommar också. 
Du är välkommen!

Arne Henrysson
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fter några dagar i Hongkong, 
där vi även såg ett IKEA-
varuhus, åkte vi vidare in i E

det ”riktiga” Kina.  Som lång, blond 
tjej blev detta en väldigt speciell 
upplevelse.
Den första staden vi stannade i hette 
Wuhan, en stad med åtta miljoner 
invånare. Där hade de knappt sett en 
västerlänning förut, mer än på TV. 
Aldrig förr har jag sett så många 
förvånade, stirrande människor 
samtidigt.

 de städer vi besökte under resan 
gjorde vi besök på skolor, i 
kyrkor och olika minnesmonu-I

ment/turistmål. Jag kommer ihåg ett 
besök på en skola på landet. Där gick 
endast barn ur den ”flytande be-
folkningen”, det vill säga de som 
bodde där de var inte registrerade. 
Man kan kalla skolan för ”skolan för 
de mindre prioriterade”.
Klassrummen hade ingen direkt ut-
rustning och lärarna var oavlönade 
frivilligarbetare. På en rast fick vi 
tillfälle att hoppa hopprep och spela 
pingis med några av barnen. Trots att 
vi inte förstod varandra överhuvud-
taget hade vi roligt tillsammans.

Mina drömmars land
Av Lina Svenningsson

Reskompisen Therese och Lina
En gymnastiklektion på skolan för de 
mindre prioriterade barnen

Mitt intresse för Kina väcktes redan när jag var liten och ofta besökte Ingrid Andreasson. Hon 
hade varit missionär på Taiwan och rest mycket i Kina och hade massor av spännande möbler i 
sin lägenhet. Under några år var jag hos henne i princip varje vecka och vi spelade spel och 
pratade. Vi brukade ibland titta i hennes fotoalbum  och på kort från Taiwan och jag såg bilder på 
de blå bergen. Det var då jag bestämde att en dag åka till Kina och själv se vilken kultur hon levt 
och verkat i. 

en dagen när jag steg ut på 
flygplatsen i Hongkong var 
väldigt speciell, men också D

på ett vis surrealistisk. Nu stod jag i 
det land som jag så länge drömt om 
att få komma till. 
Det första som slog mig var värmen 
och hur fuktigt det var. Men innan 
jag hann känna efter så mycket mer, 
blev jag och mina resekamrater 
inskuffade i en buss och vi åkte iväg 
till Tao Fong Shan - Christian Center 
där vi skulle bo.
Centret grundades 1930 av en norsk 
missionär och är byggt i typisk 
kinesisk stil. Det låg uppe på ett berg 
med vacker utsikt över Hongkong.
Centret fungerade tidvis som 
mötesplats för omkringresande 
munkar som stannade på olika 
platser för att få undervisning av 
lärda män. 
Här fick de ta del av det kristna bud-
skapet. 
På sin tid var detta ett stort 
nytänkande.



ina beskrivs ofta som 
kontrasternas land. Jag kan 
inte annat än att hålla med. I K

ett land med en miljard invånare är 
det oundvikligt. Under resans gång 
såg jag många exempel. 
   Skolan för barnen ur den flytande 
befolkningen har sin totala motsats i 
den gymnasieskola vi besökte i 
Wuhan. Där fanns datasalar, 
löparbanor, basketplan och så 
vidare. Allt man kan önska av en 
skola och lite till. 

Gymnasieskolan i Wuhan, nybyggd 2000. Med datasalar, löparbana,
basketplan och så vidare. En skola som det satsats mycket pengar på.

 Kina fick jag även uppleva den 
svårighet som uppstår när man 
inte får uttrycka sina åsikter hur I

som helst. Vid nästan varje tillfälle 
vi mötte representanter från kyrkan, 
var även representanter från reli-
gionsmyndigheten närvarande. 
Detta gjorde att man inte alltid 
kunde lita på alla svar man fick, 
eftersom sanningen kunde få 
negativa konsekvenser. 
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anken går ibland till de 
flashiga galleriorna med 
matställen i västerländsk T

standard och gränderna bredvid där 
köttet hängde fritt och frukten låg på 
marken. 
Det är stora kontraster i Kina, men 
det finns även mycket som över-
bryggar olikheterna. 
När jag tänker tillbaka ser jag 

framför mig den vackra naturen, den 
gamla arkitekturen och den goda 
men lite annorlunda maten. 
Framför allt tänker jag på alla de 
möten jag fick med människor där 
vi, trots språksvårigheter, verkligen 
fick kontakt, bortom orden. 
Nära till hands ligger också mötet 
med en lärare i traditionell kinesisk 
dans och den fattiga kvinnan ute på 
landet med en sällan skådad livs-
gnista och stolthet.

Den kinesiska maten smakar väl 
men är olik den västerländska

Försäljning av frukt och grönsaker på gatorna är en vanlig syn.

Kapellet på Christian Center i Hong
kong, där buddhistiska munkar fick
ta del av det kristna budskapet i 
början av 1900-talet.
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rån vårt västerländska per-
spektiv är Kina ett starkt 
kontrollerat land och jag kan F

inte påstå att det inte är det. Men i 
samtal med en tonårsgrupp i Wuhan 
blev ungdomarna upprörda över vår 
syn på ett mycket kontrollerat Kina. 
De menade att det finns mer hand-
lingsutrymme än vi tror.
Kina är så mycket mer än det vi ser 
på nyheterna. Trots att landets 
ledning inte handlar på ett, för oss, 
korrekt sätt mot sitt folk, ska vi inte 
glömma människorna. 
Vi får inte döma ett helt folk på 
grund av ledningens tillkorta-
kommanden. 

Uppe på berget i Hongkong står ett 
kors, som på kvällen är upplyst och
syns över stora delar av staden

Fakta om Kina 
Antal invånare: 1,33 miljarder 

Yta: 9 600 000 km² (= 21 st Sverige!) 

Folktäthet: 138,7 inv/km² 

Huvudstad: Beijing, 11,5 miljoner invånare 

Folkgrupper: Han 92%, minoritetsfolk 8% 

Läs- och skrivkunnighet: 91% 

Religion: Taoism, konfucianism och buddhism samt minoriteter av kristna, judar, hinduer och muslimer 

Antal kristna vid kulturrevolutionens slut 1976: 1 miljon 

Antal kristna 2008: 40-100 miljoner (3-8% av befolkningen) 

Källor: ,  och . www.ui.se www.dagen.se www.bibelsajten.nu

i Kina. Att de, trots regler som 
förhindrar öppen evangelisation och 
mission, ska få fortsätta växa och 
vara en positiv kraft i samhället.
 

         Lina Svenningsson

ill sist vill jag nämna något 
om kyrkan i Kina. Antalet 
kristna ökar. För mig var det T

otroligt inspirerande att komma till 
kyrkor där de var tvungna att ha tre, 
till och med fyra, gudstjänster på en 
söndag för att kunna ta emot alla 
besökare. 
Jag vill uppmana er alla att be för 
den officiella och inofficiella kyrkan 

På en samling i kyrkan bad vi bönen
”Fader vår” och uttryckte den i dans.
I den gemensamma bönen upplevde
vi en samhörighet, kineser och 
svenskar.



GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

JUNI

UV-SCOUTLÄGER 
”Kanalen 2008” 
i Skärvhult.
Avslutning onsd. 17.00.

14 lörd. - 18 onsd.  

1 söndag 10.00
GUDSTJÄNST - DOP - NATTVARD
Medlemsintagning. Arne Henrysson och
Gnosjö Brass. Församlingsoffer.

2 måndag 18.00
UV-SCOUTS SOMMARFEST MED
INVIGNING på Hagaplan. 
Vid regn i Hyltans Missionshus.

.

27 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Tjernobylbarnens oas och Ove Claesson.
Utgångskollekt till Bergsgården.
Gemensamt med pingstförsamlingen.

MISSIONSGUDTJÄNST
Arne Henrysson och Kören. 
Missionsoffer.

15 söndag 10.00 
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5 torsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

6 fredag 8.00
GÖKOTTA på Stackebo, Hestra.
Bön för Sverige. Medtag kaffekorg.

7 lördag 
HYLTANFESTIVAL
”Live in Concert 2008”.

8 söndag 8.00
GUDSTJÄNST
Jonas Abrahamsson.

12 torsdag 9.30
BÖN. Uppb.18.

13 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF OCH SOMMARFEST
”Med näsan i svängdörrspringan”.
Torsten Gunnarsson sjunger o kåserar.
Buss från Rosendal och Bäckgården.
Om du behöver skjuts, ring 923 14, 
921 03 eller 928 70.

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

19 torsdag 19.00 

EKUMENISK 
FRILUFTSGUDSTJÄNST
VID ARVIDS STEN 
i Sunnerbo.
Arne Henrysson, 
Thommy Rosenspira och 
Märtas gäng. Kollekt till 
Gnosjö ekumeniska 
råd. Tag med kaffekorg 
och något att sitta på.
Vid regn i Bårebo Missionshus.
10.40 bilskjuts från Missionskyrkan.

22 söndag 11.00 

26 torsdag 9.30
BÖN. Uppb. 19.

29 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. 
Församlingsoffer.

29 söndag 17.00
CAFÉ HYLTAN se program sid. 9

JULI

AUGUSTI

4 fredag 10.00 - 12.00

25 fredag 10.00 - 12.00

KAFFE OCH VÅFFLOR
Sång och musik.

KAFFE OCH VÅFFLOR
Sång och musik.

6 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST 
i Pingstkyrkan. Lars Dahle.

13 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Evert Nilsson. Sång.
Gemensamt med pingstförsamlingen.

20 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST 
i Pingstkyrkan. Lars-Åke Egerbo.

3 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Lennart Davidsson. 
Sång Lina Johansson.

3 söndag - 8 fredag
TONÅRSLÄGRET ”Mer 08” i Gullbranna.

7 torsdag 9.30
BÖN Uppb. 20.

10 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Sång Kurt Gabrielsson 
och Stig Svenningsson. 
Församlingsoffer.

20 söndag 17.00 
CAFÉ HYLTAN se program sid. 9

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

17 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST
Arne Henrysson. 
Sång Hanna Magnusson

17 söndag 17.00 

23 lördag 7.00 - 24 söndag 24.00 

SAMKVÄM 
med tack till Jonas Abrahamsson.

BÖNEHELG inför ny termin 

Anteckna dig för ett bönepass i kyrkan.
Under natten sker bönen i hemmem. 

23 lördag 18.00 

ANDAKT på Bäckgården

24 söndag 10.00 

GUDSTJÄNST
Arne Henrysson, Thomas Svenningsson
m.fl.

14.00  

BÖNEGUDSTJÄNST

15.00  ANDAKT på Rosendal

18.00  BÖNEGUDSTJÄNST

21 torsdag 9.30 
BÖN Uppb. 21.

10 söndag 17.00 
CAFÉ HYLTAN se program sid. 9
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

12 onsdag 18.00
BIBEL-BÖN-NATTVARD
Arne Henrysson.

22 söndag 11.00
EKUMENISK FRILUFTSGUDSTJÄNST
vid Arvids sten, Sunnerbo.
Tag med kaffekorg och något att sitta på.
Vid regn i Bårebo Missionshus.

11 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel. 
Arne Henrysson.

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer. 

10 söndag 18.00  

6 fredag 8.00
GÖKOTTA i Stackebo, Hestra.
Arne Henrysson. Medtag kaffekorg.

29 fredag 19.00
VI SJUNGER LÄSARSÅNGER
tillsammans med Sten-Egons Kapell.

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

JUNI

AUGUSTI

BÅREBO
MISSIONSHUS

JUNI

AUGUSTI

SEPTEMBER

14 torsdag 18.00
BIBEL-BÖN-NATTVARD
Arne Henrysson.

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingssoffer.

15 söndag 18.00

20 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN  
Arne Henrysson.

GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson.  

7 söndag 18.00  

SEMESTRAR

Arne Henrysson vecka 28-32
Jonas Abrahamsson vecka 27-30
På Missionskyrkans telefonsvarare
får du den informtion du behöver
under semestertiden.

Vi erbjuder också en BETAKURS för dig 
som redan gått alpha. Den börjar också den 
25 september och är varannan vecka.

ALPHA - BETA
NY ALPHAKURS STARTAR

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

10 onsdag 19.00 

7 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson.
Församlingsoffer.

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Arne Henrysson. Söndagsskolstart.

31 söndag 10.00 

BÖN. Uppb. 22.

4 torsdag 9.30 

SEPTEMBER

14 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Opalkyrkan, Göteborg gästar oss
hela helgen.

VÄLGÖRENHETSKONSERT
till förmån för ”Ge för livet”.
Gislaveds Storband

31 söndag 18.00 

I Missionskyrkan torsdag 
18 september kl. 18.30. 

DAGLEDIGSAMLING i Pingstkyrkan.
”Guds ingripande och upplevelser
under livsresan”.
Britta och Bernt Einarsson.

29 fredag 15.00 

Du vet 
väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket?

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

i våra gudstjänster.

BRÖD TILL BRÖDER blir GE FÖR LIVET

I mer än 30 år har Gnosjö missionsförsamling och Saronförsamlingen i 
Marås samlat in pengar till ”Bröd till Bröder”, en biståndsorganisation med 
Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen och Svenska Baptistsam-
fundet som huvudmän. Bara under 2000-talet har det i Gnosjö och Marås 
samlats in nästan 1,1 miljoner, som gått till hälsovård bland flyktingar, före-
byggande arbete mot HIV och aids, utbildning bland barn, jordbruks-projekt 
m.m. Det har gått till konkreta projekt i Afrika och Asien, och alla de pengar 
dom samlats in har gått till redovisade hjälparbete.
I ca 40 år har ”Bröd till Bröder” med sin gamla orangefärgade logga funnits. 
Fr.o.m. i år kommer en ny logga att användas. Samtidigt byter man namn, 
från ”Bröd till Bröder” till ”Ge för livet”. Men insamlingssättet och in-
samlingsmålen förändras inte, endast namnet. Årets insamling kommer att gå 
till hälso- och sjukvård till flyktingar i det krigsdrabbade Sudan, till utbild-
ning och hiv/aidsinsatser i Indien och till förskoleprogram i Sydafrika.
Insamlingen kommer att koncentreras till 2 veckor i Gnosjö, 31 aug.-14 sept.
Starten för insamlingen blir en välgörenhetskonsert i Gnosjö Missionskyrka 
söndag den 31 augusti kl 18.00, med svängig jazzmusik av välspelande 
Gislaveds storband.

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

27 onsdag 19.00 
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Onsdagar 14.00-16.00. 

Onsdagar 18.00. Jämna veckor. UNG TON från 7 år

Torsdagar 10.00. SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARNTIMMAR 4-6 år

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

Vi sjunger,  leker och fikar tillsammans. Start 27 aug.
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

Sång och musik för barn. Gemenskap för lediga föräldrar.
Vi sjunger med barnen och fikar tillsammans. Start 28 aug.
Kontakt: Cecilia Svensson tel. 999 24

Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör med ca 15-20 glada barn.
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. Start 27 aug.

Övar torsdagar 19.30. Jämna veckor.KÖREN

GNOSJÖ BRASS Övar tisdagar 19.00.

Kontakt: Jonas Abrahamsson tel. 928 70 / 070-238 59 44

Kontakt: Thomas Svenningsson tel. 926 95

Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

Välkommen till våra...

Varför inte läsa en god 
bok i sommar 
i hängmattan,
på stranden eller 
vid sommarstugan?

Omvänd av Göran Skytte
Göran Skytte berättar rakt och 

öppenhjärtigt om sin andliga 
resa och personer som betytt 
mycket för honom. ”Numera 

är jag vad man brukar kalla en 
aktivt troende kristen. Och 
samtidigt en rationell och 

kritiskt lagd journalist och 
samhällsdebattör. Som inte 
har några som helst grund-

läggande problem att förena 
tro och vetande. Tvärtom har 

jag genom mina olika 
erfarenheter kommit fram till att det 

skulle strida mot mitt kritiska förnuft att 
inte tro på Gud”.

Tillbaka till Jesus 
av Runar Eldebo
Vad skulle Jesus 
göra, vad skulle 
han säga och tänka 
om han levde bland 
oss människor 
idag?
Detta är en bok om 
hur vi kristna 
konkret och prak-
tiskt kan vara Jesu efterföljare och 
lärjungar idag. Oerhört omskakande 
Och utmanande!
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SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år

MINI-UV 6-9 år

UV-SCOUT 9-13 år

LEDARSCOUT från 13 år

Söndagar 10.00. 

Måndagar 18.00. Start 25 aug. 

Måndagar 18.00. Start 25 aug. 

Måndagar 18.00. Start 25 aug. 

Kontakt: Annika Åkerlund tel. 925 05, Andreas Pettersson 
tel. 911 67 & Sara Nyström tel. 928 14

Söndagsskolan är barnens gudstjänst där vi berättar om Jesus på ett 
begripligt sätt. Vi vill ha roligt och skratta tillsammans. Start 31 aug.
Kontakt: Sofia Pettersson tel. 911 67

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Niklas Blomgren tel. 33 60 39 / 070-672 28 68

Kontakt: Jonas Abrahamsson tel. 928 70 / 070-238 59 44

KONFIRMANDGRUPP
Varje år erbjuds konfirmation till elever i åttonde klass.
Konfirmationsundervisningen är ett samarbete mellan frikyrkorna i Gnosjö.

Fredagar 19.00. Start 29 aug.TONÅR från 13 år
”Softa”, någonstans att ”hänga”, fika, andakt mm. Nyårs- och sommarläger.
Kontakt: Fredrik Sylvan tel. 941 41/073-622 38 91

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.

Det är ingen fara, 
du är människa 
av Annika Borg
I en tid när det 
närmast ses som 
en dödssynd att 
inte ha full koll 
eller nå upp till 
sina högt ställda 
ambitioner är 
Annika Borgs 
bud-skap 
befriande: du får 
släppa taget, du 
behöver inte tindra mot världen varje dag, 

Arvet  av Liselott 
J Andersson
I denna roman 
beskrivs Annas 
inre resa från en 
tilltufsad och 
stukad 
livssituation med 
bl.a. ett kraschat 
äktenskap till att 
våga ta de första 
stegen på en ny 
väg. Den 
viktigaste frågan 
är: vågar hon älska och bli älskad?

Böckerna finns till försäljning i Missionskyrkans bokstånd.



Vision Hyltan 

Nu blir det tillfälle att fara ut till Hyltans missionshus, då det väntar tre 
gemenskapskvällar i sommar. Förhoppningen är att Hyltans missionshus ska få 
bli en mötesplats för alla. För barn, ungdomar och äldre. En plats där vi kan 
mötas för att umgås i all enkelhet och ha det roligt tillsammans. Alla är välkomna!
Gemensamt för alla träffar är ”knytis” *. Vi tar med oss något till grillen och umgås 
med gamla och nya bekanta kring matborden och i enkla aktiviteter. Först ut i juni 
är fisketävling och andra spel och lekar. De som inte vill fiska, grilla och äta sin 
fångst tar med något annat att sätta på bordet. I juli möts vi åter för knytis och de 
lek- och tävlingssugna får göra upp i en femkamp. Under den sista träffen, i 
augusti, får vi en hemlig gäst till knytkalaset.

* Knytkalas, eller "knytis", är en fest där deltagarna själva medtager mat och dryck (att eventuellt 
bjuda varandra på). Möjlighet finns att använda grill på plats.

Gemensamt

          i TöllstorpValborgsfirande
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29 juni 
söndag 17.00
CAFÉ HYLTAN
Knytis. Tag med något till grillen!
Fisketävling, spel och lekar.

20 juli 
söndag 17.00
CAFÉ HYLTAN

Knytis. Tag med något till grillen!
Femkamp.

10 augusti 
söndag 17.00
CAFÉ HYLTAN

Knytis. Tag med något till grillen!
Hemlig gäst.
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Jag fick en pratstund med Cuong (Carey) Tang, 
ledare för kinesgruppen i Missionskyrkan.

När kom du till Sverige? Jag har varit här i 15 år. 
Både jag och min fru kommer från Vietnam, där vi 
bl.a. jobbade som designers för T-shirts, jackor mm. 
Nu jobbar jag på en industri och min fru är 
hemspråkslärare.
Du har kinesiska rötter? Ja, pappa är född i Kina 
men också på mammas sida är de kineser.
Varför blev det Sverige? Jag har en morbror som 
sökt sig hit tidigare och han lockade hit mig. Jag 
kom först till Värnamo, där jag läste SFI (svenska 
för invandrare).
Hur är svenskar i jämförelse med kineser? 
Människor här är trevliga och hjälpsamma.  Ibland 
kan det va lite svårt att få kontakt. En del är lite 
reserverade men det är kineser också.
Du är kristen? Jag blev kristen 1989, döpt i Norge 
och min familj är kristen. Det är jag glad för. Annars 
är jag inte uppvuxen i ett kristet hem. Pappa har 
blivit kristen på senare år.
Hur har de kristna i Kina det? Min släkt i Kina är 
inte kristen men vad jag vet är det ganska fritt att va 
kristen i Kina nu, även om det finns begränsningar. 
Tidigare var det mer förföljelse. Det finns både en 
officiell kyrka och en underjordisk, ej registrerad 
kyrka.

Kinesgruppen
i Missionskyrkan

Du är ledare för kinesgruppen i Missionskyrkan. 
Berätta! Vi träffas varannan vecka på 
söndagseftermiddagarna för gemenskap, lyssnar på 
kassettband och ser videos med bibelstudier på 
kinesiska. Någon har ett vittnesbörd och vi fikar 
tillsammans.
Vad betyder kinesgruppen för dig? Den är viktig. 
Där får vi kraft både genom den sociala gemenskapen 
och i bönen. Sedan är det skönt att få läsa bibeln på 
kinesiska. Jag förstå ganska mycket av gudstjänsterna 
på förmiddagarna i Missionskyrkan men det är ändå 
viktigt att få läsa bibeln på sitt eget språk.
Älsklingsbibelvers? ”Allt vad ni vill att andra skall 
göra för er det skall ni också göra för dem.”

Intervju: Arne Henrysson



Eskil Albertsson
f.d. missionär i Hongkong
och missionsföreståndare

i Sv. Alliansmissionen

Många tårar - stor skörd. Om församlingstillväxten i Kina 
av Eskil Albertsson.
Kinakännaren, reseledaren och f.d. missionären beskriver med 
mycket kunskap och personlig erfarenhet de kristnas situation  i 
Kina. Levnadsöden tecknas där läsaren får se kamp och för-
följelse men framför allt glädje och vitalitet. Kyrkan lever som 
aldrig förr! Boken berör på djupet.

Mycket tyder på att antalet människor i Kina som  blivit kristna  de senaste 30 åren 
överträffar det som skett i alla väckelser som förekommit sedan den första kristna 
kyrkans tid! När missionärerna tvingades lämna Kina 1949-51 fanns det ca 800.000 
protestantiska kristna och 2 miljoner katoliker. Nu finns det en mängd indikationer på 
att de kristnas antal är ca 100.000.000 (protestanter och katoliker). Tillförlitlig statistik 
finns inte. Inte ens från de registrerade kyrkorna. Det blir negativa konsekvenser om 
de rapporterar stor tillväxt!
 När jag summerar det jag sett, hört och läst rörande kristenheten i Kina tvivlar jag inte 
på att nära 10 % av Kinas befolkning är kristna eller aktivt på väg att bli det. Det 
andliga sökandet är omfattande. Akademiker gör djupstudier för att försöka förstå hur 
kristendomen har påverkat västvärlden. Det skrivs avhandlingar om detta och många 
hävdar att man borde ta kristen etik på allvar för att utveckla ett harmoniskt samhälle.
Väldigt många universitetsstuderande är positivt inställda till kristendomen. Ända ner 
till enkla byar i avlägsna delar av landet ser man bevis på att det kristna budskapet 
sprids med kraft och att människor kommer till tro.

I provinsen Inre Mongoliet, där Svenska Alliansmissionens missionärer arbetade i 50 
år, finns kristna församlingar i alla byar, samhällen och städer i syd och sydöst. Även 
uppe på den enorma grässtäppen där mongolerna bor pågår evangelisation. Den 
största staden i provinsen, Baotou, har otroligt många församlingar och kyrkor. Runt 
135 är registrerade och ett av deras problem är att de snabbt växer ur sina kyrkor. Den 
största församlingen har haft en kyrka som rymmer 3000. Nu har de byggt en ännu 
större. De icke registrerade församlingarna är förmodligen minst lika många.  
I huvudstaden Hohhot finns utöver stora församlingar en tvåårig bibelskola. Den har 
nyligen fått nya, stora lokaler.

Låt dig inspireras av vad Gud gör och av hur meningsfull kristen mission är genom att 
läsa min bok: Många tårar - stor skörd. Där söker jag förmedla lite av allt jag sett och 
hört. Det finns också en möjlighet att själv se och uppleva undret i Inre Mongoliet. Det 
finns några platser kvar på en resa i höst 17/9-3/10. Ring 036-36 29 98.

Antalet kristna i Kina bara växer!

Konfirmation!
Frikyrkornas gemensamma 
konfirmandgrupp 2007 - 2008:

Främre raden fr.v: Andreas Pettersson,
Charlotta Henrysson, Therese Larsson,
Josefine Jonsson, Amanda Blomgren,
Oliver Persson.
Andra raden fr.v: Josef Holmgren, 
Gustav Mauritzson, Simon Kristoffersson.
Oscar Claesson. Anton Holmgren.
Bakre raden ledarna fr.v: Barbro 
Bergström, Stefan Lundell, Jonas 
Abrahamsson, Tommy Axelsson, 
Arne Henrysson, Rose-Marie Claesson.
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Konstruktör: Thomas Svenningsson


