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ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

Sara Linnarsson

När jag växte upp så spenderade vi våra semestrar på mina 
föräldrars segelbåt. Ja, och nästan varje ledig helg också för 
den delen från maj till början av september. Sommar för mig 
är fortfarande minnen av att gå och ströva i mysiga hamnar, 
sitta i sittbrunnen och lyssna när stagen slår mot mastarna 
och bara vara. Njuta av att inte behöva göra eller prestera 
något. Sommaren handlade om att spela spel med mina 
syskon och Martin och Marcus, tvillingarna som var lika 
gamla vars föräldrar också hade båt. En sommar gick vi in 
för att komma på nya spel, med UNO-kort som grund, sedan 
försökte vi sälja våra idéer till förbigående turister. Vi 
lyckades kanske inte så bra, men roligt var det i alla fall och 
minnena av de sommardagarna har jag kvar. 
Men det allra bästa var nog när man var ute på havet och 
seglade, det var inte för mycket vind, kanske 5-7 
meter/sekund och läns (medvind). Var det större vatten 
kunde autopiloten ta över rodret och man lade sig på däck 
för att sola med en god bok eller ett korsord. Ah, dessa lata 
sommardagar! 
Sen är det klart, det var ju inte alltid sol och medvind, ibland 
blåste det desto mer och vinden fick istället användas för att 
klättra, det gick inte åka rakt mot målet, vi fick kryssa och det 
krävde mycket mer av oss som besättning (familjen). Men 
det var också spännande, ännu mer om man tog sikte på en 
annan båt och försökte ta sig förbi den. Nu krävdes precision 
och samarbete. Ganska ofta gick det bra, annars kunde man 
ju skylla på att lystalet (båtens konstruktion) var sämre på 
vår båt så deras båt borde ju faktiskt vara snabbare… 

Vad är då min poäng med detta prat om min uppväxts 
somrar?
Vi står alla inför sommaren med förhoppningsvis lite ledighet 
i alla fall. Mina somrar som barn och tonåring råkade utspela 
sig på en segelbåt. Det spelar inte någon roll var vi är och 
vad vi gör. Jag tror att det viktiga är att skapa minnen, att få 
ha en upplevelse av att man gör något annat än det 
vardagliga. Denna sommar kommer vi tillbringa större delen 
här i Gnosjö i väntan på tillökning av barn nr 3 i familjen.  
Sedan blir det en tid med att lära känna den nya krabaten i 
familjen. Det kommer inte att bli några långväga resor och 
det gör absolut ingenting för jag tror 
det blir en sommar vi kommer att 
minnas länge. 

Jag önskar dig en sommar, där du 
får ta det lugnt och njuta av att vara 
ledig. Det spelar ingen roll var du 
är, det är inte det vi gör som är det 
viktiga, det kan räcka med en 
svalkande dricka i solen vid en sjö 
här runt Gnosjö för att skapa goda 
minnen. 

Glad sommar!



Jesus sade:    ”Jag är ljuset som har kommit hit i världen 
för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.

Se hur Gudsvinden bär
hur allt vänder just här
Du är älskad precis som du är
/ Psalmer & Sånger nr. 827 (I. Johansson)
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Konfirmation 
2011/2012

Under det gångna läsåret har vi som vanligt haft konfirma-
tionsläsning tillsammans med Gnosjö Pingstförsamling och 
Saronförsamlingen i Marås. 
Det har varit ett roligt år med härliga tonåringar som vi har haft 
förmånen att vandra med på livets väg.
Vi har haft traditionell konfirmationsläsning varannan onsdag 
och sedan har vi varit iväg på olika ungdomsmöten och 
konferenser, t.ex. T-centralen och MOVE11 (missions-
konferens för ungdomar) som SAU är med och anordnar. 
Varje år åker vi till Gullbranna på konfahajk och där var vi första 
helgen i maj även i år. Det är runt 400 konfirmander från södra 
Sverige och det blir tid för undervisning, lek, godis och 
gemenskap. 
Den 13 maj var det dags för vår konfirmationshögtid i 
Missionskyrkan, där alla konfirmander fick delta med drama 
och sång. De fick även berätta om det vi pratat om under året i 
vår nya bok ”Vägens Folk”.

Fr v överst: Ledarna Tommy Axelsson, Arne Henrysson, Sara Linnarsson.
Konfirmander fr v: Josef Jansson, William Ljungqvist, Emma Breivik Josefsson, Linnea Kvarnvik, Louise Dahlstedt, 
Willhelm Vahtera, Emilia Kristoffersson, Hiep Malueng, Louise Gunnarsson. 

Glädje vid havet på hajken!
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Är du intresserad av att konfirmera dig 
under nästa läsår?
Vi kommer att vara en grupp som ses i 
Missionskyrkan en gång i veckan efter 
skolan. Vi fikar lite först och sen har vi 
undervisning och samtal om något ur vår 
bok ”Vägens folk”. Boken handlar om vår 
vandring som kristna och hur det  berör allt 
från våra relationer med familj och vänner 
till hur vi tar hand om vår jord. Innan 
högtiden på våren åker vi på en rolig hajk på 
Gullbrannagården utanför Halmstad.
Du kan anmäla dig till Arne Henrysson via 
email: arne@gnosjomissionskyrkan.org 

1) Hiep Malueng
2) Att det skulle bli roligt.
3) Det mesta tror jag.
4) Allt har varit roligt, 
läxorna har varit lite 
jobbiga.

1) Emilia Kristoffersson
2) Att det skulle bli kul och att 
jag skulle lära mer om vad 
kristendomen handlar om.
3) T-centralen och MOVE11 (2 
ungdomsmöten som vi åkte iväg 
på).
4) Det var kul att åka till T-
centralen och MOVE11.
Det var jobbigt att komma ihåg 
läxan.

1) William Ljungqvist
2) Vet inte.
3) Allt.
4) Inget.

1) Linnea Kvarnvik
2) Hade inte så 
mycket förväntningar.
3) Marmeladmackor 
och kompisarna och 
lektionerna så klart! 
4) Jobbigt med 
läxorna, roligt med 
allt det andra. 

1) Josef Jansson
2) Inga speciella.
3) Hajken på 
Gullbranna.

Tommy Axelsson,
Willhelm Vahtera

 och 
Rose-Marie 

Claesson

Frågor till konfirmanderna:
1) Vad heter du?
2) Vad hade du för förväntningar inför konfaåret?
3) Vad kommer du ihåg mest?
4) Vad har varit roligt/jobbigt?

1) Emma Josefsson
2) Hade inte några 
förväntningar.
3) Marmeladmackorna, 
och att jag väldigt ofta 
glömde böckerna.
4) Det jobbiga var 
läxorna. Det mesta var 
roligt! 
Hajken var roligast!

1) Louise Dahlstedt
2) Att det skulle vara roligt men 
också att jag skulle förstå mer 
om berättelsen om Jesus.
3) Marmeladmackorna, haha!  
Nej, alla härliga och mysiga 
stunder när vi diskuterade i 
konferensrummet och olika 
ämnen kring Jesus men även 
ämnen som vänner, familj osv.
4) Roligt: Ledarnas historier
    Jobbigt: Att tänka efter om 
hur jag kan hjälpa till i olika 
situationer,  hur jag kan hjälpa 
till och lösa ett problem.

1) Willhelm Vahtera
2) Lära mig om Gud.
3) Hajken på Gullbranna.
4) Hajken.

1) Louise Gunnarsson
2) Att lära känna Gud bättre.
3) Alla våra flummiga gånger, vårt konfirma-
tionsläger och vår konfirmationshögtid.
4) Roligt: det mesta. Jobbigt: att få läxorna från 
konfa att gå ihop med dem från skolan.

Text: 
Sara Linnarsson
Foto: Becky
Åkerström och
Sara Linnarsson



VÄLKOMMEN TILL VÅRA...

6

JUNI

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

15 fredag 15.00 
SOMMARFEST - DAGLEDIGTRÄFF
Glada röster från Forsheda.
Bussar från Bäckgården och Rosendal.
Om du behöver skjuts: 070-609 28 70
 
 

6 onsdag 8.00
GÖKOTTA PÅ ETTÖ
Arne Henrysson. 
Medtag kaffekorg och något att sitta på.

 

3 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Resonans
Församlingsoffer.
17.00 CAFÉ MED UV-SCOUTHÖGTID
Invigning av scouter och ledare.
Lägerinformation.

10 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST - DOP - TGIS 
Henrysson. Linnarsson. Gnosjö Brass.
 

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

8 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Britt och Sune Ceder, Papua Nya Guinea.
Missionsoffer. Sång Sara Nyström och
Lina Johansson.
(Gemensamt med pingstförsamlingen) 

7 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

 

12 tisdag 19.00
FOCUS

 

Järnbärarhelgen 15 fredag 
Cohesion - öppen scen på Fabriken

 

16 lördag 19.00
KONSERT Anderstorps Gospelkör

 

15 söndag 10.00
GEMENSAM GUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan.

9 lördag 11.00
FOTBOLLSTURNERING I TÖLLSTORP

 

13 onsdag 18.00
SOMMARFEST för  barn- & ungdoms-
ledare. Anmälan till Sara senast 6 juni.

 

17 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  
Arne Henrysson. Lovsångsteam.
 

5 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Arne Henrysson. Sång Ingvor Claesson.
Församlingsoffer.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal
Arne Henrysson och Sånggrupp.

5 söndag - 10 fredag 
TONÅRS- OCH XL-LÄGER i Gullbranna.

12 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST
Arne Henrysson. Lovsångsteam.
Glimtar från tonårslägret.

13 måndag - 17 fredag 18.00 
BÖNEVECKA INFÖR NY TERMIN
”Bed så skall ni få”.

19 söndag 16.30 
EKUMENISK SÅNGGUDSTJÄNST
i Töllstorp i samband med Vattenhjulens
Dag och Gnosjö 60 år.
Gospel- & countrysångarna 
Simon Alkemark och Jonas Blomberg.

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

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

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

29 söndag 10.00
GEMENSAM GUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan.

AUGUSTI

24 söndag 11.00
EKUMENISK 
FRILUFTSGUDSTJÄNST
vid Arvids sten i Sunnerbo.
Sven-Gunnar Hartvigson,
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
Sven-Gunnar Hartvigson och sånggrupp.

JULI

1 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Stefan Lundell. Sång Ingvor Claesson.
Församlingsoffer.

5 torsdag - 8 söndag
GULLBRANNAFESTIVALEN
www.gullbrannafestivalen.com/biljetter

4 onsdag 18.30 
JORDGUBBSKVÄLL 
i Hyltans Missionshus
”Husförhör” Klas och 
Gunvor Carlsson,Valdshult. 
Sång av Stig Svenningsson. 

26 tisdag - 1 söndag 
UV-SCOUTLÄGER ”MEDVIND” 
på Bjädesjö Säteri, utanför Myresjö.
Avslutningsgudstjänst på söndagen 
kl 10.00 till vilken alla är välkomna.

Medarr:



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

6 söndag 8.00  
GÖKOTTA på Ettö
Arne Henrysson.
Medtag kaffekorg och något att sitta på.

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

JUNI

SEMESTRAR - FÖRÄLDRARLEDIGT

Arne Henrysson vecka 26-30.
Sara Linnarsson från vecka 24 semester 
som sedan övergår i föräldraledighet till 
sommaren 2013. På Missionskyrkans 
telefonsvarare får du den information du 
behöver under semestertiden.

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

13 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN
Arne Henrysson. 

JUNI

SEPTEMBER

BÅREBO
MISSIONSHUS

15 fredag 19.00  
TJERNOBYLBARNENS OAS i Betel

Du vet 
väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket?

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

i våra gudstjänster.

AUGUSTI

17 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. 

26 söndag 16.00  
TIPSPROMENAD med våffelservering
Promenaden utgår från Missionshuset.
Ingen startavgift. Prisutdelning.
Sång och musik.

SEPTEMBER

15 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel
 

2 söndag 10.00  
SÄNDNINGSGUDSTJÄNST 
i Gnosjö Missionskyrka. Ingvor Noacson. 
Arne Henrysson. Missionsoffer. 

UV-scout måndag 20 augusti 18.00
- mini-uv (fr ht 6-9 år)
- uv-scout (9-13 år)
- ledarscout (fr 13 år)  

HÖSTTERMINEN BÖRJAR...
Söndagsskolan (4-13 år)
söndag 26 augusti 10.00
Barntimman (4-6 år)
onsdag 22 augusti 14.00
Småbarnsmusik (0-6 år)
torsdagar 10.00
Brasslek (6-8 år) tisdag 
Gnosjö Minibrass (fr 9 år) tisdag 
Ung Ton (fr 7 år) måndag 27 augusti 
17.00 (jämna veckor)
Tonår (fr 13 år) 
fredag 24 augusti 19.00
Konfa torsdagar kl 15.45
Start 30 augusti kl 18.00

Resonans torsdag 16 augusti 19.00
Gnosjö Brass tisdagar 19.00

I år går insamlingen till funktionshindrade i 
Sudan EFK.  Till förskolearbete i södra Afrika 
och alfabetisering i Tcahad och Nya Guinea 
SAM.

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.

Måndag den 20 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 22 sept.  Vi bjuder på kaffe och 
kaka vid Gnosjö Hjälpers Secondhandbutik.  
Dagskassan går till insamlingen.
Onsdag den 19 sept. 19.00. Sammanräkning 
i Missionskyrkan.

24 söndag 11.00
EKUNEMISK FRILUFTSGUDSTJÄNST 
vid Arvids sten, Sunnerbo.
Ta med kaffekorg och något att sitta på.
Vid regn i Bårebo Missionshus.

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

SEPTEMBER

2 söndag 10.00

SÄNDNINGSGUDSTJÄNST 
för Ingvor Noacsson. Arne Henrysson.
Missionsoffer.

26 söndag 10.00
GUDSTJÄNST  
Arne Henrysson. Sten-Egons Kapell.
Söndagsskolstart.

5 onsdag 19.00
FOCUS - vi läser och samtalar om
1:a Tessalonikerbrevet.

9 söndag 10.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD  
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

13 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA
Start för ny termin. 
Sven-Gunnar Hartvigson

15 lördag
RETREATDAG

16 söndag 10.00
GUDSTJÄNST  
Arne Henrysson. Resonans.

24 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan.

12 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. 
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Medvind

Den 26 juni är det dags. UV-scouts storläger  Medvind äger rum på Bjädesjö Säteri utanför Myresjö. 

Medvind är det tredje storlägret som anordnas och liksom tidigare gånger förväntas antalet deltagare 

uppgå till cirka 3 800 UV-scouter och ledare.

År 1998 genomfördes det första storlägret under namnet 

Storslaget i Starkeryd. 2005 var det dags för efterföljaren 

”Mersmak” i Hjulfhult. I år packar närmare 100 scoutkårer 

tält, kaminer, slanor, yxor, rep, kåsor mm för att under sex 

dagar leva scoutliv på Bjädesjö Säteri. Platsen är vald med 

omsorg och goda förutsättningar finns för ett lyckat läger. 

Det finns stora ytor att bo på, en närliggande sjö att bada i 

och en fantastisk lägerbålsplats. 

Lägerchefen Harald Wadskog från Ölmstad tror att 

Medvind kommer att bli årets höjdpunkt. Han och övriga i 

ledningsgruppen för lägret har planerat lägerveckan under 

en lång tid. 

I lägerledningen finns också Jonas Davidsson från Månsarp 

som är anställd projektledare på 25 procent för att 

förbereda. Han kommer också att vara vice lägerchef. Jonas 

berättar att resan mot storlägret är intensiv men spännande 

och att han får träffa många glada personer utmed vägen. 
- Jag har jobbat med förberedelserna strax över ett år men 
det är nu det hettar till. Nu i maj fördelar jag projekten som 
scouterna har valt i sina patruller. Det kommer under två 
dagar vara möjligt för scouterna att vara med om ett skapa-
projekt och ett uppleva-projekt där de antingen får tillverka 
någon scoutpryl eller vara med om t ex ett lådbilsrace. Till 
detta krävs det förutom förarbete även insatser i form av 
projektansvariga och det har varit en tuff uppgift att hitta 
dessa, säger Jonas.
En hel del arbete återstår inte minst på plats i Bjädesjö där de 
praktiska förberedelserna med bl a markberedning varit 
igång de senaste månaderna.
Förväntningarna är stora i ledningsgruppen.
-Vi hoppas på en skön Medvinds-vecka tillsammans där vi 
får vara med våra älskade scouter några dagar och sprida 
glädjebudskapet att Jesus lever och vill vara en del av deras 
liv, säger Jonas.

Från Gnosjö kommer uppskattningsvis ett 80-tal UV-
scouter och ledare att delta, enligt kårchef Niclas Blomgren. 
Han ser fram emot ett fantastiskt läger där möjligheten finns 
att både få lära känna Gud ännu mer och givetvis även lära 
mer om scouting. 

- På storläger får vi ju också 

en uppfattning av hur många 

vi är som håller på med UV-

scout i vårt relativt lilla 

område samtidigt som vi får 

se att det även finns kårer 

utanför vårt län. Det ska även 

bli spännande att se andra 

kårers program och idéer. Jag 

hoppas att det ska ge inspira-

tion till alla ledare och UV-

scouter att fortsätta med vårt 

arbete för lång tid framöver 

då man får ytterligare minne 

att tänka tillbaka på när man 

kommer tillbaka i vardags-

lunken igen, säger Niclas.

Patrullen Tjädern/Ejdern samlas som vanligt denna måndag 
kl 18.oo. Ikväll står det ”Äventyr i Bibeln” på schemat. Efter 
storsamling möts patrullen för att äta frukt och prata 
omkring den bibeltext Sara Linnarsson berättat om. 
Ledarna Putte, Ingvor och Filippa får igång ett intressant 
samtal med det pratglada gänget av 12-åringar om hur man 
är mot varandra och om allas lika värde. Efter en stund 
kommer det stundande storlägret på tal, och det visar sig att 
alla elva i patrullen ska med på Medvind. I stort sett alla har 
varit på läger innan, men storläger är något nytt för hela 
gänget. Förväntningarna är många. 

 UV-scoutläger 2012
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Emma Gunnarsson och Hanna Ekros ser fram emot att få 

vara med alla kompisar och att träffa nya vänner från andra 

platser. Lägerbålen är bland det roligaste, menar David 

Johansson. Mikaela Samuelsson håller med men lägger 

också till att bamsekramen varje kväll är något att se fram 

emot. Mathilda Linder och Ebba Nilenfors tycker att bad 

och andra vattenaktiviteter ska bli skojigast. Det håller även 

Gustav Karlsson med om och han tycker också att spårning 

och marknad med olika aktiviteter och utmaningar ska bli 

kul.

 

Alla i patrullen har fått hem en lägertidning och det visar sig 

att alla är väl pålästa om storlägret. Julia Hansson och Alfred 

Larsson har läst igenom tidningen många gånger och vet 

mycket väl att scouterna från Gnosjö ska bo i den vindby 

som heter ”Sirocco” tillsammans med nio andra UV-kårer. 

Totalt blir det runt 400 scouter och ledare i ”Sirocco” som 

fått sitt namn av den nordafrikanska ökenvinden som 

påverkar området runt Medelhavet. De närmsta 

grannbyarna heter ”Tornado” och ”Sunnan”. Vindtemat 

återkommer förutom i bynamnen t ex även i en särskild 

”Kulingdag”, och varje kväll kl 23 då det ska vara 

”Vindstilla”, alltså lugnt och tyst. En specialskriven 

Medvindslåt finns utgiven på CD. Inte helt oväntat har den 

namnet ”Vindskivan”, och det är enligt ledaren Filippa 

Magnusson bra drag i den låten.

Även ledarna i patrullen ser fram emot storlägret. Ingvor 

Noacson tycker att det ska bli fantastiskt roligt att leva 

lägerliv med patrullen i nästan en vecka. Filippa Magnusson 

håller med och poängterar att det är riktigt kul att vara ledare 

och se scouternas glädje. Lars-Erik ”Putte” Stacke ser fram 

mot härliga dagar med alla uvarna när det ska byggas, 

huggas och eldas tillsammans. Lägerbålen brukar bli 

höjdpunkter att minnas, och Putte hoppas och tror att även 

detta läger ska bli en upplevelse för livet både för scouter 

och ledare.

Följ lägret på: www.medvind2012.se

Text: Lars Ekros 
Bild: Lars-Erik Stacke och www.medvind2012.se
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Konfirmation 13 maj
Nedre raden från vänster:
Josef Jansson, William Ljungqvist, Louise Gunnarsson
och Emma Breivik Josefsson
Övre raden från vänster:
Emilia Kristoffersson, Hiep Malueng, Louise Dahlstedt,
Linnea Kvarnvik och Willhelm Wahtera

  

Gudstjänst 22 april
Ung Ton, Kornett-
skolan och Minibrasset

SAM-konferensen 
17 - 20 maj
Alexander Berwebrink och
Mikael Nilsson ordinerades 
som pastorer vid söndagens
gudstjänst.

BILDGALLERIET

Konfirmandlärare:
Arne Henrysson, Sara Linnarsson och
Tommy Axelsson
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Påskdagen 8 april
Jesu uppståndelse 
firades med påskliljor, drama
och lovsång.

Valborgsmässoafton 30 april
Aktiviteter, tävlingar, chilensk dans,
sång av valborgskören och vårtal
av gymnasiechef Klas Boberg.

Swedish Junior Brass Band 14-15 april
Under helgen 14 - 15 april gästade ungdomsmusiker
från hela landet Missionskyrkan och medverkade vid 
gudstjänsten den 15 april.
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Konstruktör: Thomas Svenningsson


