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Aldrig har väl samfundsgränser varit så ointressanta som i 
våra dagar – och vi gläds! Få länder kan visa upp mer 
konkreta samarbeten mellan samfund och församlingar än 
Sverige. Men det har inte alltid varit så. När jag växte upp i 
ett litet smålandssamhälle för 50 år sedan rådde ofta 
konkurrens mellan församlingarna.
Det jag fick med mig hemifrån var dock mer av tolerans och 
vidsynthet. Vi gick naturligtvis som familj till missionshusets 
möten men vi deltog också emellanåt i Svenska kyrkans 
gudstjänster. Jag lärde mig uppskatta olika 
gudstjänstformer. Det var berikande. Visst älskade jag 
missionshusets sånger men jag upptäckte psalmernas 
oerhörda djup. Den kristna tron tog sig olika uttryck i 
kyrkorna men jag kände att på djupet var vi ett.
En stor del av sin sista tid med lärjungarna, ägnade Jesus 
åt att påminna dem - och oss - om vikten av att hålla ihop. 
Han sade aldrig till lärjungarna att de skulle tycka och 
resonera lika. Däremot sade han, att de skulle älska 
varandra.
I Johannes evangelium 17:21 ber Jesus ”att de alla skall bli 
ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de 
skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig”. 
Har vi det perspektivet att vår enhet bottnar i den enhet 
som finns mellan Fadern och Sonen? Enheten ligger alltså 
varmt på Jesu hjärta. Han gråter över splittring och kiv.
När Paulus får höra att församlingen i Korint börjat gruppera 
sig och bildat falanger, frågar han i Kor 1:13: ”Har Kristus 
blivit delad?” Han är bekymrad över tillståndet och skriver 
ett brev till dem med förmaningar. Kristi kyrka är en!
Vi har varken tid eller råd att dra åt olika håll. Visst ser vi 
olika på en del frågor. Men det finns mer som förenar än 
skiljer. Sund kristen tro har alltid förmått att skilja på huvud-
sak och bisak. Det vi bör sätta främst idag är budskapet om 
Jesus. Det vi kyrkor i Gnosjö tillsammans vill förmedla är, 
vad Jesus kan tillföra livet. Jag säger inte att lärofrågor är 
oviktiga – vi måste veta vad vi tror på! Men det finns något 
som är viktigare än nog så engagerande lärofrågor. Gnosjö 
behöver få höra om Jesus: han ger livet mening och 
innehåll. Han upprättar och helar, ger framtid och hopp. 
Bibelns framtidsskildring är fantastisk. I Uppenbarelseboken 
beskrivs himlen i ljuvliga ord. ”Jag såg en stor skara som 
ingen kunde räkna, av alla folk och stammar, länder och 
språk. I himlen skall inte de olika samfunden och kyrkorna 
ha separata avdelningar. Det skall vara EN stor skara.
Vad skönt att få börja träna sig i enhet och 
syskonkärlek redan nu! 

Med de här raderna vill 
jag önska dig en 
Glad Sommar!

       Arne Henrysson

Pastorn har ordet
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Ekumenik
Kabbelekan trivs vid vatten
Liljekonvaljen mår bra i skuggan
Blåklockan växer gärna på ängen

Även vi människor växer, trivs och mår bra
i olika miljöer

Våra kyrkor ger oss just olika 
miljöer och traditioner där 
vår tro kan växa och utvecklas

skulle kunna liknas 
vid en  blombukett med
många vackra blommor

Ekumenik 
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Vad finns det för fördelar med flera olika kyrkor i Gnosjö?
Vi människor är inte likadana och därför tror jag att det är bra att det finns olika 
församlingar. Vi har ju ändå en gemensam grund och när vi har något ekumeniskt så känner 
man sig hemma och som en stor familj. Utanpåverket är annorlunda i olika församlingar, 
men jag tycker att vi är så olika att vi kan behöva ha det så.

Vad har du för förväntningar på samarbetet mellan kyrkorna?
Den ekumeniska böneveckan och pastorsbytardagarna tycker jag är viktiga. Jag tycker att 
det är berikande att sjunga tillsammans också. Det blir ju lätt så att man bara kan sina sånger 
och inte andra församlingars sånger. På något vis skulle man behöva göra fler ekumeniska 
satsningar, som den i augusti, så att folk förstår att vi trots allt är rätt så lika varandra.

Vad finns det för fördelar med flera olika kyrkor i Gnosjö?
Fördelarna med olika församlingar är mångfalden. Där människan kan hitta sin plats, där 
man kan känna sig hemma.

Vad har du för förväntningar på samarbetet mellan kyrkorna?
Förväntningarna för framtiden är att varje kyrka ska få uppleva andlig välsignelse och 
församlingarna ska få framgång. Jag tror att det ekumeniska arbetet är oerhört viktigt och 
hoppas att vi förstärker vårt samarbete för att möta framtiden.

Ann-Louise Lindén, Saronförsamlingen

Vad finns det för fördelar med flera olika kyrkor i Gnosjö?
Jag tror att olika kyrkor kan komplettera varandra, vi är ju väldigt olika som människor och 
därför är det bra med flera olika kyrkor.

Vad har du för förväntningar på samarbetet mellan kyrkorna?
Jag tycker att vi som kyrkor ska ha mycket samarbete och hjälpas åt, vi har ju samma mål.

Ekumeniska röster

Fredrik Sylvan, Missionskyrkan

Vad finns det för fördelar med flera olika kyrkor i Gnosjö?
En stor fördel är att vi når fler människor med flera församlingar.  Trots att vi tillber samme 
Gud och har samma grund att stå på, så är vi ändå olika och olika kyrkor passar olika 
personer.
 
Vad har du för förväntningar på samarbetet mellan kyrkorna?
Jag tycker att vi har ett bra samarbete mellan kyrkorna, men jag tycker att vi ska utöka det 
ännu mer. När vi gör saker tillsammans så visar vi på en enhet och att vi verkligen, trots att 
våra församlingar skiljer sig åt, ändå kan gå ihop och göra saker tillsammans.  Jag tror att 
det är väldigt viktigt att vi visar att vi har ett och samma mål.

Ruth Ingemarsson, Svenska Kyrkan

Åke Johansson, Pingstkyrkan
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Söndagen den 17 maj firade vi gudstjänst med 
konfirmation i en fullsatt Missionskyrka.
20 tonåringar har under läsåret lärt sig mer om 
kristen tro. Upplägget har varit annorlunda mot 
tidigare år. Tillsammans med skolan har vi erbjudit 
ämnet Livskunskap på elevens val.  Vid dessa 
lektioner har vi tagit upp ämnen som självbild och 
självförverkligande, drogproblematiken, sex- och 
samlevnad, tro och vetenskap, bibelns värld och Jesu 
liv samt kyrkliga handlingar som dop, vigsel och 
begravning. Senare delen av höst- och vårterminerna 
har vi haft ”vanlig” konfaläsning i vår kyrka. 
Terminen avslutade vi med hajk på 
Gullbrannagården tillsammans med 400 andra 
konfirmander.  I juni gör vi ett nytt utskick och ger 
blivande årskurs 8 ett spännande 
livskunskaps/konfaerbjudande. 

Konfa/livskunskap

En del kallar alpha för en grundkurs i kristen tro. Andra definierar det som vuxenkonfa. Alpha handlar 
om att utforska livets mening. Frågeställningar bryts i samtalsgrupper och tillsammans söker vi svar.
Alpha började i Holy Trinity Brompton i centrala London under senare delen av 1970-talet. Idag pågår 
33.500 kurser i 163 länder och de flesta kyrkor använder sig av alphakonceptet. Antalet registrerade 
alphakurser i Sverige är över 600 och det sägs att över 8 miljoner människor i världen har deltagit i en 
alphakurs.
En kväll brukar se ut så här: vi börjar med en måltid, lyssnar därefter till ett föredrag över kvällens ämne 
och sedan blir det samtal över en kopp kaffe.
Vi har alltid bedrivit alphakurserna ekumeniskt i Gnosjö. Nu erbjuder vi Dig en kurs till hösten. Start den 
17 september kl 18.30 i Församlingshemmet. En alphadag – en gemenskapsdag – då vi åker bort är inplanerad till 
lördagen den 7 november. Låter det intressant? Välkommen att höra av dig, tel 070-6092870 (Arne).

Alpha

Samarbete utan gränser

BAM - Business As Mission - 
konferens om företagande och mission 15 augusti

Är du entreprenör/företagare och intresserad av mission?  Är du med i missionsråd eller församlingsledning? 
Denna lördag är för dig. Mats Tunehag m fl med stor internationell erfarenhet undervisar, inspirerar och engagerar oss.  
Så även på kvällsmötet fredagen den 14 augusti.
Jesus såg konstant till människors behov. Var finns de största behoven i vår värld idag? Kanske är det välkända 10-40-fönstret relevant i 
sammanhanget. Området från norra Afrika och sydöstra Europa, öster ut ända till Indien och Kina m fl.

                              -  Här är 80-90% onådda enligt vår definition.
                              -  Här finns ca 80% av världens fattigdom.
                              -  Arbetslösheten är på många håll 30, 50 och på vissa platser 80% eller mer.
                              -  Hälften av befolkningen är barn och ungdomar.
                              -  Här löper man störst risk att hamna i prostitution, trafficking, missbruk mm. 

Inom några få år kommer ovan nämnda barn och ungdomar upp i arbetsför ålder. Hur skall de försörja sig? 
Det är uppskattningsvis 2 miljarder ungdomar det gäller i det aktuella området. Vilka är deras behov? 
Hur gör vi evangeliet relevant för dessa vår nästa?
Hur kan vi möta deras behov? Soppkök och bibelutdelning i all ära, men det räcker inte. De behöver någon som frågar efter dem, ett tryggt 
jobb, en säker och sund arbetsmiljö, en skälig lön, en god självkänsla mm. Vi skall möta både deras andliga, sociala och ekonomiska behov. 
Då kan de få de verktyg som gör att de kan säga nej till att sälja sig som t ex sexslavar. Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. 
Läs mer om hur världen kan förändras på www.tionto.se/bam  
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19 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST 
i Pingstkyrkan. Lars-Åke Egerbo. 

13 lördag - 17 onsdag 

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

JUNI

1 måndag 18.00
UV-SCOUTS SOMMARFEST MED
INVIGNING i Hyltans Missionshus

6 lördag 8.00
GÖKOTTA på Ettö
Bön för Sverige.
Arne Henrysson. Medtag kaffekorg.

6 lördag 9.00
FOTBOLLS-
TURNERING 
i Töllstorp
Amn: sara@gnosjomissionskyrkan.org
senast 1 juni.
19.00 Prisutdelning i Bäckadalsparken.
20.00 Matchen Sverige-Danmark
på storbild i Missionskyrkan.

3 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

UV-SCOUTLÄGER ”SPÅRET” 
på Sjöholmen, Rydaholm.
Avslutning i samband med lägerbålet
onsdag kl 18.30.

2 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST 
i Pingstkyrkan. Ingemar Karlsson.

AUGUSTI

11 tisdag 10.00
BUSSUTFLYKT till sommarhemmet
Kuvarp i Ölsremma.
Anmälan till exp. 928 70 eller till 
Ingrid Nilsson 927 49.

7 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST med barnvälsignelse
Arne Henrysson. Gnosjö Brass.
Församlingsoffer.

12 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF OCH SOMMARFEST
Läsarsånger med sångarbröderna Hasse.
Buss från Rosendal och Bäckgården.
Om du behöver skjuts, ring 923 14,
921 03 eller 928 70.

12 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Tjernobylbarnens oas och Ove Claesson.
Utgångskollekt till Bergsgården.
(Gemensamt med Pingstförsamlingen).

26 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Ingvor Noacsson. Sång Lina Johansson.
(Gemensamt med Pingstförsamlingen).

2 - 7 
TONÅRSLÄGRET ”ABBA09"
i Gullbranna

9 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Sång. Församlingsoffer.

14 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST med barnvälsignelse
Tomas Perdsjö, Arne Henrysson.
Sång och musik: Åsa Fant-Perdsjö,
Hanna Törefors & Thomas Svenningsson

21 söndag 11.00

10 fredag 10.00 - 12.00
KAFFE OCH VÅFFLOR
Sång och musik.

17 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

EKUMENISK 
FRILUFTS-
GUDSTJÄNST
vid Arvids sten 
i Sunnerbo
Arne Henrysson, Mattias Fjellander och
Märtas gäng. 
Kollekt till Gnosjö ekumeniska råd.
Tag med kaffekorg och något att sitta på.
Vid regn i Bårebo Missionshus.
14.00 Andakt på Bäckgården
15.00 Andakt på Rosendal
Arne Henrysson. Sång Birgit och Henrik
Johansson.

28 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST
Ingvor Noacsson. Lovsångsteam.
Missionsoffer.

5 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ingvor Noacsson. Lovsångsteam.
Församlingsoffer.

JULI

12 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Tjernobylbarnens oas och Ove Claesson.
Utgångskollekt till Bergsgården.
(Gemensamt med Pingstförsamlingen).

Ekumeniska samlingar i Töllstorpshallen
14 fredag   19.00  Mats Tunehag
15 lördag   19.00  Hans Weichbrodt
16 söndag 10.00  Hans Weichbrodt
                  18.00  Psalmtoppen.
                             Hans Weichbrodt. 

21 fredag   19.00  Elisabet Sandlund
22 lördag   19.00  Göran Skytte
23 söndag 10.00  Torgny Wirén
                  18.00  Psalmtoppen

28 fredag   19.00  Moni Höglund
29 lördag   19.00  Moni Höglund
30 söndag 10.00  Moni Höglund
                  18.00  Psalmtoppen. Final.
                                    Mer info sidan 5 och 10.

Veckorna 33 - 35 
Gud.kom

13 lördag 18.00-23.00 
CAFÉ i Församlingshemmet
Glassbar - Underhållning

JÄRNBÄRARDAGARNA

12 fredag 19.00 
UNG KVÄLL i 
Bäckadalsparken

13 lördag 19.00 
UNG KVÄLL i Fabriken
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21 söndag 11.00
EKUMENISK FRILUFTSGUDSTJÄNST
vid Arvids sten i Sunnerbo
Tag med kaffekorg och något att sitta på.
Vid regn i Bårebo Missionshus.

JUNI

BÅREBO
MISSIONSHUS

AUGUSTI
10 onsdag 19.00  
BIBEL - BÖN - NATTVARD 
Arne Henrysson. Församlingsoffer.
 

6 lördag 8.00
GÖKOTTA på Ettö
Arne Henrysson. Bön för Sverige.
Medtag kaffekorg. 

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

6 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST
Arne Henrysson. 

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

5 onsdag 18.00 
BIBEL - BÖN - NATTVARD
Arne Henrysson.

SEPTEMBER

4 fredag 19.00 
HELA MISSIONHUSET SJUNGER
Vi sjunger
läsarsånger 
med Sten-Egons
Kapell.

AUGUSTI

9 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

Skålen töms fredagar 12.00.

Du vet 
väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket?

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

i våra gudstjänster.

Du kan också gå in på kyrkornas 
gemensamma hemsida: 
www.kyrkornaignosjo.se

och där skriva ner dina böneämnen.

Om du vill samtala med någon är du
alltid välkommen att höra 

av dig till våra kyrkor.
Missionsförsamlingens pastor 

Arne Henrysson, tel. 0370-928 70
 eller 070-609 28 70.

Under tystnadsplikt får du dela det 
som bekymrar dig.

14 - 30 
Gud.kom i Töllstorpshallen

14 - 30 
Gud.kom i Töllstorpshallen

SEPTEMBER

SEMESTRAR

Arne Henrysson vecka 27-31
Sara Linnarsson föräldrarledig
På Missionskyrkans telefonsvarare
får du den informtion du behöver
under semestertiden.

BARN- UNGDOMSARBETET 
STARTAR NY TERMIN

Söndagsskolan söndag 6 sept.
UV-scout måndag 24 augusti
Barntimman onsdag 26 augusti
Småbarnsmusik torsdag 27 augusti
Ung Ton onsdag 26 augusti
Tonår fredag 28 augusti

GE FÖR LIVET/BRÖD TILL
BRÖDER 
Veckorna 36 och 37
INSAMLING AV 
SPARBÖSSOR

9 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

13 söndag 11.00
EKUMENISK GUDSTJÄNST 
i Marieholms arena

6 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Resonans.
Församlingsoffer. Söndagsskolstart.
Församlingarna i N Unnaryd, Bondstorp
och Angerdshestra har gemenskapsdag
i Gnosjö och deltar i vår gudstjänst.

SEPTEMBER

3 torsdag 9.30
BÖN

Förra årets insamling gav 126.446 kronor 
och vi hoppas på lika gott resultat i år.
Också i år går insamlingen till hälso- och 
sjukvård bland flyktingar i Sudan, utbildning 
och HIV/aids arbete i Indien och förskole-
verksamhet i Sydafrika.
Insamlingen börjar med att vi lördagen den 
29 augusti finns vid Second hand-butiken, för 
att bjuda kunderna på kaffe. Denna lördags 
dagskassa går till insamlingen.
Måndagen den 17 augusti sammanställer vi 
insamlingsmaterialet i Saron kl 19.00.
Detta skall sedan utdelas i postlådorna 
veckorna 34 - 35 för att sen insamlas 
veckorna 36  -  37. 

Det behövs fler som deltar i uppgiften att 
med sparbössan i hand samla in pengar. Det 
är en intressant uppgift, som skapar sociala 
kontakter och får oss att lära känna nya 
människor. Det handlar om att ge någon eller 
några kvällar för att ge bistånd till människor i 
stor fattigdom.
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Vad vill du ge gnosjöborna när du kommer i augusti?
Jag tycker det är viktigt att varje människa ska få känna sig älskad för den hon är, att visa på Guds enorma kärlek är 
viktigt för mig. Vi är alla lika inför Gud, vi gör fel ibland, men vi är också lika inför Gud att vi är totalt och förbehållslöst 
älskade. Det vill jag dela med mig av.

Vilken betydelse har ekumeniken för Sverige?
För mig är det jätteviktigt. Jag tycker att vi alltför mycket har lagt ner energi på att prata om våra olikheter och utifrån det 
funderat på om vi kan samarbeta eller inte. Vi har fått ett uppdrag av Jesus och det är att gå ut och berätta om vem han är. 
Det gör vi på olika sätt i olika kyrkor, låt oss ta vara på det. Vi behöver varandra.

Vad innebär ekumenik för dig? 
Ekumenik för mig är enhet, generositet, tillhörighet till varandra. Jag har funderat en 
hel del på just ordet ekumenik och tänker att egentligen skulle det inte behövas 
eftersom varje församling tillhör Herren och därför tillhör vi också varandra. Vi kan 
egentligen inte välja bort varandra. Jag gick in på internet för att se vad ekumenik 
betyder och fick följande förklaring från Sveriges Missionsråd som jag tyckte var 
väldigt bra. ”Ekumenik kommer från grekiskan och betyder "hela den bebodda 
världen", men kan också ha betydelsen "hus" och "hushåll". Ekumenik står alltså för 
att leva tillsammans.”

Vad innebär ekumenik för dig?
Jesus bad att vi skulle vara ett liksom han och Fadern är ett.
Vi bjuds in i den enigheten som Gud är och eftersom Kristi kropp är en så ska vi också 
vara ett. Paulus skriver om detta i Ef 4 och det finns även beskrivet i Joh 17. Det blir 
väldigt starkt när Jesus ber att vi ska vara ett så att världen kan tro. Motiveringen till 
enighet är alltså att världen ska kunna tro. Här finns en genialisk kombination, Guds 
enhet och församlingens enhet med koppling till världen. 

Idag omfamnar den karismatiska förnyelsen de stora kyrkorna, den finns alltså i alla kyrkor och samfund och förenar 
dessa. Det finns också en längtan efter enhet i länder runt om i världen. Det handlar dock inte om 
organisatorisk enhet utan om en Andens enhet. Vi kan bevara våra olikheter och samtidigt vara en del av Kristi kropp. Det 
finns alltså en slags gräns för enheten och enheten innebär inte en kompromiss till vilket pris som helst. En av gränserna 
för enheten går vid att vi håller fast vid trosbekännelsernas formuleringar om Jesus som både Gud och människa.

Moni Höglund

Titel: Församlingsutvecklare
Ålder: 48 år
Bostadsort: Örebro
Favoritvers i Bibeln: Jakobsbrevet 2: 14-17

Hans Weichbrodt

Titel: Inspiratör i Oasrörelsen
Ålder: 40 år
Bostadsort: Mölndal
Favoritvers i Bibeln: Jesaja 53:6
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Gästande talare - Gud.kom
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Vad innebär ekumenik för dig?
För mig innebär god ekumenik att kristna från olika håll 
enas kring kärnan i den kristna tron utan att göra våld 
på det som är det egna sammanhangets särmärken. En 
ekumenik som bär frukt ser Bibeln som Guds ord, 
förkunnar att Jesus Kristus är herre och frälsare och 
låter den helige Andes vind vara det som blåser 
människorna samman. Däremot är man inte rädd för 
olika synsätt i mer perifera frågor eller skilda 
uttrycksformer utan ser sådant som en rikedom. Det 
handlar mer om hjärtats och handlingens ekumenik än 
om sammanträdesbordens.

Vilken betydelse har ekumeniken för Sverige?
Jesus ber för sina lärjungar att de ska vara ett för att 
världen ska kunna tro. Precis så är det i Sverige i dag. 
Människor längtar efter och är nyfikna på det kristna 
budskapet. Men ska det kunna framföras med 
trovärdighet får vi inte käbbla inbördes. En sådan 
kristenhet attraherar inte utan stöter bort. Det sker 
mycket positivt på det ekumeniska området just nu och 
det ger mig hopp för framtiden.

Vad vill du ge gnosjöborna när du kommer i 
augusti?
Jag vill uppmuntra både kyrkfolket och andra genom att 
berätta om de tecken på påkristning av Sverige som jag 
ser och utmana till att ta fasta på dem.

Vilken betydelse har ekumeniken för Sverige?
Vi ser i vårt land idag en ström där vi genom relationer upplever en förnimmelse av enhet i Kristi kropp. Ett tecken på 
detta är Jesusmanifestationen där kristna från olika kyrkor och samfund står tillsammans för Kristus i Sverige. Det är av 
största betydelse att samlas i enhet för att ropa till Jesus om väckelse. 
  
Vad vill du ge gnosjöborna när du kommer i augusti?
Jag vill bl a ge en uppmaning om att läsa Bibeln tillsammans och stryka under hur viktigt det är att ”äta” bibelordet. En 
undersökning visar att de kristna i Sverige läser Bibeln mindre och mindre och det är ingen poäng med väckelse om vi 
inte läser Guds ord. Vidare vill jag också tala om visioner för väckelse och för Kristi kropp i den tid vi lever i.

Titel: Chefredaktör
Ålder: 58 år
Bostadsort: Bromma
Favoritvers i Bibeln: 
Efesierbrevet: 2:8-10 
Ty av nåd är vi frälsta...

Elisabeth Sandlund
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Titel: Författare, Journalist
Ålder: 64 år
Bostadsort: Malmö

Göran Skytte
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Från 
Omvänd av Göran Skytte.
Jesus var en av mina hjältar när jag var liten, 
tillsammans med bl.a. Tom Mix och Ivanhoe. Men 
sedan blev det krokigt. 1967 lämnade jag Svenska 
Kyrkan.
28 år senare, 1995, begärde jag att åter få inträda i 
Svenska Kyrkan som medlem. det första beslutet 
grundade sig på övertygelsen ” Gud finns inte, Marx 
har rätt, religionen är ett opium för folket”.
Det andra beslutet, att återinträda, grundades på 
övertygelsen ”Gud finns, Gud vill något med mig, jag 
vill vara en kristen”.
Numera är jag vad man brukar kalla en aktivt troende 
kristen. Och samtidigt en rationell kritisk journalist och 
samhällsdebattör som inte har några som helst 
grundläggande 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.

förordet ur boken 
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11 tisdag ”Barn i sorg” Temadag för skola och 
barnomsorgspersonal
12 onsdag kl 19.30 Musik i sommarkväll i Gnosjö kyrka
14 fredag kl 19.00 Mats Tunehag 
15 lördag kl 19.00 Hans Weichbrodt
Kl 21.00 Ungdomsmöte Hans Weichbrodt
16 söndag kl 10.00 Gudstjänst Hans Weichbrodt
kl 18.00 Psalmtoppen. Hans Weichbrod

Gud.kom Ekumenisk kampanj
i Töllstorpshallen 14-30 augusti

26 ons kl 19.30 Musik i sommarkväll i Gnosjö kyrka 
Gospelkören Rejoice, Lund
28 fredag dagtid Integrationsfrågor Moni Höglund
kl 19.00 Moni Höglund 
kl 21.00 Ungdomsmöte Kajsa Tengblad
29 lördag kl 19.00 Moni Höglund 
kl 21.00 Ungdomsmöte
30 söndag kl 10.00 Gudstjänst Moni Höglund
kl 18.00 Finalmöte. Psalmtoppen. Moni Höglund.

Lördag 15 aug. Gnosjöområdet
Lördag 22 aug. Åsenhöga - Marieholm
Lördag 29 aug. Nissafors 

Vi besöker bygdens kyrkor 
och missionshus 

Kyrkrally  

18 tisdag kl 19.00 Orgelkonsert i Åsenhöga kyrka. 
Morgan Blåberg, Gislaved
19 onsdag kl 19.30 Musik i sommarkväll i Gnosjö 
kyrka. Trio Kava
20 torsdag kl 19.00 Samling för kyrkornas 
församlings-ledningar. Elisabeth Sandlund
21 fredag kl 07.30 Företagsfrukost i Missionskyrkan 
”Lönsam affärsetik” Elisabet Sandlund
kl 15.00 Dagledigträff Bengt Kindbom PRO-kören
kl 19.00 Gudstjänst Elisabet Sandlund 
kl 21.00 Ungdomsmöte
22 lördag kl 19.00 ”På väg” Göran Skytte 
kl 21.00 Ungdomsmöte
23 söndag kl 10.00 
Torgny Wirén 18.00 Psalmtoppen

PSALMTOPPEN
Lämna dina förslag fram till fredag den 14/8 kl 12.00 
och fredag den 21/8 kl 12.00.

Lämna max 3 förslag på dina kristna favoritsånger/psalmer som du 
önskar att vi ska sjunga på psalmtoppen.
Lämna dina förslag i avsedd låda som finns vid Ica, Hemköp och 
Konsum men också vid biblioteket. Du kan också lämna ditt förslag 
via hemsidan   och ”bönebrevlådan” www.kyrkornaignosjo.se

De 10 sånger/psalmer som fått flest röster till den 14/8 och 21/8 
kommer att sjungas på söndagskvällarna 16/8 respektive 23/8 och då 
har du möjlighet att rösta på ”din” sång på plats i Töllstorpshallen.
De 5 populäraste (sammanlagt 10 stycken) från dessa två tillfällena 
kommer vi att presentera och sjunga på finalkvällen den 30/8  
Då kommer vi alltså att visa resultatet och sjunga de 10 populäraste 
psalmerna/sångerna i vår bygd.

Förslag till
PSALMTOPPEN
Dessa psalmer/sånger är

mina förslag.

1 .............................

   .............................

2 .............................

   .............................

3 .............................

   .............................

BAM-konferens se sid 5  

Vecka 33 Vecka 35

Vecka 34

14 - 30 augusti i Töllstorpshallen

Gud.kom

http://www.tionto.se/bam
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Fredagen den 24 april
hälsades våren i Bårebo
med sång av Sunnerbo
Transfer och en andakt
av Arne Henrysson.
Alla gäster bjöds på kaffe
med dopp.

Familjegudstjänst 10 maj med Småbarnsmusiken och 
Söndagsskolan

Valborgsmässoafton firades för andra året vid

Töllstorps frilufts-
museum.
Gnosjö Brass Band
spelade och en 
stor Valborgskör
sjöng.
Vårtalet hölls av
Karin Malmsten

BILDGALLERIET

Konfirmation 17 maj med 20 konfirmander

Vid Svenska Alliansmissionens årskonferens 24 maj ordinerades vår ungdomspastor Sara Linnarsson till pastor i S.A.M.
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När du lyckats lösa krysset kan du skicka in din lösning till:
Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26, 335 30 gnosjö.
då har du chans att vinna ett av tre fina bokpris. lycka till!

namn:............................................adress:............................................................


