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Gnosjö missionsförsamling
Bo Zandén

ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

Bo Zandén

För att det skall kunna bli någon färskpotatis denna sommar, 
behöver knölarna en god jord, värme, näring och ljus. Alltså 
är potatisen beroende av ett större sammanhang, för att det 
skall kunna bli en god potatis. Samma är det också för jord-
gubben och likadant är det för oss människor.
Att vara människa är att vara insatt i ett större sammanhang, 
att vara beroende av varandra och där vi inte är oss själva 
nog, för ett rikt liv. Men också upptäcka att vi finns i ett ännu 
större sammanhang, skapad av Gud, till Guds avbild, unika 
och värdefulla personligheter. Detta ger livet ett ursprung, ett 
värde och ett mål. Att leva i en relation till en personlig Gud, 
med våra medmänniskor och övriga skapelsen. Där får vi ge 
och ta emot av det goda livet som vi är insatta i och är en del 
av. Att leva i detta sammanhang av beroende ger oss också 
ett ansvar att förvalta det livet som är vårt. 
Jesus gav sin samtid en ny syn på människan och visade oss 
med tydlighet människors lika värde. Han mötte fattiga, 
utlänningar, barn, de med annan religion eller kultur, slavar, 
sjuka med samma värde och kärlek. Jesus visar att varje 
människa betyder något för Gud, som just hade sin bakgrund 
i detta att inse och respektera det värde som Gud hade lagt 
ner i varje människas liv. Jesus utmanar till att vara gräns-
överskridande och det sätter agendan för de första kristna, 
när Paulus skriver: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav 
eller fri, man eller kvinna…”. Denna agenda utmanar oss idag 
också att leva utifrån.
Det talas ofta om kärlek och kärlek är det samma som att se 
och respektera det värde som Gud har lagt ner i varje 
människas liv. Därför känner vi olust inför det som möter oss 
idag i vårt samhälle av främlingskap och all form av rasism. 
Genom detta nummer av Utsikt vill vi med tydlighet ta avstånd 
från allt detta och alla värderingar som kränker människans 
unika värde. Detta sommarnummer får vara ett av våra bidrag 
i kampen att stå upp för varje människa och hennes värde 
och utmana varandra att hjälpas åt i den kampen för rättvisa 
och medmänsklighet. 
Vi måste inse att livet inte går ut på att leva för sin egen skull, 
utan vi vill vara med och ta ett ansvar för vår närmiljö, i 
respekt för varandras värde, men också till den värld som 
ligger längre bort från oss.
Jesus kom och delade vår livskamp och dog för oss, och det 
gjorde skillnad för våra liv. 
Då återgav han oss vår relation till vår skapare, som vi hade 
förlorat. Det blev till liv och 
hopp för oss!  
Vi upptäcker att i Gud är vi 
insatta i något stort och för 
denna fantastiska gåva som 
är livet, får vi på nytt ta vara 
på denna sommar och tacka 
Gud för. 
Guds välsignelse till er alla 
denna sommar!

                                                                                                                             



Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
                                                                                    Karin Boye
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Utsikt lät några nysvenskar svara på följande 
frågor:

1. Vilken är din bakgrund?

2. Hur var det att komma till Sverige?

3. Hur upplever du Sverige idag?

4. Vilka är dina förväntningar inför 

Kyrkklockorna ringde 1 maj i Jönköping för att påkalla uppmärksamhet och säga att det är 
fara å färde. Det finns högröstade och våldsbenägna främlingsfientliga grupper som vill 
stoppa invandringen. Utsikt sysslar inte med partipolitik men vi tar ställning för människan! 
Den kristna tron betonar alla människors lika värde oberoende av ras, kön och sexuell 
läggning. ”Röd och gul och vit och svart gör detsamma har han sagt….” Vad vore vårt 
samhälle utan invandrare? De tillför Sverige så mycket positivt.

Hansi Sruanh
Jag föddes bland Bergsfolket i Cambodja. Nu har jag 
varit i Sverige i 7,5 år och trivs jättebra här i Gnosjö.
För mig var det intressant med ett nytt land och nya 
människor. Mycket kändes konstigt, t.ex. att folk är 
så tysta och pratar lågmält. Jag upplevde att det var 
Gud som hjälpte mig till ett nytt land. Jag kom hit 
som FN:s kvotflykting och visste inget om det nya 
landet. När jag kom till Arlanda var det snö och kallt 
och jag hade bara en t-shirt på överkroppen. Skall 
jag kunna leva i detta kalla land?
Jag är glad att jag klarar mig själv ekonomiskt. I 
början fick jag studiebidrag och socialhjälp. Nu har 
jag jobb och klarar av mitt liv själv. Det talas mycket 
om främlingsfientlighet på TV. Partiet 
Sverigedemokraterna med sin invandringsfientliga 
profil har vuxit fram under mina år i Sverige. Det 
känns konstigt men jag bryr mig inte så mycket.
När jag drömmer om framtiden hoppas jag ha en 
egen familj, fler vänner och få vara lycklig. Skulle 
jag bli arbetslös vill jag börja läsa vidare och skaffa 
mig en yrkesutbildning. 

Javiera Covili 

Jag kommer från Chile och kom hit 2012. Jag kände 
stor tomhet när jag flyttade, ville inte lämna min 
familj. För mig var det en stor chans att få bättre 
utbildning här. Sverige och Tyngel känns som hemma 
för mig nu. I Chile bodde jag också på landet. 
Sverige är ett bra land som ger ungdomar en bättre 
chans till utbildning. Jag vill gärna plugga juridik på 
högskola. Det är mitt mål. Nu är det bara att kämpa 
på med språket. 

att komma till 

Sverige
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Ana Kostic 

Jag kommer från Montenegro. Första gången jag kom 
hit var för 10-11 år sedan. Jag hade en svår tid bakom 
mig med kriget på Balkan.
Det var som att komma till en ny värld. Vi fick 
kämpa med Migrationsverket i 8 år och det var 
jobbigt. Jag saknade familj och släkt därhemma men 
jag har lärt mig att trivas.
Jag, min man och våra två barn Petel och Lara trivs 
bra. Min Goran har jobb, barnen går i skolan. Jag är 
glad att Petel spelar fotboll och Lara går på UV-scout 
i Missionskyrkan, får kompisar och kommer in i 
samhället. Jag själv jobbar på ett äldreboende i 
Gislaved. Senaste tiden har nyheterna handlat en hel 
del om främlingsfientlighet men det finns överallt i 
världen. Jag tänker inte på det och bryr mig inte så 
mycket.
Framtiden för mig och familjen finns i Sverige. Min 
önskan är att jag skall få fortsatt jobb, få vara frisk 
och leva som alla andra. Vårt önskemål är att så 
småningom kunna köpa en villa i Gnosjö.

Joanna Giang och Cuong Tang

Vi kommer från Saigon i Vietnam. Jag har varit här 
sedan 1993, berättar Cuong, och min fru sedan 2000. 
Vi trivs bra men visst längtar vi ibland till släkten i 
Vietnamn och Canada.
Första intrycket av Sverige var att det var så tyst och 
lugnt. Det var så annorlunda mot Saigon. Det bodde 
så lite folk här. Svenskarna är snälla och vänliga men 
reserverade mot främlingar. Det har ändrat sig 
mycket i Sverige under våra år här. I affärerna finns 
mycket mer utländsk mat nu jämfört med när vi kom 
hit. Det är värre att få jobb här nu . Det var lättare när 
vi kom hit. Ibland möter man en negativ attityd hos 
vissa svenskar. Det har mött oss i affärerna.
Vi önskar att våra barn skall känna sig hemma här, 
inte bli mobbade, få en utbildning och trivas. Framför 
allt vill vi att de skall dela vår kristna tro. Vi kommer 
att om 10 år bo kvar här i Hillerstorp i den villa vi 
köpt.
Jag vill bli mer integrerad i samhället, lära mig mer 
hur kommunen fungerar och förstå svenska lagar. Vi 
vill få mer kontakt med svenskar. Vår framtid vilar i 
Guds händer och vi vill att andra av våra landsmän 
också skall hitta den tro på Gud vi har.

Orapha Saengthongkhieo (Em)
Jag kommer från Thailand och kom hit 2011. Jag kände 
mig nervös och stressad av att flytta hit för att jag inte 
kunde språket. Nu känns det bättre. Nu kan jag mer 
svenska och känner fler människor. Jag vill bli mattelärare 
i framtiden.

Intervju: Arne Henrysson, Linda Nilsson
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA...
GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

1 söndag 17.00
CAFÉGUDSTJÄNST
Bo Zandén. Sara Linnarsson.
Sten-Egons Kapell.

8 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sara Linnarsson. Sång Erika Stacke m.fl. 
Församlingsoffer.

6 fredag Nationaldagen 8.00
GÖKOTTA på Ettö. 
Sara Linnarsson. 
Sång Arne Henrysson.
Medtag kaffekorg och 
något att sitta på.
10.00 BÖN FÖR SVERIGE  
i Pingstkyrkan.

JUNI

15 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED DOP 
Bo Zandén. Alfred Ullemark. 
Sång Isak Nilsson, Andreas Pettersson &
Filippa Magnusson.

22 lördag 11.00
EKUMENISK FRILUFTSGUDSTJÄNST
vid Arvids sten i Sunnerbo
Sara  Linnarsson m.fl. 
Kollekt till Gnosjö ekumeniska råd.
Tag med kaffekorg och något att sitta på.
Vid regn i Bårebo Missionshus.

KONSERT  ”WHO WE ARE” MED
SOFIA ALEXANDERSSON
Fritt inträde. Fika efter konserten.

17 tisdag 15.00
SOMMARFEST-DAGLEDIGTRÄFF
Ingemar Nilsson. Om du behöver skjuts,
ring tel. 070-609 28 70

29 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Sara Linnarsson. Sång Jennie Liljendahl,
Louise Sylvan, och Sara Karlsson.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal
Sara Linnarsson med sånggrupp.

24 tisdag - 29 söndag
UV-SCOUTLÄGER ”Kryssningen” Äggdal

2 onsdag 18.30 
JORDGUBBSKVÄLL 
i Hyltans Missionshus
Sara Linnarsson.
Sten-Egons Kapell.

6 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Sara Linnarsson. Sång. Församlingsoffer.

JULI

3 torsdag - 6 söndag 
GULLBRANNAFESTIVALEN 
Gullbrannagården, Halmstad.
www.gullbrannafestivalen.com/biljetter

11 fredag 10.00-12.00 
KAFFE OCH VÅFFLOR 
med sång och musik.

13 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST 
Tjernobylbarnens oas och Ove Claesson.
Lars-Åke Magnusson. Utgångskollekt
till Bergsgården. 
Gemensamt med Pingstförsamlingen 

18 fredag 10.00-12.00 
KAFFE OCH VÅFFLOR 
med sång och musik.

20 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan

25 fredag 10.00-12.00 
KAFFE OCH VÅFFLOR 
med sång och musik.

27 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Ingvor. Anna-Kajsa Eggert.
Sång Margareta Sigbladh. 
Insamling till missionärsunderhållet.
Gemensamt med Pingstförsamlingen.

11 onsdag 18.00
LEDARFEST för alla barn-
och ungdomsledare.

AUGUSTI

3 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal
Margareta Sigbladh och sånggrupp.

3 söndag - 8 fredag
UTMÄRKT 14 
SAU:s TONÅRS- och XL-LÄGER 
på Gulbrannagården, Halmstad.

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

17 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  
Bo Zandén. Sång Carolina Åberg.
16.00 STUGMÖTE i Hyltans Missionshus.
Märtas gäng. Bo Zandén.

BÖNEVECKA INFÖR 
NY TERMIN
20 onsdag - 
24 söndag 

Onsdag   9.30 Bön 19.00 Nattvard.
Torsdag   9.30 Bön 19.00 Bön.
Fredag    9.30 Bön  21.00 Bön/lovsång
Lördag  18.00  Andrum med nattvard
Söndag   9.00 Bön  18.00 Missionsbön

24 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  
Bo Zandén. Alfred Ullemark. Sång.
Glimtar från tonårslägret.

29 fredag 15.00 
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

31 söndag 10.00- ca 18.00 
GEMENSKAPSDAG på Sundet, Dörarp.
Anmälan på lista i foajén eller via mail:
bo@gnosjomissionskyrkan.org

Järnbärar-
dagarna 
13 fredag 
20.00
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9 Tisdag 18.00
STICKCAFÉ

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

11 Tisdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

SEPTEMBER

2 tisdag 19.00 
FOCUS 

6 lördag 18.00 
ANDRUM - Musik Gunnar Larsson och
Thomas Svenningsson.

7 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Sara Linnarsson. Bo Zandén.
Söndagsskolstart. Lovsångsteam.
Församlingsoffer.

8 söndag 16.00  
TJERNOBYLBARNEN i Betel

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

JUNI

11 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Bo Zandén.
 

20 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel
 

AUGUSTI

15 söndag 16.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Bo Zandén. Församlingsoffer.
 

24 söndag 15.00-17.00  
TIPSPROMENAD med våffelservering
Promenaden utgår från Missionshuset.
Ingen startavgift. Prisutdelning.
Sång och musik.

SEPTEMBER

7 söndag 16.00  
GUDSTJÄNST 
Bo Zandén.

28 söndag 18.00
HELA MISSIONSHUSET SJUNGER 
Allsångskväll. 

6 fredag Nationaldagen 8.00
GÖKOTTA på Ettö. 
Sara Linnarsson. 
Sång Arne Henrysson.
Medtag kaffekorg och 
något att sitta på.

10 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN Bo Zandén.
 

Gemenskapsdag på 
Sundet, Dörarp

Söndag 31 augusti 
10.00 - 17.00 ca   

Samåkning från Gnosjö 9.00
och åter i Gnosjö ca 18.00

Tillsammansaktiviteter för alla åldrar,
seminarium, barnlek, sport, gudstjänst, 

gemenskap och god mat.
Pris: vuxen 100 kr, 4-15 år 50 kr.

Anmälan på lista i kyrkans foajé eller 
till mail: bo@gnosjomissionskyrkan.org

Obs! Anmäl allergi och hur många du 
har plats för i din bil.

Studiecirklar och kulturarrangemang 
sker i samarbete med Bilda.

SEMESTRAR:

Bo Zandén vecka 26-31.
Sara Linnarsson vecka 28-31, 33
Alfred Ullemark vecka 25, 28-31, 33
På Missionskyrkans telefonsvarare får 
du den information du behöver under 
semestertiden.

GE FÖR LIVET/
BRÖD TILL BRÖDER 

Vi säljer lotter med start i mitten av juni.   
Vi kommer att finnas utanför livsmedels-
butikerna med våra insamlingsbössor.
På Järnbärardagen den 14 juni säljer vi 
bröd och lotter.
Lördag den 6 september bjuder vi på 
kaffe utanför Gnosjö Hjälpers second-
handbutik, som denna dag skänker sin 
dagskassa till Ge för livet.
Söndag den 21 september kl.16.00 
”Ge för livet – final”

Kontakt: Ingrid Nilsson 
0370-927 49 eller 076-8408273

Insamlingen går till 
funktionshindrade i
Sudan (EFK) och till förskolearbete 
i södra afrika och alfabetisering 
i Tchad (SAM)

Skålen töms fredagar 12.00.

Du vet väl om   

BÖNESKÅLEN    
på biblioteket?

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

gudstjänster.

Alphakursen är öppen för 
alla intresserade i att upp-
täcka vad kristen tro hand-
lar om och dela samtalet kring de stora 
livsfrågorna. 
Det är en plats där människor kan 
komma och koppla av, äta, dela tankar 
och utforska meningen med livet.
Alphakursen varar under tio veckor, med 
en lördag i mitten på annan ort.

Start: Prova-på-kväll onsdag den 
17 sept kl 18.30 i Gnosjö Missionskyrka,
då du kan komma och se om alpha skulle 
vara något för dig. En kväll ser ut så här: 
vi äter tillsammans, lyssnar på ett 
föredrag, dricker kaffe och samtalar 
kring kvällens ämne.

Vi möts varje vecka t.o.m 19 nov
Pris: 400 kr.
Välkommen med till en ny ekumenisk
alpha-kurs!
Anmälan: Bo Zandén tel 070-6092870 
Arr. Kyrkorna i Gnosjö och Bilda.

Alphakurs
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På veabacken
- för hjälp i Sverige

Vad håller du på med?
Jag gör i ordning ved som skall levereras till Hjällbo.

Vad är Hjällbo? 
Svenska alliansmissionen har en arabisktalande 
församling i stadsdelen Hjällbo i Göteborg. Vi är några i 
Gnosjö Missionskyrka som ger Hjällbo allianskyrka ved 
årligen, som de sedan kan sälja som brasskaminved till 
folk i området. Det blir ett sätt att hjälpa församlingen där 
med sin ekonomi. Alltså en missionsinsats! 

Här ligger träd av både klenare och grövre dimensioner. 
Varifrån kommer stockarna?
Jag utnyttjar det virke som blir genom min sons 
trädfällning 

Varför gör du detta?

Här finns flera anledningar. Allt från det jag var liten har 

jag tyckt det är kul att hålla på med trä. Sedan har min fru 

och jag alltid velat umgås med invandrare och försöka 

hjälpa dem. När så den här idén dök upp, kändes det som 

det var en uppgift från Herren just för mig. Att få göra en 

missionsinsats. Dessutom – när nu min fru drabbats av 

stroke – blir det här ett andningshål för mig och ett sätt att 

koppla av och lufta tankarna. Det skall också sägas att jag 

får många tillfällen att tala om min tro. 

När folk kommer och tittar på projektet ligger det nära 

till hands att säga 

något om Jesus, 

om alla männi-

skors behov av 

honom och att 

mission inte 

handlar bara om 

länder långt borta.

Motorsågen och vedkapen är i gång.  Klyven jobbar för högtryck. Vad är det som pågår borta 
vid Nydéns däck i Nordbäck? När Utsikt kommer dit hittar vi Henrik ”Vea-Henrik” Johansson i 
full fart.

Hur många år har du hållit på med denna insats?
Närmare 10 år. Min fru var med när hon var frisk men nu 
finns ett antal personer från Missionskyrkan som kommer 
och hjälper mig. 

Hur mycket skall levereras i år?
Snittet per år brukar ligga på 2-3 lastbilslass, alltså runt 50 
m3. Jag är oerhört tacksam till markägaren här i Nordbäck 
som låter mig hålla till här och att jag får använda den 
stora ladan att lägga veden i. Sista lördagen i maj kommer 
ett gäng från Hjällbo – både svenskar och invandrare – för 
att stapla ved i pallar för leverans till Göteborgsregionen.

Hur många timmar har du lagt ned här?

Ingen aning men jag börjar så smått på höstkanten allt 

eftersom träd körs hit. Men den egentliga säsongen är 

februari till maj. Då är jag här så gott som dagligen. 

Arbetet ger mig så mycket och det är utmanande. Jag 

tycker ju om att klura ut lösningar, t.ex. hur gör jag för att 

få upp en 250 kg vedklump på klyven…..
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För drygt 20 år sedan, efter Sovjetunionens upplösning, inledde Gnosjö kommun tillsammans med de flesta 
organisationerna ett vän-ortsarbete med Targale kommun i nordvästra Lettland, det som sedan har utvecklats 
till Gnosjö Hjälper. Då etablerade Gnosjö Missions-församling kontakt med Baptistförsamlingen i Piltene, en 
liten stad med ca 2 000 invånare, som ligger i Targale kommun, ett samarbete som sedan fortsatt med 
hjälpsändningar och ömsesidiga besök. Arbetet administreras av församlingens vänortsråd.

För två år sedan uppmärksammade vi 20-årsjubiléet av samarbetet med ett 
besök i församlingen i Piltene. Vi fick då även träffa församlingens nye 
pastor Andris Jurmalis. Han har valt att lämna en avlönad pastorstjänst i 
Jelgava för att arbeta ideellt i Piltene. Han är inriktad på socialt arbete, har 
en stark tro på bönens möjligheter och vill förkunna Bibelns ord. Vi 
diskuterade då det fortsatta samarbetet bl. a utdelning av kläder till 
behövande och julpaket till barnen i söndagsskolan. Vi blev också 
inbjudna till församlingens 150-årsjubileum året därpå, 2013.
  Kyrkbyggnaden består av en fin tegelbyggnad. Interiören har under årens 
lopp förbättrats bl. a med hjälp från Gnosjö, så det är en både vacker och 
praktisk gudstjänstlokal.
  Vad som sågs som ett stort problem var fönstren som var i så dåligt skick 
att de måste bytas ut. De gav också så dålig isolering att det var svårt att 
hålla lokalen varm på vintern. Olika sätt att lösa detta och finansieringen 
diskuterades.
  En annan sak som vållat bekymmer var två stora lindar utanför entrén. 
Grenarna gick ut över taket och skadade detta. Dessutom gick rotsystemet 
in under grunden och kunde vålla skador på denna. Eftersom träden stod 
nära kyrkan måste de fällas med försiktighet, och man hade svårt att få 
någon på platsen som kunde åta sig detta till rimlig kostnad.
  Vänortsrådet hade behov av att besöka församlingen för att diskutera hur 
vi kunde hjälpa till med bytet av fönster och övrigt samarbete och skickade 
över ett par personer med erfarenhet av riktad trädfällning, för att ordna 
detta.
  Arbetet utfördes några strålande vackra vinterdagar i februari. När träden 
hade fällts fortsatte pastor Andris och hans släktingar att kapa och hugga 
upp träden till pannved. Denna skall sedan användas för kyrkans 
uppvärmning.
  Att byta 15 stora fönster, dessutom med rundad överkant, är en ganska 
stor investering, och inte möjligt för denna lilla församling ensam. 
Församlingen i Piltene hade en del medel avsatta för ändamålet och med 
stöd från bl. a Gnosjö Missionsförsamling kunde fönsterbytet genomföras. 
Nya fönster monterades i början av maj av en lettisk firma. Pastorn, Andris 
Jurmalis som kontrollerat arbetet är mycket nöjd med resultatet.
  Liksom här är arbetslöshet ett problem. Pastorn försörjer sig som 
snickare, men har ingen fast anställning och har inte arbete alla dagar. Han 
har även en biodling. Planer finns att starta upp en mekanisk verkstad som 
skulle kunna sysselsätta några fler personer och vänliga människor i 
Gnosjö har bidragit med material och utrustning till detta.
  Pastorsfamiljen och några från församlingen i Piltene är inbjudna att 
besöka oss i Gnosjö i oktober. Vi ser fram mot detta, det blir då tillfälle att 
träffa dem och höra om verksamheten och livet i Lettland.
  Hela tiden har vi ett mycket gott samarbete med Gnosjö Hjälper som bl. a 
ordnar alla transporter åt oss. Många enskilda människor är intresserade 
och stöttar detta arbete på olika sätt. Vi uttrycker vårt och vännernas i 
Piltene varma tack för detta.

I en så liten stad som Piltene är det ett 
mirakel att en församling på 25 med-
lemmar är i stånd att renovera sin kyrka 
och göra den så vacker.  Det är verkligen 
ett gott vittnesbörd om vad Gud förmår.

Piltene - vår vänförsamling i Lettland

Vänortsrådet

”
Pastorns ord:

Pastorsfamiljen i Piltene Babtistförsamling:
Andris och Liene Jurmalis med  barnen 
Annika, Valters och lille Teofils.  



Torsdagar 10.00   SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-586 09 72

Välkommen till våra...
Vi bygger för framtiden...

Onsdagar 14.00-16.00  
 

BARNTIMMAR 4-6 år

Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år Måndagar 17.00   UNG TON från 6 år

GNOSJÖ BRASSBAND Tisdagar 19.00

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-586 09 72

Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

MINI-UV 6-9 år

UV-SCOUT 9-13 år

LEDARSCOUT från 13 år

Måndagar 18.00    

Måndagar 18.00    

Måndagar 18.00  

Kontakt: Emma Jonnson tel. 989 60 och 
Emilia Kristoffersson tel. 922 20 
   

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Mattias Stenström tel. 924 82

KONFIRMANDGRUPP

Fredagar 19.00    TONÅR från 13 år

Kontakt: Henrik Svensson tel. 073-060 82 92UV-SCOUT 
Kontakt: Kårchef Niclas Blomgren tel. 33 60 39 / 070-574 60 39 Onsdagar 15.45    

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

GNOSJÖ MINIBRASS Tisdagar 17.45    

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

eller ring Sara 070-586 09 72, Alfred 070-689 28 70
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Söndagar 10.00   

som startar ny termin

Startar ny termin Torsdag 28 augusti   Startar ny termin Onsdag 3 september   

Startar ny termin Söndag 7 september   

Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Startar ny termin Söndag 7 september   

Startar ny termin Måndag 25 augusti   

Startar ny termin Måndag 25 augusti   

Startar ny termin Måndag 25 augusti   

Startar ny termin Måndag 25 augusti   

Startar ny termin Fredag 25 augusti   

Startar ny termin. Meddelas senare.   

Startar ny termin. Meddelas senare. 

GNOSJÖ GOSPELKÖR Torsdagar 19.00

Kontakt: Joakim Adriansson tel. 070 256 91 44

Startar ny termin Torsdag 4 september i Missonskyrkan   

Årets konfirmander och ledare:
Rose-Marie Claesson, Alfred Ullemark, Filip Bäckrud, Lucas Strand, Hampus Backler, David Johansson,  

Linus Hägg, Adam Johnsson, Sara Linnarsson.
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BILDGALLERIET
från vårens sammankomster



Sommarkrysset 
2014

N
ä
r 

d
u
 ly

ck
a
ts

 lö
sa

 k
ry

ss
e
t 
ka

n
 d

u
 s

ki
ck

a
 in

 d
in

 lö
sn

in
g
 s

e
n
a
st

 1
5
 a

u
g
u
st

i t
ill

:
M

is
si

o
n
sk

yr
ka

n
, 
Jä

rn
vä

g
sg

a
ta

n
 2

6
, 
3
3
5
3
0
 G

n
o
sj

ö
. 
d
å
 k

a
n
 d

u
 v

in
n
a
 e

tt
 a

v 
tr

e
 f
in

a
 b

o
kp

ri
se

r.
  
 L

yc
ka

 t
ill

!

N
a
m

n
:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
a
d
re

ss
:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..


