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UTSIKT

Vila



Han låter mig vila… 
Vad skall du göra på semestern? Orden faller ofta på det 
sättet, när vi möts så här års. Vart skall du åka i år, frågar vi 
vid fikabordet på jobbet. Jag är lite allergisk mot de här 
frågorna. Måste semester vara liktydigt med att göra något? 
Måste man vara aktiv under semestern? Vad skall den säga 
som inte har råd att åka på en lång utlandsresa? Vad skall 
det barn säga, när skolan börjar igen och alla andra talar 
om sina häftiga sommarnöjen, som inte varit utanför 50-
skyltarna i Gnosjö? 
För mig mäts inte sommarledighet i antal mil jag åkt eller i 
dyra resor. Det viktiga är att få koppla av, att ta dagen som 
den kommer och inte behöva stressas av almanacka och 
inbokade samlingar.
Tänk att få sitta på en klippa och se ut över en glittrande sjö 
– vilken lisa för själen. Tänk att få stanna upp i en 
liljekonvaljbacke och andas in den ljuvliga försommardoften. 
Tänk att lyssna till fågelsången. Den konserten berör själ 
och sinne. ”Bara den som vandrar näramarken kan se dina 
under Gud”.
Jag tror inte Gud tänkt att livet skall vara ett enda jagande 
och stressande. I bibelns första bok berättas om, att 
Skapelsens Gud vilade på den sjunde dagen. Han har gett 
oss veckans sex arbetsdagar men en dag är vikt för 
rekreation. Vi mår bäst när vi lever i Guds rytm med våra liv. 
Så ser jag också på semestern. Arbetet har sin tid, paus 
och återhämtning sin. Låt de små pärlorna i tillvaron lysa för 
dig i sommar: en kaffekorg i gröngräset, en god bok i 
hängmattan eller bara vara med familj och vänner.
Den längsta resan vi behöver ge oss ut på i sommar är 
resan inåt: att hitta sig själv, fundera över livet och dess 
mening och att söka friden och jämvikten i livet.
Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter 
mig vila… Så börjar Ps 23 i Psaltaren. Vem är Gud? Vad 
har vi för gudsbild? Han är inte den som jagar oss med 
piska och hetsar oss framåt. ”Han låter mig vila på gröna 
ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro”. Tillvarons 
allra innersta handlar inte om aktivitet utan VILA. Tron på 
Gud är för mig framför allt vila - att få vila i en större 
verklighet än min egen. Att få vila i Guds hand ger trygghet i 
en orolig tid. Frälsning i 
Jesus Kristus handlar om, att 
öppna sig för den djupaste 
vilan – Jesus Kristus har 
genom sin död och 
uppståndelse redan gjort det 
som behöver göras för min 
frälsning.
Många ljuvliga sommardagar 
med vila och rekreation 
önskar jag dig!
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ACELLO PRINT AB - BEGU TEK - BERNTS KONDITORI AB -
BYGGINGENJÖRSBYRÅN AB - 

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

GNOSJÖ  ELEKTROARMATUR AB - 
GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB - 

GNOX ENTERPRISE AB - GRAHNAB - GRANSTORPS BYGG -
GÅRÖ PLÅTPRODUKTER AB  - GÖHLINS AB

HARTVIGSONS BYGG AB - HELLSTRÖM KAKEL &BYGG - 
ICA SUPERMARKET - J:SON HANDELS AB - 

LASERCENTRUM I GNOSJÖ AB - 
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING - 

MACKAN BYGG & SKOGSARBETEN AB - NORDEA - 
NYDÉNS DÄCK AB  - REKLAMBITEN AB - 

RICANA PRODUKTION AB - 
RITA REKLAM AB - SEB - SKANSKA - SWEDBANK - 

SVEN CARLSSONS TRAFIK AB - TECHNO SKRUV AB - 
TVÅ STOLAR BLOM- & MILJÖVERKSTAN - 

VITA HUSET & TRE KRONOR - WK BIL- & DÄCKSERVICE AB - 
UR & GULD I GNOSJÖ AB

VI TACKAR FÖLJANDE FÖRETAG FÖR 
DERAS STÖD MED FINANSERINGEN AV 

VÅRT PROGRAMBLAD.

Utsikt 

Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26 
Bankgiro 493-0731

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

Hagelstorps
Missionsförsamling.

Ordförande: Annika Blomgren, Hagelstorp tel. 33 60 39

Gnosjö missionsförsamling
Arne Henrysson 

ANSVARIG UTGIVARE:

Nr 2/2011 

Arne Henrysson

Pastorn har ordet



”Du för mig till vatten
där jag finner ro..”

Psaltaren 23
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1. Vad gör du för att varva ner och ladda batterierna under sommaren/semestern?

2. Varför väljer du just det sättet?

3. På vilket sätt är sommarvila viktigt för dig?

4. Vilka konkreta tips inför sommaren skulle du vilja ge de gnosjöbor som arbetar            
    mycket och har ett stressigt liv?

Att ta det lugnt för omväxlings skull. Att bara softa och njuta av frihet, lugn och ro under 
några sommarveckor. Att växla ner och sakta farten för att kunna växla upp senare. Är 
det detta vi gör eller har för avsikt att göra under vår sommarledighet? Eller är semester-
veckorna ett avbrott i de normala arbetsuppgifterna, när vi väljer att aktivera oss på 
annat sätt och därmed håller tempot uppe. Behovet av sommarvila varierar och kanske 
även vanan och viljan av att gå ner i varv. Kanske prioriterar inte den idoge 
smålänningen sommarvilan trots att behovet ofta finns. 
Utsiktredaktionen lät sex personer svara på några frågor om sommarvila.

Semestervila

Josephine Strand

1. - På sommarlovet brukar jag spendera mycket tid med  

      min familj och mina vänner. Det är skönt att göra 

      spontana saker och inte behöva planera så mycket. 

      Öland är mitt favoritställe. Dit åker jag varje sommar 

      och det är årets höjdpunkt för mig. Det är något 

      speciellt med solens och vindarnas ö.

2. - För att jag trivs så bra med det!

3. - En lång och härlig sommarvila är precis vad jag 

      behöver för att tanka energi för det övriga året.

4. - Alla kroppar behöver vila ibland. Mitt bästa tips är att 

      man ska unna sig tid åt sådant man vet att man mår 

      bra av och kanske har längtat efter.



5Text: Lars Ekros

Arne Ottosson

1. - Jag kan nog varva ner mer under sommarveckorna nu än tidigare. Som företagare var 

det svårare att koppla bort arbetet. Någon semestervecka åker jag gärna till havet för 

att känna lugn och ro men annars trivs jag väldigt bra i Norrebo, där det blir tid att 

träffa barn och barnbarn. Jag vistas också gärna i skogen, antingen för att jobba lite 

eller för att bara vara. Skogen är ett bra ställe när man behöver rensa skallen.

2. - Under de veckorna finns inga måsten eller åtminstone färre måsten än vanligt och det 

är mycket skönt.

3. - Det är viktigt att göra något annat, att få ett avbrott i det vanliga. Kroppen och 

framförallt huvudet behöver vila.

4. - Ett förslag är att umgås mycket med familj och vänner. Det är ett bra sätt att koppla av 

och inte tänka på jobb och uppdrag av olika slag.

      Emma Wallesjö

1. - När ledigheten kommer tycker jag att det är avkopplande att få bryta 

vardagsmönstret och byta miljö för ett tag. Istället för stressiga morgnar och ett 

superplanerande för att dagarna ska fungera blir det långfrukost med kaffe 

långt fram på förmiddagen, picknick på stranden eller i trädgården och 

grillkvällar med goda vänner, spel och långa pratstunder. Jag får tid att läsa den 

där boken jag spanat in under våren och göra utflykter med familjen, där vi 

bland annat hittar mysiga caféer. Vi har även förmånen att kunna åka till Orust 

och där bland klipporna och havet, som har en särskild plats i mitt hjärta, kan 

jag verkligen koppla av.

2. - Jag tror att vi behöver stanna upp och umgås både med våra barn och med 

vänner. Vad går mina barn och tänker på och hur har mina vänner det? Under 

sommarvilan får jag chansen att komma dem lite närmare. Jag försöker tänka 

att jag bunkrar upp i relationsförrådet.

3. - Sommarvila för mig är påfyllnadstid. Att fylla själen med mjuka, goda saker som 

bokstunden med kaffekoppen, båtturer på havet, skratten med barnen, 

musiklyssnandet (inspiration till en ny höst med kören Resonans) och min 

relation med Gud.

 4. - Tipset från mig blir att stanna upp och ta till vara på stunden tillsammans med 

nära och kära. Gå på en härlig gospelkonsert eller allra helst, var med och 

sjung!

Daniel Pettersson
1. - Jag vill helst tillbringa semesterveckorna i vår sommarstuga på västkusten. Närheten 

till havet och många golfbanor skapar förutsättningar för att varva ner.
2. - Att byta miljö innebär för mig att även byta rutiner. Det finns inga direkta måsten, 

utan man kan ta dagen som den kommer och göra det man tycker är kul. 

3. - Hösten brukar innebära en fulltecknad kalender både på arbetet och  privat. Att 

blicka tillbaka på några veckors ledighet, då jag har fått umgås med familj och 

vänner, gör mig motiverad under höstmånadernas utmaningar .
4. - Passa på att njuta och ta vara på er lediga tid. Börja gärna dagen med en kort 

joggingrunda eller promenad för att komma igång och känna er nyttiga. 

      Tom Sjögren

1. 

2. 

4. 

- Jag åker gärna ut och fiskar på sjön, det är grejer det!

- När jag är ute på sjön gör varken gårdagen eller morgondagen sig påmind. 

Där finns det inga måsten eller bekymmer. En spegelblank sjö och 

storlommens sång ekandes i öronen är godis för själen. En gåva från 

Skaparen själv helt enkelt.

3.- Sommarvilan ger kraft för den mörkare delen av året. Jag och min äldste 

pojke har som tradition att åka på ”fiskesemester”. Det låter mer exotiskt än 

vad det är, oftast innebär det ett par nätter i tält vid Hären. Minnena som vi 

får under dessa dygn pratar vi sedan om hela hösten.

- Ut och fiska! … skämt åsido, promenader är inte att underskatta. De rensar 
skallen som inget annat.
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7 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Magnus Åsebrant. Sten-Egons Kapell.
Församlingsoffer.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal
Magnus Åsebrant. Sten-Egons Kapell.

AUGUSTI

7 söndag - 12 fredag 
TONÅRSLÄGRET ”Tro 2011" 
i Gullbranna

14 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST
Sven-Gunnar Hartvigson. Lovsångsteam.
Glimtar från tonårslägret.

27 lördag - 28 söndag  
GEMENSKAPSHELG i Långserum
för alla åldrar. 
Läs noga kommande församlingsinfo
där det berättas mer om denna helg.
Anmälningslista i foajen.

4 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndagsskolstart. Arne Henrysson.
Ung Ton. Församlingsoffer. 

26 söndag 11.00

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

EKUMENISK 
FRILUFTSGUDSTJÄNST
vid Arvids sten i Sunnerbo.
Mattias Fjellander.
Arne Henrysson 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. Arne Henrysson.

3 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Sång Ingvor Claesson.
Församlingsoffer.

JULI

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

15 måndag - 19 fredag 18.00 
BÖNEVECKA INFÖR NY TERMIN
”Jag skall leda dem där de går bedjande
fram”.

31 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST 
i Pingstkyrkan. 
Evert Nilsson. 

JUNI

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA
GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

20 måndag 19.00 
FESTKVÄLL för alla barn- och ungdoms-
ledare. 
 

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

15 onsdag 19.00
FOCUS ”100 dagar med Jesus” (dag 100) 

17 fredag 15.00
SOMMARFEST - DAGLEDIGTRÄFF
Bussar från Bäckgården och Rosendal.
Sångartrion Wille, Rolf och Pelle från
Huskvarna.
Om du behöver skjuts, ring 928 70 exp.,
923 14 Leif Ericsson, eller 921 03 Henrik
Johansson.

 

12 pingstdagen 10.00 
GUDSTJÄNST MED DOP (dag 98)
Nya medlemmar 
välkomnas. 
Arne Henrysson. 
Sara Linnarsson.
Gnosjö Brass. 

19 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED DOP 
Nya medlemmar välkomnas.
Arne Henrysson. Sara Linnarsson. 
Lovsångsteam.
 

7 torsdag - 10 söndag
GULLBRANNAFESTIVALEN
www.gullbrannafestivalen.com/biljetter

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

17 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST 
i Pingstkyrkan. 

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

24 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Fred Nyman och Ingvor Noacson.
Missionsoffer.
(Gemensamt med pingstförsamlingen) 

666

21 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST
Arne Henrysson. Sång Hanna Törefors.

20 lördag 10.00 - 12.00
KAFFE OCH VÅFFLOR

26 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan.

SEPTEMBER

1 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

28 tisdag - 3 söndag 
UV-SCOUTLÄGER ”PUSSLET” 
i Nästa By, Kärda.
Avslutningsgudstjänst på söndagen 
kl 10.00 till vilken alla är välkomna.
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När du besöker Missionskyrkan - parkera då endast på rutor som ej är markerade för Konsums kunder!    

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

26 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

12 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST
Arne Henrysson.

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

15 onsdag 19.00  
TJERNOBYLBARNEN o. Ove Claesson
i Betel. Servering.

JUNI

JULI

SEPTEMBER
SEMESTRAR

Arne Henrysson vecka 28-32.
Sara Linnarsson vecka 27-31
och föräldraledighet vecka 25.
På Missionskyrkans telefonsvarare
får du den information du behöver
under semestertiden.

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

3 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

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

4 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

SEPTEMBER

2 fredag 19.00   
HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
Vi sjunger läsarsånger tillsammans med
Sten-Egons Kapell.

AUGUSTI

24 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 

JUNI

HYLTANS
MISSIONSHUS

SEPTEMBER

7 onsdag 19.00
FOCUS

11 söndag 10.00
GUDSTJÄNST  
Arne Henrysson. Gnosjö Brass.

Också i år går insamlingen till funktions-
hindrade i Sudan, utbildning och HIV/aids 
arbete i Indien och förskoleverksamhet 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.

6 tisdag 13.00 
UTFLYKT - BUSSRESA
Skolmuseet i Reftele och kaffe på 
sommarhemmet Tre Björkar i Smålands-
stenar. Pris 120 kr.
Anmälan till Ingrid Nilsson tel 927 49 
eller på lista i kyrkans foajé.

Måndag den 22 aug. kl.19.00 i Saron, Marås 
sammanställning av material.
Veckorna 34 och 35 utdelas sparbössor och 
info-material.
Veckorna 36 och 37  insamling av spar-
bössor.
Lördag den 17 sept.  Vi bjuder på kaffe vid 
Secondhandbutiken, då dagskassan går till 
insamlingen.
Onsdag den 21 sept. 19.00 i Missionskyrkan. 
Sammanräkning.

15 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

18 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST  
Diane och Asante Manu, Mocambique.
Resonans. Missionsoffer.

24 lördag - 25 söndag
PRISMAGRUPPEN HAR UTSTÄLLNING

29 fredag 19.00
JORDGUBBSKVÄLL 
Lena Högberg kåserar. 
Arne Henrysson.

HÖSTTERMINEN BÖRJAR...

Söndagsskolan (4-13 år)
söndag 4 september 10.00
UV-scout måndag 22 augusti 18.00
- mini-uv (fr ht 6-9 år)
- uv-scout (9-13 år)
- ledarscout (fr 13 år)  
Barntimman (4-6 år)
onsdag 24 augusti 14.00
Småbarnsmusik (0-6 år)
torsdag 25 augusti 10.00
Brasslek (6-8 år) tisdag 
Gnosjö Minibrass (fr 9 år)
tisdag 
Ung Ton (fr 7 år)
måndag 22 augusti 17.00
Tonår (fr 13 år) 
fredag 26 augusti 19.00
Resonans torsdag 18 augusti 19.00
Gnosjö Brass tisdag 23 aug. 19.00

24 lördag 19.00
LÄSARSÅNGSKVÄLL 
med Sten-Egons Kapell. 
Arne Henrysson.
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BILDGALLERIET

Konfirmation söndag 22 maj
Nedre raden från vänster:
Alice Lindén, Linnea Johansson,
Felicia Bäckrud, Olivia Holmgren,
Oliver Hedman.
Övre raden från vänster:
Johan Park, Olof Stacke, 
Daniel Johansson, Albin Aronsson,
Filip Johansson.
Pastorer och konfirmandledare:
Rose-Marie Claesson, Tommy Axelsson,
Arne Henrysson och Sara Linnarsson.

Påskvandring med UV-scout måndag 18 april
Ca 150 personer deltog i UV:s påskvandring i Töllstorp, där 
hela påskens budskap dramatiserades av ett antal för-
samlingsmedlemmar. Vandringen avslutades med påskmat 
till alla som kom.
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Svenska Alliansmissionen / SAM och Svenska 
Alliansmissionens Ungdom / SAU höll årskonferens
i Gullbranna under Kristi Himmelsfärdshelgen 3 - 5 juni
Anders Bengtsson avtackades efter 10 år som missionsföreståndare 
och Kjell Larsson valdes att efterträda honom.
Mässan ”Gloria” framfördes av Värnamokören ”Lingon och mjölk”.

UV-invigning söndag 29 maj
Fjorton nya UV-scouter invigdes och många scouter
fick Stjärnor, Bibel-, Missions- och Elitmärken. 

Söndagsskolans
sommarfest
söndag 15 maj

Barnvälsignelse söndag 
Hok Lim Casper Tang son 
till Joanna och Cuong Tang.

15 maj
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Gnosjöungdomar på

besök i Lettland

Vi  - Sara, Maria, Henrik, Erika, Gustav, Charlotta och chauffören Stig - 
förberedde oss med träffar, där vi pratade förväntningar, vad vi ville 
göra och bidra med. Vi besökte Gnosjö Hjälpers Second Handbutik samt 
Depån för att få se omfattningen av deras arbete och hur organisationen 
ser ut här i Gnosjö. Vi var nog alla ganska imponerade, när vi börjat 
förstå vidden av deras arbete och den stora ideella insatsen som görs här, 
som sedan gör skillnad för så många människor i Lettland. 
När avresedagen kom hade vi laddat med mycket godis, ballonger och 
heliumgas till ballongerna, bokmärken, klistermärken, smycken och 
CD-skivor, som vi skulle ge till barnen och ungdomarna som presenter. 
Vi var osäkra på hur mycket packutrymme det fanns i bilen, så vi 
försökte resa med lätt packning själva. (Vi insåg när vi väl packade in i 
bilen att vi kanske inte hade behövt snåla så mycket med packningen 
men men… )
  
  Väl framme i Ventspils på lördagen väntade Baiba, vår tolk, Marite 
föreståndare på Selga barnhem och Agnese en av tonåringarna som bor 
på barnhemmet, på oss. Vi fick en guidad tur genom Ventspils innan vi 
kom fram till Selga. Där började vi blåsa upp våra ballonger för att göra 
det festligt för barnen. 
   När vi kom upp till själva barnhemmet rusade barnen fram och började 
genast hoppa upp i våra famnar, hålla i handen och visa oss runt. Vi 
kände genast oss välkomna! Vi fick sitta med och äta en jättegod middag 
tillsammans med barnen. Sedan var det dags att dela ut alla presenter. 
Godis är helt klart något som alla gillar!

Den 15-19 april åkte en grupp ungdomar 
från vår Missionskyrka till Lettland. 
Syftet var att besöka två barnhem, ett 
sjukhem och en internatskola, som Gnosjö 
Hjälper skickar hjälpsändningar till.
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På måndagskvällen var vi tillbaka i Venspils och på Selga för 
att hälsa på barnen igen och spendera några timmar, innan 
vår båt skulle avgå till Nynäshamn. 

När vi väl var i Sverige igen, så försökte vi i bilen bearbeta 
och prata om det vi varit med om och hur vi kunde fortsätta 
hjälpa till. Man går inte oberörd förbi en sån här resa. Vi för 
nu samtal med Marite på Selga, hur vi kan samarbeta i 
framtiden. Förhoppningsvis återkommer vi någon gång 
nästa år med en ny resa och kanske kan vi hjälpa till att bygga 
upp en liten lekplats, då det i princip inte fanns något att leka 
på ute vid Selga. 

Om du som läser vår reseskildring, funderar på hur du kan 
hjälpa till har vi här några förslag: handla i Second 
Handbutiken här i Gnosjö, skänk kläder, möbler och saker 
till butiken, eller skänk pengar direkt till Gnosjö Hjälper.
Det finns ett väl upparbetat fadderarbete med barnen som är 
på de olika barnhemmen som Gnosjö Hjälper har kontakt 
med. Du kanske vill ha ett fadderbarn? 
Vi håller även på att samla in tåliga leksaker typ lego, klossar, 
tågbana och liknande som vi vill skicka över inom kort. Hör 
av dig till oss i Missionkyrkan, om du har saker hemma som 
ändå behöver rensas ut. 

”Jag ångrar inte att jag följde med på resan till 
Lettland. Jag fick en större förståelse och inblick i 
det enorma arbete som Gnosjö Hjälper gör. Det var 
också givande att besöka vår vänförsamling i 
Piltene. Där fick vi deltaga i gudstjänsten samt träffa 
och umgås en stund med både barn och vuxna från 
församlingen. Vi passade även på att överlämna en 
gåva till pastorsparet som tack för att de hjälpt till 
med kontakten mellan deras och vår församling.
Något som påverkade mig under vår resa var den 
starka gemenskapskänslan som finns på Selga 
barnhem. Trots att barnen där inte har sina föräldrar 
så har de en familj – varandra.”Maria Stenström.

"Den här resan var en resa i sig och jag kommer 
aldrig glömma den. Den fick mig att inse hur bra vi 
har det och att vår hjälp verkligen behövs. Ja, helt 
oförglömligt."  Charlotta Henrysson.

Söndagen bestod av besök i vår vänförsamling i Piltene, där 
vi sjöng två sånger. Sedan var det en buffé av kakor och 
mackor uppdukade eftersom vi var på besök. Barnen fick 
även här godis och ballonger. Det var väldigt uppskattat, och 
vi fick fina tallrikar som barnen hade målat själva. 
På eftermiddagen åkte vi vidare till Strazde barnhem och 
även där hade vi ballonger, godis och presenter att dela ut till 
barnen. 
På båda barnhemmen sjöng de för oss och vi gjorde 
sånglekar tillsammans. De visade några sådana på lettiska 
och vi sjöng ”Mormors kråka skulle ut och åka” och 
”Björnen sover”. Det var uppskattat. 

Text: Sara Linnarsson
Foto: Maria Stenström

Måndagen var vi i Liepaja, där vi besökte BBAC - ett 
sjukhem för barn med både fysiska och mentala 
nedsättningar. Det var lite speciellt, eftersom vi i Sverige har 
ett helt annat sätt att ta hand om dess barn än att ha dem på 
institution. Men man märkte att de brydde sig om barnen och 
ville hjälpa dem utvecklas. 
Vi var även på en internatskola i Liepaja och i närheten fanns 
ett stort område som de ryska soldaterna och annat arméfolk 
hade bott i och som nu var helt förfallet. Man kunde se att det 
varit jättefina hus i sina glansdagar, men nu är det som en 
påminnelse om den brokiga historia Lettland har. 
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