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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 - 
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GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB - GNOSJÖ TRAFIK AB 

GNOX ENTERPRISE AB - GRAHNAB - GRANSTORPS BYGG -
GUNNARSSONS MASKINSTATION AB - 

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

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

WALLES FÖRVALTNINGS AB - WK BIL- & DÄCKSERVICE AB 

VI TACKAR FÖLJANDE FÖRETAG FÖR 
DERAS STÖD MED FINANSERINGEN AV 

VÅRT PROGRAMBLAD.

AU kontaktperson: Sofia Pettersson tel. 076-809 11 67
 

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

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

 alfred@gnosjomissionskyrkan.org

Hagelstorps
Missionsförsamling

Ordförande: Annika Blomgren, Hagelstorp tel. 33 60 39

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

Ungdomspastor: Sara Linnarsson, Rönngatan 7 
(föräldraledig)

Ungdomsledare: Alfred Ullemark, Läroverksgatan 14 c,
tel. 070-689 28 70

Utsikt 
Nr 2/2013

Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26 
Bankgiro 493-0731

Telefon: Expedition 928 70, kök och foajé 915 45

Gnosjö missionsförsamling
Arne Henrysson 

ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

Arne Henrysson

Sverige 2013

Vi läser om uteliggare och soppkök, om droger och ensamhet, 
om arbetslöshet och social utslagning… Är det Sverige 2013?
Det är lätt att tänka: var och en får forma sitt eget liv och ta 
ansvar för det. På nytt behöver vi få upp ögonen för att vi hör till 
ett och samma samhälle och har ansvar för varandra. Ibland är 
det jag som behöver hjälp, en annan gång är det du. Alla goda 
krafter behövs i samhället – också kyrkans.
I Bibeln betonas att vi är alla skapade av Gud, att vi människor 
hör ihop och skall ta hand om varandra. Det berättas om Kain 
som slår ihjäl sin broder Abel. När han ställs till ansvar för sitt 
illdåd ställer han den retoriska frågan: ska jag ta vara på min 
broder? (1Mos 4:9). Han ger uttryck för en modern mentalitet – 
som alltså är urgammal – att satsa på sig själv och strunta i 
andra.
I Jakobs brev i Nya testamentet betonas vikten av att inte göra 
skillnad på människor. ”Om någon är utan kläder och saknar 
mat för dagen, vad hjälper det då att säga: `Gå i frid, håll er 
varma och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen 
behöver?´Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, 
är den död” (Jakobs brev 2:15-17). 
Den som framför allt visar vägen för oss är Jesus, som i sitt sätt 
att leva tog hand om människor i utanförskap: utslagna, fattiga, 
sjuka, invandrare m.fl. Liknelsen om den barmhärtige samariern 
visar tydligt, hur vi ska leva: samariern stannade, tog sig tid, 
plåstrade om, transporterade och t.o.m. betalade för den 
överfallne och sårade mannen (Luk 10:25 ff). 

Den bibliska människosynen har gjort att kyrkan i alla tider – 
från urförsamlingens matutdelning till nutida engagemang bland 
människor som lever på livets skuggsida – har velat värna den 
svage i samhället. 

Sommar, sol och semester står för dörren. Vi längtar efter 
avkoppling, rekreation och vila. Gud unnar oss det. ”Gå ut min 
själ och gläd dig vid den store gudens gåvor” (Ps 200:1)
Inte för att vi ska leva med dåligt samvete i sommar men vi ska 
också vara medvetna om att många aldrig kommer iväg – av 
ekonomiska skäl – på någon semester. Får jag utmana dig i 
semestertider att inte bara tänka på egen avkoppling och 
njutning. Det borde finnas tid att 
under enkla former t.ex. göra en 
utflykt med någon, ha lite enkelt 
fika vid badstranden. Allt för att 
sätta lite guldkant på tillvaron för 
någon.
  
Med önskan om en berikande 
och givande sommar!



Thomas Edison

Konfirmation 
Pingstdagen 2013

Konfirmander
Nedre raden fr. v. : Jonathan Hanebrant, Miep Malueng, Linnéa Lindqvist, Alicia Svensson, Claudia Petersson,
Emma Dahlstedt, Lydia Jansson, Emil Åkerlund. 
Övre gruppen fr. v.: Elvira Magnusson, Thea Wadsby, Julia Bauer, Stina Bäckrud, Julia Hultegård.

Ledare fr.v.: 
Louise Gunnarsson, Adam Jonsson, Stefan Lindgren, Alfred Ullemark, Arne Henrysson, Rose-Marie Claesson 
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enny Nilsson är uppvuxen i Gnosjö. Hon hade en trygg 

Joch behaglig uppväxt och visste redan under 

gymnasietiden på GKC att hon ville bli socionom. Att 

jobba med människor var något Jenny verkligen ville göra. 

Efter gymnasiet gick hon på bibelskolan ”Livskraft” och 

därefter en kamratstödjarkurs i TMU:s regi. Under 

bibelskoleåret gjorde hon också praktik i S:ta Clara kyrka 

med inriktning mot socialt arbete. Därefter blev det 

socionomutbildning på Ersta Sköndal högskola. Under 

studietiden där växte mer och mer viljan att nå ut till utsatta 

människor. Jenny fick kontakt med Elise Lindqvist och fick 

hjälpa till i hennes arbete bland prostituerade på Malm-

skillnadsgatan. Jenny jobbade också ideellt för en 

organisation som heter Talita. De hade bibelstudier på 

Skogsbo och Jenny fick hoppa in som barnvakt till de 

utsatta kvinnornas barn under en period. 

Efter avslutade socionomstudier jobbade Jenny heltid 

inom socialtjänsten med försörjningsstöd till vuxna, men 

efter ett halvår skickade hon en intresseanmälan till 

Skogsbo, fick en tjänst där och har nu jobbat där i sex 

månader. 

På Frälsningsarméns boende Skogsbo utanför Stockholm jobbar 
sedan ett halvår gnosjöbördiga Jenny Nilsson som kurator. I sin 
vardag möter hon kvinnor och barn som blivit utsatta för våld, 
prostitution och trafficking.

Skogsbo - en oas för 
utsatta kvinnor

är jag träffar Jenny vid ett besök i Gnosjö i april Nberättar hon att hon trivs med sitt jobb på Skogsbo. 

– Jag ser det som Guds ledning att jag har hamnat 

där. Gud har funnits med och vetskapen om det hjälper mig 

dagligen i det tuffa jobbet.

Jenny berättar att Skogsbo är ett så kallat mellanboende, 

ett mellansteg mellan krisjourboende och eget boende. På 

Skogsbo tar de emot kvinnor med olika problem. Det 

handlar t.ex. om kvinnor som blivit utsatta för våld i 

hemmet, där ibland även barn finns med i bilden. Det 

handlar också om kvinnor som blivit utsatta för 

trafficking (människohandel i sexuellt syfte). Det är 

vanligt att kvinnorna har hot mot sig. Sedan 2008 finns 

ett samarbete med Länsstyrelsen omkring kvinnor som 

varit offer för trafficking och verksamheten bygger i 

grunden på att kommunerna runt omkring köper platser 

för utsatta kvinnor. 

På Skogsbo finns det plats för samtal för den som så önskar.

På ”Lilla Skogsbo”

får de utsatta

kvinnornas barn

möjlighet att leka

i en trygg miljö

Je
n
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y 
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rälsningsarmén är som tidigare nämnts huvudman Fför boendet. Jenny berättar att alla som jobbar på 
Skogsbo är kristna och målet är att skapa en miljö där 

Guds kärlek blir synlig och där kvinnorna ska känna sig 
älskade. Personalens uppgift är att finnas på plats som stöd. 
Arbetsuppgifterna är t.ex. att ha samtal och att hjälpa 
kvinnorna i kontakt med olika myndigheter som  
socialtjänsten, polisen och migrationsverket. Det finns 
också personal som ansvarar för de barn och ungdomar som 
ibland finns med sina mammor på boendet. Personalen 
samt ideellt arbetande människor ger exempelvis hjälp med 
läxläsning och ordnar aktiviteter. Fokus är att barnen ska 
må bra och få struktur i sin tillvaro. 
Det finns i Sverige i dag ett stort behov bland människor 
som inte får tillräckligt stöd från samhället. Många utsatta 
kvinnor har inte socialtjänsten i ryggen och behoven har 
ökat. Under januari – april 2013 har Skogsbo fått fler 
förfrågningar om att ta emot dessa kvinnor, än under hela 
2012. De ekonomiska resurserna är begränsade och därför 
åker ibland personalen ut och berättar om verksamheten. 
– Min förhoppning är att det finns fler människor som har 
hjärta för dessa kvinnor och som vill stötta Skogsbos 
verksamhet, säger Jenny. 
Det finns en stor variation när det gäller ålder och ursprung 
bland kvinnorna på Skogsbo. Det handlar om både yngre 
och äldre och hela 19 nationaliteter har funnits 
representerade bland de boende det senaste året. Merparten 
av kvinnorna som blivit utsatta för trafficking kommer från 
Östeuropa. En del har barn med sig, vissa är gravida och 
andra har barn i sitt hemland. Gemensamt är att de har blivit 
lurade till Sverige med löfte om en bra framtid, men istället 
hamnat i svåra problem med förnedring, tvång, sexuella 
övergrepp, våld och dödshot i sin vardag.
 

Gör då Skogsbo någon skillnad för de utsatta kvinnorna? 

- Jag hoppas verkligen att vi gör en skillnad för kvinnorna.
Vi ger dem vår tid och vi försöker bygga tillit. Vi försöker 
vara ett stöd i deras liv, en liten bit på deras
vandring. Ofta är de traumatiserade och vi måste våga 
lyssna på det de har gått igenom. De som behöver får träna 
på praktiska saker som att laga mat och de får också träna på 
sin mammaroll. Min förhoppning är givetvis också att de 
ska komma ihåg att de här har fått höra att de är värdefulla, 
säger Jenny. 
Jenny betonar att det i slutändan är Gud som kan göra 
skillnad i deras liv. Flera kvinnor har blivit frälsta och 
vittnar om att de förmodligen inte hade levt i dag om de inte 
hade mött Gud.
 – Det är ganska fantastiskt att jag, en enkel tjej från Gnosjö, 
kan få vara med i detta arbete och uppleva hur Gud gör 
under med dessa trasiga människor, säger Jenny.
En del kvinnor kan med stödet de får komma vidare i livet 
och så småningom få ett eget boende och ett jobb, medan 
andra efter vistelsen på Skogsbo återigen hamnar i problem. 
- Även om inte livet blir perfekt så har vi fått ge konkret 
hjälp, visat kärlek och fått be för kvinnorna. Förhoppnings-
vis kan det förr eller senare spela roll för dem. Efter 
vistelsen är alla välkomna att ha en fortsatt kontakt, berättar 
Jenny.
Tyvärr är samhällets resurser begränsade och det finns 
mycket som borde göras politiskt för att förbättra 
situationen, enligt Jenny.

- Tjejerna som varit i trafficking behöver mer skydd, t.ex. 
efter en rättegång, för att de inte ska råka illa ut igen. En 
åtgärd skulle t.ex. vara att ge traffickingoffer som vittnat i 
rättegång uppehållstillstånd för att minska risken för att de 
ska hamna i problem igen, säger Jenny och menar också att 
mer kunskap om problematiken behövs i samhället.
- Många vet inte vad trafficking innebär och ytterst få vet 
vilken råhet som existerar bakom nyhetsnotiser om 
enskilda fall.

Historik: 
Det har funnits social verksamhet på Skogsbo sedan 1900-
talets början. Då var det så kallade ”slumsystrar” som hjälpte 
utsatta flickor som levde på gatorna och bland annat försörjde 
sig genom prostitution. Frälsningsarmén har hela tiden varit 
huvudman för Skogsbos sociala verksamhet fast innehållet i 
den har varierat något. Idag är arbetet alltså inriktat mot att 
ge utsatta kvinnor boende och stöd.

Jenny och Skogsbos föreståndare Eva Göransson

Text: Lars Ekros

Jenny har drömmar och visioner. Hon skulle vilja jobba 
förebyggande t.ex. i länderna där trafficking utgår ifrån. 
Hon berättar att hon och några andra ska åka till Moldavien i 
augusti för att studera ett projekt som bland annat handlar 
om förebyggande insatser i Europas fattigaste land.

- Jag försöker lyssna in vad Gud vill med mitt liv. Just nu 
känner jag mig trygg i det som är. För Skogsbos del hoppas 
jag att vi ska kunna utvecklas och möta nya behov som 
uppstår. Att ha fokus på individen och på vad Guds tanke är 
med Skogsbo är jätteviktigt, avslutar Jenny.  
Om du vill ge ett bidrag till Frälsningsarméns arbete i 
Skogsbo kan du skicka det till:  PG 171236-3
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA...

JUNI

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

14 fredag 15.00 
SOMMARFEST - DAGLEDIGTRÄFF
Inger och Hans Andersson, Värnamo.
Bussar från Bäckgården och Rosendal.
Om du behöver skjuts: 
070-609 28 70 (Arne) 923 14 (Leif)
 
 

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

 

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

9 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  
Arne Henrysson. 
 
12 onsdag 19.00
FOCUS - bibelsamtal

 

Järnbärarhelgen 14 fred. 19.00 
Järnbärarhäng i Missionskyrkans Stor-
stuga. Fika.

 

15 lördag 19.00
KONSERT med VOCALSIS. Fika.

 

16 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED DOP  
Arne Henrysson. Joy Noise. 
Nya medlemmar välkomnas.
 

1 lördag 19.00
UNGDOMSMÖTE gemensamt med
Pingstkyrkan och Hamnkyrkan.
Viktor Ottosson, Alfred Ullemark och 
Joy Noise. Fika.

 

23 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

4 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan  
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal
Sånggrupp.

4 söndag - 9 fredag 
BAS-LÄGER 2013
SAU:s Tonårs- och XL-läger på
Gullbrannagården, Halmstad.

11 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sara Linnarsson. Glimtar fr. tonårslägret. 
Sång Filippa Magnussson och Alfred
Ullemark. Församlingsoffer.

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

18 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST
Ingvor Noacson. Arne Henrysson.
Sång. Missionsoffer.

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

19 fredag 10.00 - 12.00
KAFFE OCH VÅFFLOR
Sång och musik: Nils-Erik Karlsson.

21 söndag 10.00
GEMENSAM GUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan.

AUGUSTI

12 fredag 10.00 - 12.00
KAFFE OCH VÅFFLOR
Sång och musik: Sten-Egons Kapell.

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

23 söndag 11.00
EKUMENISK 
FRILUFTSGUDSTJÄNST
vid Arvids sten i Sunnerbo.
Arne Henrysson och 
Märtas gäng. Kollekt till 
Gnosjö ekumeniska råd.
Tag med kaffekorg och något att sitta på.
Vid regn i Bårebo Missionshus.

JULI

4 torsdag - 7 söndag
GULLBRANNAFESTIVALEN - 15 ÅR
Gullbrannagården, Halmstad.
www.gullbrannafestivalen.com/biljetter

3 onsdag 18.30 
JORDGUBBSKVÄLL 
i Hyltans Missionshus
Allan Wendefors 
berättar från sitt liv. Arne Henrysson. 

25 tisdag - 30 söndag 
UV-SCOUTLÄGER ”grUVan 2013”
i Hjulfhult, Nissafors.
Avslutningsgudstjänst på söndagen 
kl 11.00 till vilken alla är välkomna.

GUDSTJÄNST
Arne Henrysson. Stig Svenningsson.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal
Henrysson och Svenningsson.

30 söndag 10.00

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

28 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Stefan Lundell
Gemensamt med Pingstförsamlingen.

25 söndag 16.30 
GUDSTJÄNST - söndagsskolstart
Arne Henrysson. Joy Noise.
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...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

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

2 söndag 16.00  
TJERNOBYLBARNEN i Betel

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

JUNI

SEMESTRAR - FÖRÄLDRARLEDIGT

Arne Henrysson vecka 28-32.
Alfred Ullemark vecka 25, 27-30
Sara Linnarsson föräldrarledig året ut
På Missionskyrkans 
telefonsvarare får du den information du 
behöver under semestertiden.

12 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel
 

JUNI

SEPTEMBER

BÅREBO
MISSIONSHUS

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

14 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Arne Henrysson.
 

Du vet 
väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket?

Lämna dina böneämnen där eller på
www.kyrkornaignosjo

så hjälper vi dig att be för dina behov 
i våra gudstjänster.

AUGUSTI

30 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer.
 

25 söndag 16.00-18.00  
TIPSPROMENAD med våffelservering
Promenaden utgår från Missionshuset.
Ingen startavgift. Prisutdelning.
Sång och musik.

SEPTEMBER

8 söndag 16.00  
GUDSTJÄNST 
med Gideoniterna. 
Kollekt till bibelspridning

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

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

29 söndag 18.00
HELA MISSIONSHUSET SJUNGER 
Allsångskväll med 
sångarbröderna Hasse. 

GE FÖR LIVET/BRÖD TILL BRÖDER 
I år går insamlingen till funktionshindrade i Sudan (EFK) och till 
förskolearbete i södra Afrika och alfabetisering i Tchad  (SAM).

Under många år har vi besökt dig, för att samla in din gåva.
Vi prövar i år andra sätt att samla in pengar till våra utsatta medmänniskor. 
Anledning är bland annat att många ofta inte har kontanter tillgängliga.

Vi gör i år:
Säljer lotter under perioden 8 juni - 6 september.

På Järnbärardagen den 15 juni säljer vi bröd och lotter.

Vi kommer att finnas utanför livsmedelsbutikerna och på andra 
platser med våra insamlingsbössor.

Lördagen den 7 september bjuder vi på kaffe utanför Gnosjö Hjälpers 
Secondhandbutik, som denna dag skänker sin dagskassa till Ge för livet.

En gemensam musikfest för Ge för livet och Världens Barn
i Missionskyrkan söndagen 6 oktober.

Vill du hjälpa till? Kontakta Ingrid Nilsson 0370-927 49 eller 076-840 82 73.

SEPTEMBER

1 söndag 10.00

GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. Gideoniterna.
Andrahandskollekt till Gideoniterna.

4 onsdag 19.00
FOCUS - vi läser och samtalar om
Johannes evangelium.

8 söndag 10.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD  
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

3 tisdag 13.30
BUSSUTFLYKT till Fridhäll, Skillingaryd
Helena Boberg-Oscarsson berättar om
sitt konstnärsskap.

7 lördag 19.00
KONSERT med LINGON OCH MJÖLK
dir. Adan Brown. 
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rojektet "En Ljusare Framtid" (ELF) har under Pdet gångna läsåret haft två nya resurspersoner. 
Vi som under detta läsåret arbetat i projektet 

heter Sofia Ha och Marko Kalenderovic. 

ELF är ett samarbete mellan Gnosjö kommun, flertalet 
kyrkor och några föreningar i Gnosjö. Tillsammans 
med EU har projektet kunnat finansieras under två år 
innan det nu till sommaren är slut i dess nuvarande 
form.

Marko valde att gå detta året efter att ha sett att 
Tommy Tolf skrev om det på Facebook. Efter ett par 
intervjuer så kändes det som att det kan bli ett bra 
och spännande år att satsa på.
Sofia blev tillfrågad av Emma och Tommy Tolf, 
tyckte att det kan vara en bra grej och ge erfarenhet.

Under läsåret som har gått har det spenderats tid på 
Hillerstorpskolan, fritidsgårdarna  Fabriken i Gnosjö 
och Gränden i Hillerstorp. Under våren har vi även 
fått vara på Bäckaskolan. På skolorna är vi som 
kamratstödjare, finns till på rasterna för ungdomarna 
och hjälper även fritidsledarna med bl.a caféet de har 
på respektive skolor. På fritidsgårdarna har vi varit 
som ledare för att umgås med ungdomarna.

ör 15 år sedan startades Gränden i Hillerstorp Fav Betaniaförsamlingen – nuvarande 
Hamnkyrkan – eftersom ett behov fanns och 

några ledare kände väldigt starkt för 
Hillerstorpsungdomarna. Sedan dess har många 
ledare engagerat sig och nu samlar vi under en termin 
35 frivilliga ledare, en halvtidsanställd fritidsledare 
och närmre 200 olika ungdomar.
Gränden har öppet två kvällar i veckan, onsdagar och 
fredagar, med två pass varje kväll. Första passet är 
öppet för årskurs 1-6 och det senare för årskurs 7 och 
uppåt. Det är ett väldigt tryck på passen, en fredag 
kan det vara mellan 30-50 barn på tidigare delen av 
kvällen och sena passet 30-40 ungdomar.

Gränden
Hillerstorp

En Ljusare Framtid
töver denna verksamheten har vi även Uanordnat olika aktiviteter på loven. Under 
höstlovet blev det bl.a en resa till 

Rosenlundsbadet i Jönköping. På sportlovet åkte vi 
skidor och under påsklovet hann vi med både Boda 
Borg och Laserdome. Varje lov hade vi även caféhäng, 
oftast i Missionskyrkans storstuga, där vi hade fika, 
musik, innebandy, pingis och annat sport samt allmänt 
häng. Nu har vi caféhäng var tredje lördag. Senaste 
gången hade vi Josefin från "Josefin och Josefinas UF" 
där hon fixade naglar mot en pengasumma.

Text:

Sofia Ha och Marko Kalenderovic

Det är lätt att kyrkans verksamhet bara förknippas med det som sker innanför kyrkans väggar, 
men det finns även ett stort engagemang för att GÅ UT. Det kan handla om stöd till utsatta 
människor eller hjälpverksamhet både inom och utom landet. Arbetet sker såväl med enskilda 
människors engagemang som från olika kyrkor, men även som ekumeniskt arbete. I vår 
kommun finns kyrkans församlingar med i olika sammanhang. I detta nummer av UTSIKT ger 
vi tre exempel från Gnosjö och Hillerstorp där man gör insatser för att människor om möjligt 
ska få ett bättre liv.
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Målsättningen är att vara en icke styrd verksamhet, 
där alla känner sig välkomna, och idag är känslan 
bland Hillerstorpsungdomarna att det verkligen är 
deras fritidsgård. Vi önskar få sätta en positiv värde-
grund och få hjälpa dem in i vuxenlivet på bästa sätt. 
Gränden vill vara en plats där människor kan mötas, 
bli sedda och tagna på allvar. En kristen verksamhet 
för ungdomar, inte bara en verksamhet för kristna 
ungdomar.
Mitt engagemang i Gränden grundar sig i en önskan 
att få vara till för ungdomarna – något som ger mer 
än vad det tar. Det som inspirerar att fortsätta 
engagera sig är sättet på vilket jag får kontakt med 
ungdomarna. Varje dag hälsar jag på mängder med 

Bullvagnen
ullvagnen är ett projekt som BMissionskyrkans ungdomsråd har anordnat 
sedan några år tillbaka. Vi går ut i Gnosjö 

samhälle, bjuder dem vi möter på kaffe/saft och 
bullar. Ibland leder dessa träffar till samtal och vi 
hoppas på sikt att vi ska få se resultat av dessa enkla 
vardagssamtal. 

barn och ungdomar som jag genom Gränden kunnat 
bygga relationer med. Grändens önskan att få vara en 
verksamhet där alla får mötas och bli sedda, men 
också där vi får dela vår kristna tro, är en verklighet 
som är väldigt inspirerande att vara en del av.

Text:

Kristina ”Kicki” Hageberg

Vårt syfte med bullvagnen är ju att vi vill skapa
kontakter utåt och visa att vi är vanliga människor 
som inte är rädda för att ta kontakter med personer 
utanför kyrkans väggar. För mig är detta berikande 
eftersom jag får möta människor i varierande 
åldrar och under vardagliga förhållanden.

Vi i ungdomsrådet planerar att gå ut bullvagnen 
lördagskvällen den 15 juni vid Järnbärarhelgen. Vi 
skulle vara mycket tacksamma om ni vill stödja 
vårt arbete. Därför undrar vi om det finns några 
som skulle vilja följa med oss ut eller baka bullar 
till denna kväll. Vi brukar samlas i Missions-
kyrkan vid 20.00 för att sedan bege oss ut. Om 
intresse finns, kontakta mig på 073-805 22 05. 
Bed gärna för vårt arbete!

Text:
Magdalena Pettersson
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Gudstjänst 3 februari
Clownen Molly och Ung Ton

BILDGALLERIET

Gudstjänst 
3 mars
Resonans

Gudstjänst 10 mars Missionsgudstjänst
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Höststart torsdag 22 aug. 10.00  SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

Sång och musik för barn. Gemenskap för lediga föräldrar.
Vi sjunger med barnen och fikar tillsammans. 
Ingång på baksidan av kyrkan i sporthallen (mot TeHås).

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-586 09 72

Välkommen till våra...

Vi bygger för framtiden...

Onsdagar 14.00-16.00 
 

BARNTIMMAR 4-6 år
Upptakt onsdag 28 aug. 18.00. Vi sjunger, leker och fikar tillsammans. 
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år
Söndagsskolan är barnens gudstjänst där vi berättar om Jesus på ett 
begripligt sätt. Vi vill ha roligt och skratta tillsammans. 
Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Måndagar 17.00 / efter särskilt schema  UNG TON från 7 år
Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör. Upptakt 26 aug. 17.00.
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

Torsdagar udda veckor 19.00 KÖREN RESONANS

GNOSJÖ BRASSBAND Tisdagar 19.00 - start 13 aug.

Kontakt: Alfred Ullemark tel. 070-689 28 70

Kontakt: Johanna Magnusson tel. 917 17 och Emma Wallesjö tel. 919 60

Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

MINI-UV 6-9 år

UV-SCOUT 9-13 år

LEDARSCOUT från 13 år

Måndagar 18.00 - start 26 aug.  

Måndagar 18.00 - start 26 aug.   

Måndagar 18.00 - start 26 aug.  

Kontakt: Jennie Liljendahl tel. 66 90 47 och Louise Sylvan tel. 941 41 
   

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Mattias Stenström tel. 924 82

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

Fredagar 19.00 - start 23 aug.  TONÅR från 13 år
”Softa”, någonstans att ”hänga”, fika, andakt mm. Nyårs- och sommarläger.
Kontakt: Henrik Svensson tel. 073-060 82 92

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.
Kontakt: Kårchef Niclas Blomgren tel. 33 60 39 / 070-574 60 39 

Onsdagar 15.45 - start 28 aug. 

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

GNOSJÖ MINIBRASS 
Vi bildar ett minibrass med kornett, althorn, baryton, trombon och tuba.

Tisdagar 17.45. Upptakt tisdag 20 aug.   

KORNETTSKOLA för nybörjare

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   
Upptakt tisdag 20 aug. Vi lär oss spela kornett. 

Tisdagar 17.45

För mer information kolla in vår hemsida: 
www.gnosjomissionskyrkan.org 

eller ring Arne 070-609 28 70, Alfred 070-689 2870

UV-SCOUT

Scouting är livet!
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UV-scout är en ungdomsverksamhet 
där vi försöker förbereda och utrusta 
barn och ungdomar för det komman-
de livets olika skeenden. 
  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 allmänna samhällsfrågor. 
  Vi har även många roliga kvällar 
med mycket lek och ståhej. 
  UV-scout har hämtat inspiration från 
den mer än hundraåriga scout-
rörelsen, och har funnits sedan 1942, 
då den första UV-scoutkåren bildades 
i Gnosjö! Årets höjdpunkt är läger-
veckan i juni, då vi bor i tält och lagar 
vår egen mat över öppen eld. 
  UV-scout är uppdelat i tre ålders-
grupper: mini-UV (6-8 år), UV-scout 
(9-12 år) och ledarscout (12-16 år). 
  Vi är nästan 100 pojkar och flickor 
som träffas på måndagskvällar, 
kl. 18.00. 
  UV-scout är en del av Gnosjö SAU 
som är Gnosjö missionsförsamlings 
ungdomsverksamhet, men alla är 
naturligtvis välkomna. 

Du är också hjärtligt välkommen!

Höststart söndag 25 aug. 10.00  
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