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Utsikt 

Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26 
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Telefon: Expedition 928 70, kök och foajé 915 45

Pastor: Arne Henrysson, Enegatan 4, 
tel. 070-609 28 70

Ungdomspastor: Sara Linnarsson, Rönngatan 7, 
tel. 070-689 28 70

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    

sara@gnosjomissionskyrkan.org

Bårebo 
Missionsförsamling.

Hagelstorps
Missionsförsamling.

Kontaktman: Arne Henrysson tel. 928 70     

Ordförande: Annika Blomgren, Hagelstorp tel. 33 60 39

Gnosjö missionsförsamling
Arne Henrysson 

ANSVARIG UTGIVARE:

Nr 2/2010 

- Ibland skulle jag vilja fråga Gud varför Han tillåter fattigdom, 

lidande och orättvisor, när Han kan göra något åt det. 

- Men varför frågar du inte Honom då?

- Jag är rädd att Han skulle fråga mig samma fråga. (Anonym)

Jag undrar ibland varför världen ser ut som den gör. Varför 

behöver barn och människor dö av ”enkla” sjukdomar och 

svält i vissa delar och i andra så lever vi i ett enormt överflöd? 

Varför denna orättvisa?

Varje år dör 10 miljoner barn under 5 år i världen av sjuk-

domar som vi i västvärlden inte längre bekymras av eller lätt 

kan behandla på sjukhus. Undernäring och smutsigt vatten är 

stora orsaker till dessa dödsfall. Storleksmässigt är det som 

om hela Sveriges befolkning varje år skulle dö, på grund av 

saker som vi tar för givet i vår del av världen. 

Det är lätt att anklaga Gud för detta, varför gör inte han något 

åt det? En del kanske till och med säger att tillståndet i 

världen är ett hinder för att kunna tro.

I världen spenderas varje år 1 200 miljarder dollar på militär 

och krig, 104 miljarder dollar på bistånd.  Enligt en uträkning 

skulle ca 65 miljarder dollar hjälpa 1 miljard människor ur 

extrem fattigdom. Det skulle bara innebära 5 % av de pengar 

som läggs på militär.  

Bono, sångaren i U2, har sagt att ”vi kan vara den generation 

som inte längre accepterar att skillnaden på latitud avgör om 

ett barn lever eller dör”.

Jag tror att vi människor bär ansvar för hur det ser ut i vår 

värld idag. Alla människor bär ett moraliskt ansvar och för oss 

som kallar oss kristna så är Jesu ord tydliga, ta hand om din 

nästa, ge denne kläder och mat. Vem är min nästa? Min 

granne, ja. Den jag möter i affären, ja. Men även de jag ser 

på TV eller bara hör talas om i statistiken. Vi kan inte längre 

skylla på okunskap, att vi inte vet om vad som händer på 

andra sidan jorden.

Jag tror att vi måste börja våga se det som händer, våga vara 

svaret på våra egna böner. Vi är någon annans mirakel. Vi 

behöver inte skämmas för att ha det bra men vi behöver ta 

ansvar för det vi fått. Vårt liv behöver flöda över, så att vi kan 

vara med och välsigna våra samhällen, vårt land och vår 

värld.

I detta nummer av Utsikt kommer ni 

bland annat att möta två tjejer som 

vågat ta av skygglapparna och 

verkligen möta världen som den är. 

De har gett sig av från 

bekvämligheten hemma, ut i värl-

den för att se vem vår ”nästa” är.  

Vågar du se?



O Betlehem, du lilla stad, hur tyst du ligger där,
försänkt i djup och drömlös sömn,
när skaparundret sker.
En stjärna tänds och 
mörkret har över den ej makt,
och alla släktens hopp och tro
stämt möte denna natt.
P.o.S. 115 v. 1

”Det är ju nästan svårt att tro.
En kärlek så oändligt stor

Han gav sitt liv, gav kärleken, helt utan gräns”
Pelle Karlsson ”Helt utan gräns”

33

Låt mina fötter få gå
på vägar du vill jag ska vandra
hela mitt liv vill jag tjäna Dig
och berätta om Dig för andra.
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Handfallen 
invandrare 
bland 
ovana ljud

Flyget till Egypten blev mer än en charter.

I slutet av oktober åkte jag ihop med en annan svensk 

tjej till Egypten. 

Efter att ha landet i Kairo hoppade vi in i en fullproppad buss 

och begav oss norrut mot Alexandria, staden som skulle bli 

vårt hem de kommande sex månaderna.  Jag minns att en 

kvinna i niqab (heltäckande slöja) och gympadojor 

skyndade förbi utanför bussfönstret och gjorde det klart för 

mig att jag bytt kultur.

Annorlunda

Första morgonen i badrummet hörde jag ihärdigt tutande, 

klappande åsnehovar och en skrikande man. Det luktade 

”utlandet”, vattnet gick inte dricka och en slags kackerlacka 

kom krypande i köket – det var mina nya omgivningar.

Anledningen till att jag hamnade i Alexandria är 

folkhögskolekursen Ung Tro Global, som jag påbörjade i 

mitten av augusti. Ett halvårs utomlandspraktik ingår och 

det var den jag kommit för att göra. I Alexandria finns 

Fairhaven, en skola för mentalt funktionshindrade barn och 

ungdomar. Det var där jag skulle vara volontär. 

Anpassning

Första veckan passerade; varje ansikte jag mötte var nytt, 

vartannat namn var krångligt att uttala och  saker var svåra 

att komma ihåg. Andra och tredje skolveckan passerade 

likaså och sakta började jag förstå att flyget från Landvetter 

inte hade tagit mig till en veckas solsemester.

Måndag till torsdag samt lördag var det fullt ös på 

Fairhaven. Strax efter åtta varje morgon kom bussarna fulla 

av härliga barn och under tiden som lärarna hade en 

morgonandakt samlades eleverna på skolans stora grusplan. 

Gympa, dockteater och nationalsång stod på programmet 

innan det var dags att gå in i de olika klasserna.  Jag fick min 

tillhörighet i syklassen och där var jag mestadels. 

Att hitta sin plats

Att komma in i en klass på tio goa tjejer och tre lärare borde 

ju inte vara någon svårighet. Speciellt inte när jag delar 

pysselintresset. Det fanns dock ett litet hinder. Jag pratade 

ingen arabiska och bara en av lärarna kunde engelska. 

Engelska på nivån där ”I will see you” kan betyda såväl ”vi 

ses”, ”jag ska visa dig” som ”vi får se”.

En halvtimme kunde ibland kännas som en evighet men allt 

eftersom lärde jag mig att gilla läget och se de små roliga 

sakerna. Varje dag gjorde att jag kom in mer och mer i det. 

Jag började förstå vad tjejerna hade svårt för och hittade en 

uppgift.

I klassen fanns Randa, en 16-årig tjej som är döv. Hon levde 

utan att förstå sin omgivning då hon i princip saknar språk. 

Under en tid ägnade jag mig därför åt att ta fram en bildpärm 

att konversera med. Teckenspråk finns i Egypten, men då 

ingen i hennes omgivning (som är fattig) talar det skulle det 

endast ge Randa envägskommunikation – och det hade hon 

ju redan tror jag, inom sig.

Fairhaven drivs av den lokala församlingen El-Saray .

150 barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar 

mellan 3 och 25 år deltar dagligen i undervisningen. 80 % 

av dem kommer från muslimska hem. 

Skolan är till för både rika och fattiga och skolavgifter 

betalas delvis av faddrar via Svenska Alliansmissionen som 

är en av skolans samarbetspartner.

I anslutning till skolan finns ett grupphem där idag 12 

ungdomar bor fem nätter i veckan. Anledningen är svåra 

familjesituationer så som gamla föräldrar, flera 

handikappade syskon, fattigdom eller sjukdom.
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Äntligen lite självständig

I januari började mina arabiskalektioner ge resultat och 

istället för att peka på olika frukter kunde jag fåordigt hålla 

en liten konversation med fruktförsäljaren. Framstegen 

fortsatte och på rasterna kunde jag helt plötsligt fråga om 

hyperaktiva Nada ville gunga med mig. Arabiskan var för 

mig inte längre ett argt språk som folk verkade munhuggas 

med.  

Samma sak hände med döva Randa. En lärare började 

intressera sig för teckenspråk och Randa själv började förstå 

anledningen till bildpärmen. Ett bevis kom i mitten av mars 

då hon sökte min uppmärksamhet.  Jag förstod inte vad hon 

ville och på eget initiativ gick hon då och plockade fram sin 

pärm och tog upp en bild. Hon räckte fram den till mig med 

ett leende. Jag tittade på bilden med datorn på och förstod 

leendet – det var dags för veckans 30 minuter långa 

datalektion. 

Vardag

Veckorna i Alexandria gick och efter några månader hade jag 

en vardag som kändes naturlig: gå till kyrkan på fredagen 

och söndagen, besöka grupphemmet på tisdagskvällen, 

umgås med vänner på torsdagen och göra något med 

grupphemmet på lördagen.  Jag fick påminna mig själv om 

saker som var konstiga för att komma ihåg att detta inte var 

den tillvaro jag var van vid.  Det kändes naturligt att ringa 

hem på fredagen, för det var min helgdag. Att Sverige inte 

följer den muslimska veckan och att familjen jobbar på 

fredagen glömde jag bort. 

I mitten av april hade mina knappa sex månader redan gått. 

Det var med tårar i ögonvrån jag köpte mina sista jordgubbar, 

tackade nej till en friare på arabiska och trädde nålarna i 

syklassen för sista gången. 

Text och foto: Sofie Johansson

”Många funktionshindrade tvingas leva en undan-
skymd tillvaro, utan möjlighet till adekvat vård, 
terapi och arbete. Den egyptiska lagstiftningen ger 
de funktionshindrade vissa möjligheter till an-
ställning och positiv särbehandling - men detta får 
litet genomslag i praktiken.”

Källa:  Mänskliga rättigheter i Egypten 2007

Väl hemma slår det mig hur viktigt det är med ett 

sammanhang. Jag blev frivilligt invandrare i Egypten på 

bestämd tid. Att gå från att förstå hela sin vardag, till att inte 

ens kunna säga var man bor är jobbigt. Förhoppningsvis 

kommer jag behandla svenskarna med utländsk bakgrund 

bättre med denna erfarenhet i bagaget. Vad glad jag skulle bli 

om jag träffade en egyptisk arabisktalande här i Sverige, så 

att mina små kunskaper i arabiska kunde hållas vid liv tills 

jag kan åka tillbaka. 

För tillbaka vill jag. Jag saknar min rökande fruktförsäljare, 

mina tjejer i syklassen och de fantastiska ungdomarna på 

grupphemmet – ja till och med det konstanta tutandet och 

åsnelätena saknar jag.
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1 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST 
i Pingstkyrkan. Mikael Jansson.

AUGUSTI

GUDSTJÄNST 
Ingvor Noacson. Sång.
(Gemensamt med Pingstförsamlingen).

8 söndag - 13 fredag 
TONÅRSLÄGRET ”GÅ 10" i Gullbranna

8 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST
Eva & Richard Neufeld. Arne Henrysson. 
Sång. Missionsoffer.

15 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST med nattvard
Arne Henrysson. Sång av ungdomar och
glimtar från tonårslägret. 
Församlingsoffer. 

22 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Ann-Marie Berggren-Jäghem, 
Folke Jäghem och Stig Svenningsson.
Arne Henrysson. 

29 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST med upptakt för ny termin
Söndagsskolstart. Arne Henrysson.
Sara Linnarsson. 

21 lördag 10.00 - 13.00
KAFFE OCH VÅFFLOR

27 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan.

GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. Sten-Egons Kapell.

27 söndag 11.00

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

EKUMENISK 
FRILUFTS-
GUDSTJÄNST
vid Arvids sten 
i Sunnerbo
Mats Johanssson, Birgit Johansson
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
Sånggrupp.

4 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sven-Gunnar Hartvigson. Lovsångsteam.
Församlingsoffer.

JULI

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

22 tisdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

2 fredag 19.00
JORDGUBBSKVÄLL 
i Hyltans Missionshus
”En kväll med humor 
och allvar omkring Hilding Fagerberg”.
Hans Andersson och Hasse Arvidsson.

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

16 måndag - 20 fredag 18.00 
BÖNEVECKA INFÖR NY TERMIN
”Jag skall leda dem där de går bedjande
fram”.

25 söndag 10.0020 söndag 10.00 

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
18 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF OCH SOMMARFEST
Frälsningsarméns sångare och musiker
från Skillingaryd.
Buss från Rosendal och Bäckgården.
Om du behöver skjuts, ring 923 14,
921 03 eller 928 70.

18 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST 
i Pingstkyrkan. Jakob Larsson. 

23 fredag 10.00 - 12.00
KAFFE OCH VÅFFLOR
Sång och musik.
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15 tisdag - 20 söndag 

JUNI

3 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

5 lördag 8.00
GÖKOTTA på Ettö
Medtag kaffekorg och något att sitta på.
Arne Henrysson.

UV-SCOUTLÄGER ”SKATTEN” 
i Skärvhult, Marieholm.
Avslutningsgudstjänst på söndagen 
kl 10.00 till vilken alla är välkomna.

6 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST med dop och nattvard
Sara Linnarsson, Arne Henrysson och
Gnosjö Brass. Församlingsoffer.

12 lördag 9.00
FOTBOLLS-
TURNERING 
i Töllstorp
Amn: sara@gnosjomissionskyrkan.org
senast 2 juni.

13 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson och Resonans. 

17 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

8 tisdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA
GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
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27 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

6 söndag 10.00  
GUDSTJÄNST med dop och nattvard
i Missionskyrkan

5 lördag 8.00
GÖKOTTA på Ettö
Arne Henrysson. Medtag kaffekorg och
något att sitta på. 

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

16 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN
Arne Henrysson.

JUNI

AUGUSTI

20 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.

SEPTEMBER

SEMESTRAR

Arne Henrysson vecka 26-30
Sara Linnarsson vecka 25-31
(inkl. föräldraledighet)
På Missionskyrkans telefonsvarare
får du den informtion du behöver
under semestertiden.

BARN- UNGDOMSARBETET 
STARTAR NY TERMIN

Söndagsskolan söndag 29 augusti
UV-scout måndag 23 augusti
Barntimman onsdag 25 augusti
Småbarnsmusik torsdag 26 augusti
Brasslek tisdag 31 augusti
Gnosjö Minibrass tisdag 24 augusti
Ung Ton onsdag 25 augusti
Tonår fredag 27 augusti

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

8 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST med nattvard
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

22 söndag 16.00  
TIPSPROMENAD med våffelservering
Promenaden utgår från Missionshuset.
Ingen startavgift. Prisutdelning.

25 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel

5 söndag   
EKUMENISK DAG i Töllstorpshallen

12 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST med nattvard
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

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

9 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

12 söndag 10.00
GUDSTJÄNST med nattvard 
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

SEPTEMBER

4 lördag - 5 söndag 
PRISMAGRUPPEN har UTSTÄLLNING
i Hyltans Missionshus
Lördag 18.00 LÄSARSÅNGKVÄLL
Per-Åke Bergman, Nisse Karlsson m fl.

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.

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.

5 söndag  
EKUMENISK DAG 
i Töllstorpshallen
”Det viktigaste valet”
Erik Tilling med band.
15.00 ”SKAVLANSOFFA”
16.00 GUDSTJÄNST
19.00 KONSERT

18 lördag 15.00
INTERNATIONELL BUFFÉ

19 söndag 18.00
KONSERT med Ecclesiastes.  

31 tisdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

Måndag den 16 aug. kl.18.30 i Saron, Marås. 
Sammanställning av material.
17 – 29 aug.  Sparbössor och Info-material 
utdelas.
5 – 19 sept. Insamlingen
Lördag den 18 sept.  Vi bjuder på kaffe vid 
Secondhandbutiken, då dagskassan går till 
insamlingen.
Onsdag den 22 sept. i Missionskyrkan. 
Sammanräkning.
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Konfagruppen 2009-2010. Främre rad fr vänster: Rose-Marie Claesson (ledare), Amanda Hägg, Sanna Johansson, 
Alma Park, Filippa Magnusson och Sara Linnarsson (ledare).

Bakre rad fr vänster: Gustaf Kvarnvik, Erik Nyström, Tommy Axelsson (ledare), Johannes Mauritzon, 
Arne Henrysson (ledare), Johannes Blomgren och Oskar Johansson.

Ekumenisk Konfirmationsgudstjänst hölls den
23 maj i Gnosjö Missionskyrka

Varför inte läsa en god bok i 
sommar – i hängmattan, på 
stranden eller vid sommarstugan?! 
Böckerna finns till försäljning i 
Missionskyrkans bokstånd.

Imamens dotter (Libris) av Hannah Shah är en berättelse om 
att välja friheten trots att den har ett högt pris. Hannah Shahs 
självbiografi har fått stor uppmärksamhet. Det är en personlig 
skildring som inte på något sätt är ute efter att nedvärdera islam. 
Hon arbetar nu med att hjälpa andra kvinnor som far illa.

Drottning Silvias bönbok (Verbum). Böner utvalda av Drottning 
Silvia med bilder av Kung Karl Gustaf. Boken rymmer böner för 
morgon och kväll, vardag och fest och för ljusa och mörka stunder. Här 
finns böner för våra barn, världen och skapelsen. Många böner är 
välkända, ett flertal nyskrivna. ”Bön är något mycket personligt för mig. 
Jag får i bönen varar med mig själv och med Gud, den makt som omger 
oss. Den ger mig trygghet och lugn att be när livets stora frågor ställs” 
(Ur Drottningens förord).

Funnen av 
Karen 
Kingsbury
En berättelse 
om Guds 
övernaturliga 
ledning, om att
Gud belönar 
dem som söker 
Honom av hela 
sitt hjärta.

Ett CP-bra liv av Jonas Helgesson
Vad är ett bra liv? Kan man leva ett bra liv även om man är allvarligt 
CP-skadad? Kan man må bra även om man inte är vad samhället kallar 
frisk? Jonas Helgesson, som mot alla odds blivit succéförfattare och 
egen företagare, delar med sig av viktiga saker som han lärt sig som 
handikappad, golfare, student, gift, ståuppare och föreläsare.
Sagt om Jonas Helgessons första bok, Grabben i kuvösen bredvid: 
"Gripande läsning om en människa som mot alla odds väljer att se 
möjligheterna" (Förädrar och barn)
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iltene Baptistförsamling är en av Lettlands 
äldsta, 147 år. Piltene är en liten lands-Portskommun, några mil öster om staden 

Ventspils, på Lettlands västkust. 
Gnosjö missionsförsamling etablerade en vän-
församlingsrelation med dem 1992, i samband med att 
Gnosjö Hjälper startade sitt hjälparbete i Lettland. 
Samarbetet har bland annat lett till att vår församling 
hjälpt dem med renoveringen av sin kyrka.

örsamlingen leds av pastor Miervaldis 
Lindmanis och hans fru Vesma. Här kommer Fderas beskrivning av sin situation:

”Vi är glada för alla som deltar i våra gudstjänster. Vi är 
glada för söndagsskolbarnen som kommer från icke 
troende familjer, de har inte andligt stöd och ibland 
inget moraliskt stöd. Vi tackar Gud för möjligheten att 
förkunna Guds ord, sjunga sånger och lära barn. Vi är 
glada att det inte finns några hinder i vårt land att göra 
detta. 

Piltene Baptistförsamling
Missionskyrkans vänförsamling
i Lettland

i är sorgsna över att se att så få söker Gud. 
Piltenes medborgare lever i andlig apati; de Vlängtar inte efter andlig mat och  uppskattar 

inte andlig frihet. Vi tycker synd om barn som inte tas 
upp i kristen miljö. Människor som har arbete sätter 
detta i första hand men de som är arbetslösa vänder sig 
till alkohol. 
Framtiden ser illa ut om det inte kommer en väckelse, 
om människor inte kommer att se något mer, än deras 
dagliga uppgifter och ting. Kyrkans medlemmar måste 
också be mer, att söka deras hjärtan och att lita på Gud.
Eftersom vi har denna finanskris borde människor söka 
Gud och kyrkan, men det finns ingen sådan tendens i 
Piltene. Det är inte lätt att se tomma kyrkbänkar på 
söndag morgon och det är inte lätt för pastorn att 
predika endast för ett fåtal om det kunde vara många 
fler. Kanske det finns behov av en djupare kris så att 
folk kunde se deras sanna andliga tillstånd och söka 
Guds hjälp. Det faktum att prästen inte bor i Piltene och 
många kyrkomedlemmar arbetar i Ventspils är en stor 
nackdel eftersom det inte finns någon personlig kontakt 
med människor i Piltene. De äldre från vår kyrka 
tillbringar mer tid inomhus, men de unga lämnar för att 
flytta till andra platser för att studera. Den enda grupp 
vi har kvar att arbeta med är söndagsskolbarn. 

ituationen i Piltene är inte bra -  hög arbetslöshet, 
många frånskilda familjer, alkoholberoende, och Smånga barn som lever i fattigdom utan 

föräldrarnas tillsyn. Situationen är densamma som i 
många andra små städer i Lettland. 
Vi hoppas kunna organisera vårt sommarläger från den 
22  till 24 juli. Temat denna gång är "Ön för viktiga 
upptäckter." 

Församlingstuflykt med lekar

Pastorsfamiljen

Barn- och ungdomsgrupperna

Reportage: Bo Willermark
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Under mina 24 dagar i huvudstaden Addis Abeba i Etiopien 
fick jag lära mig att leva väldigt enkelt, lära känna nytt folk 
och stadens kultur, hjälpa till på ett syprojekt genom Joshua 
Mercy Ministry och växa i min relation och tro till Gud!

Min praktik i Etiopien

Etiopien är ett land där det dricks mycket kaffe. Varje dag fick vi 
nybryggt kaffe, som de rostade och malde själva och kokade i en 
speciell kaffekanna. Till kaffet åt de inte kakor eller bullar, utan deras 
fikabröd bestod av popcorn som de poppade samtidigt som kaffet 
kokade.

En vanlig dag började med att vi vaknade kl. 06.00, då kvinnorna som är 
på projektet kommer för att börja baka till caféet. Tillsammans med dem 
åt vi frukost som bestod av en fralla och the. (Förutom te i koppen 
tillsattes fyra skopor socker!) Sedan var det andakt som också jag och 
Josefine fick vara med att hålla i. 
Hela förmiddagen sydde vi, bland annat kökshanddukar, grytlappar och 
väskor. Mitt på dagen åt vi lunch och den bestod ofta av ”injera” som är 
deras nationalrätt. Det ser ut som en stor pannkaka (konsistensen är som 
en disktrasa) och tillbehören kan vara till exempel köttgryta. Allt äts 
med händerna. Sedan fortsatte vi att sy fram till 16-tiden. 

Det är härligt att se, att även om de är mycket fattiga, så är de glada och 
prisar Gud med sång och bön och man uppskattar verkligen att man har 
det så bra här hemma. 
På resan har jag lärt mig att förtrösta helt på Gud, för Han tar hand om 
allt!

Jag och min kurskompis Josefine startade vår resa med tåg från Gnosjö 
till Göteborg. Därifrån flög vi till Turkiet och missade precis vårt nästa 
flyg från den stora flygplatsen i Istanbul. Därför blev det en tripp till 
Sudan innan vi nådde vårt mål, Etiopien.

Text och foto: Hanna Magnusson

Vi blev varmt välkomnade och fick bo i samma byggnad där de syr och 
bakar till det café som Joshua Mercy Ministry också driver. Här finns 
även dagis för kvinnornas barn. Kvinnorna som arbetar här är utsatta på 
olika sätt och de får hjälp att lära sig sy med mer. för att senare kunna få 
ett riktigt arbete. 
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Under februari månad föll stora mängder
snö vilket gjorde att taget på församlings-
våningen fick skottas pga snötyngden.

Snöskottning på taket 16 febr.

Café-gudstjänst 9 maj med söndagsskolan
Brasslek, småbarnsmusik och Ung Ton

Barnvälsignelse 18 april
Söndagen den 18 april välsignades Noa Sylvan,
son till Louise och Fredrik Sylvan och bror till 
Agnes 2 år.

                 

Söndagen den 2 maj döptes Adrian Karlsson, 
                son till Maria och Jonas Karlsson och bror till

                   tvillingarna Anton och Emil 3 år.

Leif Carlsson undervisade
om Israels historia ”Ett land -
två folk”  helgen 10 - 11 april

Barndop 2 maj

Valborgsmässoafton i Töllstorp

Gospelkören ”Souled Out” från Glimåkra folkhögskola 
                                                   söndag 14 mars.

BILDGALLERIET



När du lyckats lösa krysset kan du skicka in din lösning 
senast 15 AUGUSTi till:
Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26, 33530 gnosjö.
då kan du vinna en av tre fina bokprisER. lycka till!

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

Sommarkrysset
2010


