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Bo Zandén

ANSVARIG UTGIVARE:

Ungdomsledaren har ordet

ACELLO PRINT AB - BEGU TEK - 
BERNTS KONDITORI AB - BYGGINGENJÖRSBYRÅN AB - 

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

GNOSJÖ  ELEKTROARMATUR AB - GNOSJÖ PLÅTINDUSTRI AB 
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 - 
KALSET AUTOMATSVARVNING 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 - 

TRIONUM AB - TVÅ STOLAR BLOM- & MILJÖVERKSTAN - 
UR & GULD I GNOSJÖ AB 

WALLES FÖRVALTNINGS AB - WK BIL- & DÄCKSERVICE AB -
ZAL-PRODUKTER AB

Alfred Ullemark

Det har gått tre år sedan jag satte min fot i Gnosjö. Oj, vad tiden har 
gått fort! 
Jag minns när jag sökte jobbet här i Gnosjö. Den enda bilden jag 
hade av Gnosjö då var att där plockade min familj upp våra foster- 
barn som vi hade hos oss i omgångar. Vi hämtade och lämnade på 
Furuhall. Det var allt jag visst om Gnosjö. Vem kunde ana att det 
skulle bli så bra för mig i Gnosjö? Inte jag! Men redan innan jag 
sökte jobbet i Gnosjö så märkte jag, hur Gud gjorde mig redo och 
bevisade för mig att han ville ha mig i Gnosjö. För jag var lite 
nervös måste jag säga när jag tackade ja till tjänsten. Gnosjö av 
alla ställen?  
Men innan jag hade kommit så långt att jag hade tackat ja, så var 
jag på en kristen ungdomskonferens kallad 3 Dagar. Man fick ett 
nummer när man kom och det blev sedan min smågrupp. Jag 
hade ansvaret för en sådan. I min grupp hade jag två stycken 
Gnosjöbor, men det visste jag inte då. Jag märkte att jag gillade 
dessa två och hade bra kontakt med dem redan då. Så när 
konferensen var över sa vi hej då.
Jag blev väldigt chockad när kom ner till Missionskyrkans tonår 
första gången och såg dessa två sitta där och sedan rusa emot mig 
och hälsa på mig. Sedan förde de mig runt och presenterade mig 
inför alla. Det blev en superbra inkörsport till att börja bygga upp de 
relationer jag har idag. Så redan där var Guds ledning och omsorg 
med mig. 
 Vem kunde ana att det skulle bli så bra i Gnosjö?  
Nu när man sitter här och tänker på sina tre år, så blir jag så 
tacksam för allt som hänt. 
Jag har utvecklats i mina gåvor, i min personlighet och jag har fått 
lära mig massor i församlingen. Jag har fått vara den jag är och 
jobbat på det sättet jag har känt mig ledd till att göra.
Under min tid här har jag fått så mycket tillbaka av Jesus. Jag har 
underbara tonåringar som jag får jobba med. De är mig alla kära! 
Jag träffade min flickvän i Gnosjö, och tro mig, det trodde jag aldrig 
att jag skulle göra. En tjej från Gnosjö! Men jag fick henne och det 
är så välsignat att ha henne i mitt liv. 
Och nu är tiden inne att röra på sig. Jag och min Fillippa åker iväg 
till USA för att studera. Ni kan läsa om vårt äventyr här: 
www.alfredochfillippa.blogg.se
Jag vill att denna text ska få bli en påminnelse för dig att Gud vill ha 
med oss och våra liv att göra och hans Nåd och Kärlek är större än 
vi kan förstå. Han tog mig i sin tjänst här och gjorde och fyllde den 
med så mycket gott, så jag kan inte göra annat än att tacka honom 
och Gnosjö. Så tack alla! 

Jag vill avsluta med ett citat som jag tycker passar bra; 
  ”Varför kan vi inte få alla personer 
i världen som vi verkligen tycker 
om, till ett och samma ställe och 
sen stanna där? Jag gissar på att 
det inte skulle fungera. Någon 
skulle gå. Någon går alltid. Och då 
skulle vi vara tvungna att säga 
hejdå. Jag hatar farväl. Jag vet 
vad jag behöver. Jag behöver 
flera Hej.”  // Snoopy



”Tron är för mig en jätte-ek,
med skyddande skugga för den som är blek...
Tron är för mig ett stilla regn,
som träget bevattnar all jord i sitt hägn....
Tron ger mig nåd att ödmjukt be,
till den som har skapat allt skönt jag kan se”

/ Ramon Anthin, Olle Widestrand
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en kristna tron för mig handlar om trygghet. Jag Dinser mer och mer att livet inte handlar om 
materiella och ytliga saker utan om kärlek och 

trygghet.
Jag är född i Sydkorea och kom till Sverige som 7-åring. Då 
döptes jag och började i söndagsskolan och fick bl.a. lära 
mig ”Gud som haver…”.  Jag upplevde att mamma var 
djupare till sin läggning och hade en starkare tro än pappa. 
Jag deltog i juniorerna, konfirmationsläsningen och 
ungdomskören i Svenska kyrkan men också ett tag i UV i 
Missionskyrkan. Efter hand kom jag med i ett kompisgäng 
som inte drog åt kyrkan precis.
Det var i samband med mina föräldrars bortgång som tron 
började få liv igen. Jag kände att jag fick kraft och styrka 
från Någon. Jag började få en annan livssyn och insåg att 
livet är något mycket mer än materiella saker och det man 
kan köpa för pengar.
När jag hämtade min dotter Emma på ett UV-scoutläger för 
några år sedan, frågade en ledare, om inte jag ville vara med 
som uv-ledare. Och på den vägen är det. Jag trivs bland 
barnen och uppskattar den sammanhållning som finns i 
ledargänget. Samtidigt som jag lär barnen om kristen tro, 
känner jag att jag växer själv och förstår mer av trons 
sammanhang.

in väg till tro började när jag var 10 år för då Mbörjade jag gå på uv-scout. Jag började nog gå 
mest för att några av mina kompisar gick. 

När jag sedan gick i sjuan blev jag frälst på ett uv-scoutläger. 
Minns att jag var uppe och gick mycket på natten efter 
frälsningen för allt om Gud och vad han gjort för mig 
snurrade runt i huvudet. Men jag var inte riktigt redo för allt 
med kyrkan och Gud utan jag fortsatte mitt liv som tidigare. 
Men när jag var 16 år så fann jag Gud på ett personligt plan 
och 11sept 2005 tog jag beslutet att döpa mig. Det var min 
stora vändning. Då hade jag tagit ett tydligt steg både för 
mig och alla runt omkring. Det var där mitt nya liv började, 
ett liv där Gud fyllde mig med kärlek och jag fick känna mig 
trygg i min tro.
Sara Johansson

Min väg till 
en kristen tro
I det här numret av Utsikt berättar några människor om sin kristna tro. Det finns inte två personer som 
upplever sin tro på samma sätt, främst därför att det handlar om en personlig relation. 
Bakgrund, uppfostran och livets alla olika erfarenheter formar oss. Men det som är gemensamt är en 
längtan i vårt inre efter mål och mening i livet. Den kristna tron handlar inte om yttre former utan om en 
vardaglig relation med Jesus, en gemenskap. Vägen fram till en sådan relation kan se olika ut. 
Du kan inte kopiera en annans relation utan du måste vara dig själv i ditt sökande. Jesus säger: "Den 
som söker han finner” (Matteus 7: 7).

Jag är nyfiken på att gå vidare, delta i en samtalsgrupp och 
tränga djupare in i livets många varför-frågor. Livet har lärt 
mig vikten av ödmjukhet inför andras syn på tron.Det 
bibelord som jag vill leva mitt liv efter är Gyllene regeln: 
"Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni 
också göra för dem”. Sången som Resonans sjöng gnolar 
jag ofta på: ”Jesus, kom var mitt centrum...”.
Anna Jonsson
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risten tro betyder frid och harmoni för oss. Vi kom Ktill Sverige för 31 år sedan. Finns det inga männi-

skor i det nya landet var vår första tanke. Vi såg 

bara skog och åter skog.  Hoppas vi kan få ett arbete här, så 

vi kan försörja oss. Då var vi ännu inte kristna. Det skulle 

dröja flera år. Vår familj i Vietnamn var buddhister även om 

vi själva inte var särskilt religiösa av oss. Buddhismen 

kändes inte intressant alls för oss.
Första gången vi stötte på kristendomen var i Surahammar, 
där vi då bodde. Några kristna kom och bjöd in oss till en 
kyrka vid några tillfällen. Men vi förstod egentligen 
ingenting av det de pratade om dels beroende på språket, 
dels att vi inte visste ett skvatt om Gud. När våra barns faster 
tog emot Jesus och upplevde Guds helande i samband med 
en sjukdom, började vi bli nyfikna på den kristna tron. 1986 
kom vi till Gnosjö och vid ett tillfälle tog en vän från 
Katrineholm med oss på ett möte i Värnamo, där en 
vietnamesisk pastor predikade. Där bestämde vi oss för att 
tro på Jesus. Känslan vi båda fick i den stunden var frid och 
lugn. Genom kinesgruppen här i Missionskyrkan fick vi 
stöttning och undervisning. Dopet blev en milstolpe, 
berättar Khen, och vi känner båda en glädje över att tillhöra 
församlingen. Gudstjänsterna i vår kyrka är viktiga för oss. 
Vi förstår inte allt som sägs men det är skönt att vara 
tillsammans med andra kristna och vara en familjemedlem. 
När jag ser tillbaka på min omvändelse, berättar Kim, 
betydde den att jag började förvandlas till mitt tempera-
ment. Jag var hetsig förut och brydde mig inte om andra 
människor. Nu känner jag att jag blivit lugnare och 
”snällare”. Vi är så glada över att få vara barn till Gud!
Vi läser Bibeln ihop och ofta ber vi Fader vår. Så ber vi också 
om att få behålla hälsa och krafter.
Xo-Khen Quach och Duc-Kim Duong

”Dopet blev en milstolpe”

m jag vill berätta mitt vittnesbörd? Det är klart jag Ovill det! Eller vill jag verkligen det?  Skulle någon 
verkligen vilja höra eller läsa om hur jag som yngre 

ville gå ifrån Gud. Eller hur jag gick på skolgården och 
önskade att man kunde vara född i en annan familj som inte 
var kristen. Det var ju inget jag själv hade valt utan något 
som jag var född till att vara, tyckte jag, men inte hade jag 
mod nog att leva ut det som fanns i mitt huvud. Med åldern 
och vad puberteten nu än gjorde, så började jag sakta ändå 
leva ut det liv jag nu trodde skulle vara så mycket bättre och i 
gymnasiet tog det fart på riktigt. Ny skola, nya klass-
kompisar och alla möjligheter till att göra precis vad jag 
ville! Och det gjorde jag. Fullt ut! Jag la till med dåliga 
vanor, sa dåliga saker och betedde mig som en gris. Jag 
slutade bry mig om vad andra tyckte om mig eller mer ansåg 
att antingen älska mig eller hata mig. Och gjorde man 
varken eller så löste jag det genom att få dem att hata mig. 
Jag sårade helt enkelt personer...  
Mer detaljer om vad jag gjorde under gymnasietiden anser 
jag inte vara relevant i detta sammanhang, för det är inte det 
min resa handlar om utan den handlar om när jag hade nått 
botten och lite till. Jag kommer ihåg det som om det vore 
igår. Det var mitt i natten hemma på min kompis toalett och 
vi hade precis kommit hem från ett misslyckat krogbesök. 
Jag mådde så dålig och mitt i allt så tog jag fram min mobil 
och skrev en anteckning där det stod ”Det är dags att ta tag i 
ditt liv Johannes! Du kan inte hålla på så här längre”. Efter 
det somnar jag antagligen och glömmer helt bort 
anteckningen i 2 veckor, då jag hittar den och fattar efter 
mycket om och men det viktigaste beslutet i mitt liv. 
Förändring med stort F! Men vem skulle hjälpa mig? 
Familjen var helt ovetande om situationen och vet 
fortfarande inte om hur jag levde då, mina gamla kompisar 
visste inte heller något då jag levt något av ett dubbelliv så 
vem skulle kunna hjälpa mig? Skulle det behöva gå så långt 
så jag skulle behöva be Gud om hjälp? Han som jag inte ens 
trodde fanns? Att testa skadar inte tänkte jag och varje dag 
efter det blev det bättre och bättre. Livet blev dock inte 
lättare att leva och jag visste att det kommer det inte bli 
heller men i mina böner fanns det ett rop efter styrka och det 
fick jag. "Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så 
skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som 
söker, han finner, och för den som bultar skall dörren 
öppnas" (Matt 7:7-8) . Herren är verklig och Bibeln är sann! 
Jesus dog på korset för mina synder så att jag kunde bli 
förlåten och börja följa honom, det budskapet är grymt bra! 

forts. sid 8

Att jag skulle vara den jag är idag hade jag aldrig trott för 2 
år sedan och att jag få vara med och dela Guds ord och vad 
han har gjort för mig är otroligt kul. Och som 
avslutningskulle jag vilja dela ett bibelord som bar mig 
igenom min resa och som fortfarande är till mycket hjälp.
Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Fil 4:13
Johannes Mauritzon
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA...
GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

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

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

JUNI

14 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Bo Zandén. Sång av ungdomar.
Tack till Alfred Ullemark. 

21 söndag 11.00
EKUMENISK FRILUFTSGUDSTJÄNST
vid Arvids sten i Sunnerbo
Susanne Johansson. Bo Zandén m.fl.
Kollekt till Gnosjö ekumeniska råd.
Tag med kaffekorg och något att sitta på.
Vid regn i Bårebo Missionshus.

KONSERT MED GNOSJÖ GOSPELKÖR
Fritt inträde. Fika efter konserten.

16 tisdag 15.00
SOMMARFEST-DAGLEDIGTRÄFF
Ingrid och Jan Gunnargård, Christer
Ramefelt. Om du behöver skjuts, ring 
tel. 070-609 28 70

28 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Bo Zandén. Sång.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal
Bo Zandén med sånggrupp.

23 tisdag - 28 söndag
UV-SCOUTLÄGER 

1 onsdag 18.30 
JORDGUBBSKVÄLL 
i Hyltans Missionshus
Samuel Drewitz talar 
och sjunger.
Bo Zandén.

5 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Bo Zandén. Sång Margareta Sigbladh. 
Församlingsoffer.

JULI

2 torsdag - 5 söndag 
GULLBRANNAFESTIVALEN 
Gullbrannagården, Halmstad.
www.gullbrannafestivalen.com/biljetter

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

12 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Hanna Jonsson. Mats Johansson. 
Sång Stig Svenningsson.
Insamling till missionärsunderhållet. 
Gemensamt med Pingstförsamlingen. 

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

19 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan

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

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

15 måndag 19.00
LEDARFEST för alla barn- och ungdoms-
ledare. Mikael Celinder från SAU.

AUGUSTI

2 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal
Sven-Gunnar Hartvigson med sånggrupp.

2 söndag - 7 fredag
SAU:s TONÅRS- och XL-LÄGER 
på Gulbrannagården, Halmstad.

9 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Sara Linnarsson. Bo Willermark. Sång. 
Församlingsoffer.

Järnbärarhelgen
13 lördag 19.00

14 söndag - 18 torsdag 
DAGLÄGER I HYLTANS MISSIONSHUS

BÖNEVECKA INFÖR 
NY TERMIN
12 onsdag - 
16 söndag 

Onsdag   9.30 Bön 19.00 Bön/nattvard 
Torsdag   9.30 Bön 19.00 Bönevandring
Fredag    9.30 Bön  19.00 Bön
Lördag  18.00  Andrum med nattvard
Söndag   9.00 Bön  

16 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  
Bo Zandén. Inge Johansson. 
Sång Claudia Pettersson.

25 tisdag 13.30 
SYFÖRENINGENS UTFLYKT
Pris: 150 kr. Anmälan tel. 070-274 09 51.

23 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  
Bo Zandén. Sara Linnarsson. 
Sång Jennie Liljendahl m.fl.
Glimtar från tonårslägret.

28 fredag 15.00 
DAGLEDIGTRÄFF I PINGSTKYRKAN
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Studiecirklar och kulturarrangemang 
sker i samarbete med Bilda.

...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

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

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

Du vet väl om   

BÖNESKÅLEN    
på biblioteket?

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

Skålen töms fredagar 12.00.

Välkommen till en helg av gemenskap!

Tillsammansaktiviteter för alla åldrar,
andakter, tonårshäng, go mat, barnkul,
undervisning, samtal, kvällsprogram,
uteliv …
Avgifter:
Vuxna: 1.100 kr, 
ungdom på golv 400 kr,
4-12 år 400 kr, 0-3 år 0 kr.
Familj max 3.000 kr.
Resa med buss eller egen bil. 
Busspris och priser vid egen husvagn 
eller säsongsplats finns i lägerfoldern.

Anmälan till Gnosjö Missionsförsamling. 
Lämna din anmälan i kyrkan eller maila 
anmälan till:
bo@gnosjomissionskyrkan.org
Övrig information kommer i lägerfolder.
Frågor till Bo Zandén tel.070-6092870

TILLSAMMANSLÄGER 
PÅ GULLBRANNAGÅRDEN
18-20 september 

SEPTEMBER

JUNI

7 söndag 15.00  
MÖTE MED TJERNOBYLBARNEN 
i Betel

10 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel 

 

19 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN
Bo Zandén.
 

AUGUSTI

16 söndag 15.00-17.00  
TIPSPROMENAD med våffelservering
Promenaden utgår från Missionshuset.
Ingen startavgift. Prisutdelning. 
Information om Missionshusets framtid.
Sång och musik.

SEPTEMBER

6 söndag 16.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Bo Zandén. Samtal.

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

SEMESTRAR:

Bo Zandén vecka 28 - 32.
Sara Linnarsson vecka 26 - 30
Alfred Ullemark vecka 28 - 31
På Missionskyrkans telefonsvarare får 
du den information du behöver under 
semestertiden.

8 tisdag 18.00 - 21.00
STICKCAFÉ

10 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

2 onsdag 19.00 
BIBEL OCH BÖN  

6 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Gerd Pettersson. Gnosjö Brass Band.
Söndagsskolstart. 
Insamling till missionärsunderhållet.

GE FÖR LIVET/
BRÖD TILL BRÖDER 

Vi säljer lotter mellan den 1 juni och 31 
augusti. Vi kommer att finnas utanför 
livsmedelsbutikerna med insamlings-
bössor. Vi säljer bröd och lotter på 
Järnbärardagen den 13 juni.
Lördag den 5 september bjuder vi på 
kaffe utanför Gnosjö Hjälpers second-
handbutik, som denna dag skänker sin 
dagskassa till Ge för livet.
Söndag den 13 september kl.16.00 
inbjuder vi till ”Ge för livet – final”
i Missionskyrkan.

Kontakt: Ingrid Nilsson 
0370-927 49 eller 076-840 82 73

Insamlingen går till 
skolarbete i Rumänien,
alfabetisering i Tchad (SAM),
undernärda flyktingbarn i Sudan och
hemlösa barn i Indien (EFK).

Samtal om tro...
Vi inbjuder till fem samtalskvällar 
om den kristna tron. För dig som 
vill veta mer, söker, har frågor... 
som du vill dela i öppet samtal med 
några.
Det blir fem tisdagar kl 19.00-21.00 
med start den 22 september. 
Övriga datum blir 29 september 
samt 15, 22 och 29 oktober.
Vi börjar med en kort föreläsning, 
en enkel fika och sedan tid för 
samtal.
Anmälan till Bo Zandén tel: 070-
609 28 70 eller Sara Linnarsson 

30 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD  
Sara Linnarsson. 
Sång Hanna Törefors m.fl..
Församlingsoffer.



ag heter Gustav Karlsson och är 15 år, jag spelar golf på Jmin fritid men går självklart också i kyrkan.

Jag är inte född i en familj som går till kyrkan varje söndag, 
men jag har alltid gått i olika barn- och ungdomsverk-
samheter inom kyrkan så som UV, miniorer i Svenska 
Kyrkan, gick på dagis i Pingstkyrkan m.m.
Kompisarna var på UV, därför började jag där också. Det 
var kul och lägren var det som man bara liksom längtade 
efter hela tiden. Jag trivdes bra på UV eftersom alla var 
snälla och goa.
Sedan kom högstadiet och folk frågade om jag skulle med 
på Tonår men jag tvekade, jag testade några gånger och 
kände från första början att detta var bra och gemenskapen 
fanns verkligen där.
Jag började gå på möten och kände att det också var bra.
Sedan kom nyårslägret 2013-2014 och då provade jag på 
Outreach. Det innebar att man åkte in till Halmstad City och 
pratade med folk om Gud. Det var en av de roligaste saker 
jag har gjort. På det nyårslägret gick jag ut från kyrkan en 
kväll och då stod mina kompisar med några de hade träffat. 
Då frågade en av de andra som de träffat:
- Går du i kyrkan?
Han frågade som om jag var som en utomjording, men jag 
hade ju antagit att alla var kristna. Men vad visste jag?
Jag kom hem till Gnosjö och kände mig starkare i tron än 
vad jag någonsin hade känt innan.
Tyvärr kom grupptrycket och tog det ifrån mig, jag hade 
alltid lite kvar av Gud men kände inget.
Sedan åkte jag på sommarlägret på Gullbranna 2014. Då var 
jag på Outreach igen men fick inte samma känsla, så det 
blev inget av det.
När jag kom hem så åkte jag på möten igen, men det gjorde 
ingen speciell påverkan på mig eftersom jag inte brydde 
mig så mycket.
Jag åkte på nyårslägret 2014-2015, då bestämde jag att jag 
ville vara med Gud på riktigt.
Sedan åkte jag på Kittelfjällsresan tillsammans med några 
från kyrkan och 4 eller 5 församlingar till. Där hade vi bland 
de bästa andakter jag varit med på. Mycket förbön och 
lovsång. Jag vågade gå fram till en tjej som bad för mig och 
det gjorde mycket i mig.
Jag vill uppmana er till att våga ta emot förbön, det känns 
skönt.
Jag vill också uppmana er till att våga prova Gud på nytt, 
inte samma gamla rutiner!
Gustav Karlsson

Min väg till 
en kristen tro

in kristna tro betyder mycket. Jag är ju uppvuxen i Mett kristet hem. Föräldrarna och kyrkans verk-
samhet har format mycket av mitt liv. Jag har gått 

i allt från barntimma till tonår och konfirmation. Min 
mamma var Ung Ton-ledare, så då var jag med henne dit. 
Pappa följde jag med i traktorn när vi var med och skötte 
pappersinsamlingen i bygden.
UV-scoutlägren var viktiga för mig under uppväxten. Jag 
och kompisarna i patrullen älskade att bygga, fixa och dona. 
Lägerbålen med sina sketcher, som jag tyckte om att vara 
med i, och bönestunderna tänker jag tillbaka på med glädje.
Under min högstadietid var tonår på fredagskvällarna ett 
enkelt val. Jag hade många polare där och vi hade ordentligt 
kul på resorna till Gullbranna och kvällsmöten i Jönköping.
Musik har alltid varit en stor del av mitt liv. Tänk, när vi 
bildade bandet Simply Minded och vi övade i musikrummet 
och den första scenen var på lördagscaféet i kyrkan.
Jag är ju en typisk gnosjöbo som älskar att jobba, så även på 
fritiden och därför har musiken fått vara ett tillfälle till 
avkoppling och gemenskap. Jag är ju en sportkille också. 
Jag kommer ihåg att vi skjutsades till kyrkan på lördags-
eftermiddagarna. Då var det MK Sport med innebandy och 
fotboll.
Dessa upplevelser och erfarenheter har format mig. Under 
åren har jag själv fått vara med och bidra som ledare och 
pådrivare i olika verksamheter.
Idag är jag UV-scoutledare och det känns riktigt bra. Det 
arbetet är viktigt i Gnosjö för många barn kommer då och jag 
tror att jag kan bidra med en hel del där. 
Min andliga utveckling har skett stegvis. Jag har ingen 
speciell dag jag kan peka på då jag bestämde mig för att tro 
utan den har bara vuxit sig starkare med åren. Jag har inte 
gått igenom några större andliga kriser. Visst att man haft 
stunder av motgångar men jag är glad och tacksam att jag är 
där jag är idag. Psaltaren 139, som mormor gav mig vid ett 
tillfälle, betyder mycket för mig bl.a. ” Du omger mig på alla  
sidor, jag är helt i din hand”.
Isak Nilsson

8



”Det är viktigt att bli stöttad 
i den tro som vuxit fram”

ag är 86 år. Den kristna tron har varit viktig för mig hela Jlivet. Jag kan inte tänka mig ett liv utan den. Hur kan 
man leva utan Gud?

Jag är uppvuxen här i Gnosjö och kommer från ett kristet 
hem. Bordsbön och kvällsbön var viktiga likaså söndags-
skolan. När jag var 14 år hade Verner Zimmergren en serie 
möten i det gamla missionshuset på Parkgatan. Han sjöng, 
spelade gitarr och predikade. När han frågade om det var 
någon som ville bli kristen, gav jag mig till känna och böjde 
mina knän och tog emot Jesus men mina kompisar gick ut. 
I skolan sa till mig: när det blir sommar är du säkert med på 
Hammelsbo (en fest- o dansplats)! Man när sommaren kom 
hade jag ingen längtan dit. Jag hade upplevt något som var 
större och viktigare.

Det är viktigt att bli stöttad i den tro som vuxit fram. 
Församlingens ledare, t.ex. Ragnar i Hallabo uppmuntrade 
mig. Juniormötena betydde mycket likaså somrarnas läger. 
Ett år var lägret i Bondstorp och vi var 13-14 flickor som 
skulle cykla dit. Men vi visst ju inte var Bondstorp låg, så 
Viktor Andersson fick cykla med och visa vägen. Mamma 
hade sytt ihop två filtar som fungerade bra som sovsäck. Vid 
lägerelden fick vi vittna om vår tro på Jesus.

När jag var 18 år träffade jag Rune, som skulle bli min make 
så småningom. Jag kände en inre förvissning om att det 
skulle vara vi två allt ifrån den första gången han hejade på 
mig på Industrigatan och sedan under de 60 år vi fick leva 
tillsammans.

På olika sätt har jag under åren velat berätta om Jesus för 
andra. Jag har varit både söndagsskollärare och UV-ledare. 
Visst känner man att man skulle varit mer frimodig men jag 
är så tacksam för allt.
Min älsklingsvers i Bibeln är ”Herren är min herde, mig 
skall inget fattas” (Ps 23) och sångstrofen ”Du får lägga på 
Jesus din börda. Du får tala med honom som vän. Du får 
bedja och böner blir hörda. Du får hoppas och jubla igen” 
har burit mig genom livet.
Ing-Britt Lindberg

in väg till tro är ganska enkel och kan lättast Msammanfattas i två bokstäver, UV, med andra ord 
UV-scout. Det var 1966 som jag började i Unga 

Viljor, som det hette då. Det är med andra ord snart 50 år 
sedan min vandring mot en personlig tro började.  I början 
var det naturligtvis min ”barnatro” som bar mig framåt, även 
om jag gick i söndagsskolan i Söderby och fick under-
visning varje söndag. Med åren som gick byttes denna 
”barnatro” mot ett personligt ställningstagande. Sakta men 
säkert mognade min tro och att bekänna den för andra blev 
en självklarhet. 
Jag har inte, som många andra, något speciellt tillfälle eller 
händelse att peka på som varit avgörande för mig, utan min 
tro har sakta vuxit fram genom åren och blivit allt djupare 
och tryggare. 
För mig har naturen alltid varit en inspirationskälla. När jag 
har sett och ser på skapelsen runt omkring mig så inser jag 
hur väl allt är genomtänkt in i minsta beståndsdel. Ju mer jag 
sett och upptäckt av naturen desto mer har jag insett att det 
finns en skapande Gudskraft bakom allt detta fantastiska 
och någon som bevarar den.  I denna förvissning får min 
vandring i tro fortsätta tillsammans med en skapande och 
upprätthållande Gud. Trots allt är jag fortfarande ett barn 
med en levande ”barnatro” fortfarande på väg.
Klas-Göran Park

”...att bekänna den för 
andra blev en självklarhet”
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Torsdagar 10.00   SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-389 28 70

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: 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 92

UV-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 070-389 28 70, Alfred 070-689 28 70

Söndagar 10.00   

som startar ny termin

Startar ny termin torsdag 27 augusti   Startar ny termin onsdag 2 september   

Startar ny termin söndag 30 augusti   

Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Startar ny termin söndag 30 augusti   

Startar och ledare meddelas senare.   

Startar ny termin måndag 24 augusti   

Startar ny termin måndag 24 augusti   

Startar ny termin måndag 24 augusti   

Startar ny termin fredag 28 augusti   

Startar ny termin torsdag 27 augusti.   

Startar ny termin tisdag 18 augusti. 

GNOSJÖ GOSPELKÖR Torsdagar 19.00

Kontakt: Joakim Adriansson tel. 070 256 91 44

Startar ny termin torsdag 27 augusti i Pingstkyrkan   

Årets konfirmander och ledare: Övre raden fr.vänster: Rose-Marie Claesson, Alfred Ullemark, Alfred Sjögren, Gabriel Pettersson, 
William Park, Gustav Abrahamsson, Sara Linnarsson. Nedre raden fr. vänster: Adam Stigemyr, Mikaela Samuelsson, Hanna Ekros, 

Emma Gunnarsson, Ebba Nilenfors, Mathilda Linder, Gustav Karlsson.



Simon Ådahl 25 aprilBILDGALLERIET

Missionsgudstjänt med Lena & Peter Fridlund 10 maj

Påskhelgen / skärtorsdag 2 april

Valborgsmässofirande i Töllstorp, vårtal av Bengt Andersson
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