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DERAS STÖD MED FINANSERINGEN AV 
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adam@gnosjomissionskyrkan.org

Nu finns vi även på instagram: gnosjomissionskyrkan

Hagelstorps
Missionsförsamling

Ordförande: Annika Blomgren, Hagelstorp tel. 33 60 39

Pastor: Bo Zandén, Köpmansgatan 11 G
tel. 070-609 28 70

Pastor med ungdomsinriktning: Sara Linnarsson, Rönngatan 7 
tel. 070-389 28 70

Ungdomsledare: Adam Andersson,
tel. 070-689 28 70
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Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26 
Bankgiro 493-0731
Swish: 1231983873

Telefon: Missionskyrkan 928 70

Gnosjö missionsförsamling
Bo Zandén

ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn 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 - ICA SUPERMARKET - 

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

Sara Linnarsson

I skrivandets stund har vi besök av en pastor från 
Sydafrika, Abia Sibiya.  Hon bor hos mig i två veckor och 
vi får visa hur vi jobbar som församling här i Gnosjö och 
förhoppningsvis inspirera och välsigna henne.  Hon är 
förundrad varje kväll över Sverige, när det fortfarande är 
ljust efter 21.00. I Sydafrika hade det varit beckmörkt vid 
den tiden. Hon är även glad för vår skull att vi inte behöver 
ha galler framför våra fönster och höga staket runt husen. 
Det behöver man i Sydafrika pga. kriminaliteten. 
Till hösten åker jag och besöker henne för att se hur de 
jobbar där. Ju mer vi pratar och ju mer jag hör, om hur livet 
ser ut för henne och för människorna där hon bor och 
arbetar, så slår det mig ännu en gång hur olika människors 
liv och förutsättningar är i olika delar av världen. Det har 
kommit oss ännu närmare nu i och med alla människor 
som har fått fly från sina hemländer de senaste åren men 
vår värld och jord lider inte bara av krig och folkmord. Just 
nu är vi mitt i och tyvärr kanske bara i början av en enorm 
svältkatastrof i södra Afrika. Det har inte regnat som det 
ska det senaste året och detta leder till enorma 
konsekvenser för de människor som bor där. Boskap som 
ligger döda utmed vägarna, skördar som uteblir och 
människor som svälter. Jag och Abbiya satt och pratade 
om detta häromdagen och vi konstaterade att möjligtvis är 
detta en konsekvens av att vi inte förvaltar vår jord på ett 
bra sätt. Denna fantastiska värld vi får leva i med så 
underbar natur som midnattssolen i Sverige, savannerna i 
Afrika, regnskogarna i Sydamerika, Himalayas höga berg i 
Asien och all den mångfald vi kan se i växt- och djurriket. 
Men något håller på att hända. Det kan kännas som att 
världen är ur balans på många olika sätt. Kanske letar vi 
efter syndabockar för att ha någon att skylla på. Kanske 
kan några länder betala avgifter för att få släppa ut mer 
avgaser? Det känns mer som billiga plåster som snabbt 
lossnar från såren. Var finns hoppet och var finns 
räddningen? Självklart behöver vi identifiera orsakerna till 
detta på ett snabbt och effektivt sätt. Men den yttersta 
räddningen för oss och för vår framtid hittar vi också hos 
Jesus. Han är den som kan ge oss frid i en stormig tid, 
Han är den som kan rädda oss, hjälpa oss och leda oss 
framåt i en tid som är 
kantad av oroligheter. 
Han är den som kan 
ge ditt och mitt liv 
mening, och detta är 
sant såväl i Sverige 
som i Sydafrika. 

Sara och Abia



Herren Gud tog människan och satte henne i Edens lustgård 
att bruka och vårda den
1 Mos 2:15
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Detta nummer av Utsikt har temat  En jord att förvalta. 
   Det ligger ibland nära till hands att bara slå dövörat 
till och blunda för rapporterna om vart vår jord är på 
väg. Vi orkar inte alltid ta in alla nyheter om lidande 
som når oss. Effekterna av klimatförändringarna blir 
allt större och mer påtagliga samtidigt som det görs 
alldeles för lite. Vi förstör vår vackra planet som Gud 
skapat. Samtidigt är du och jag satta att förvalta 
skapelsen till våra barn, barnbarn osv.  
  Forskare talar idag om ”ekologiska fotavtryck” som 
varje människa gör. Australien, Förenade Arab-
emiraten, USA och Kanada är de fyra länder vars 
befolkning har en livsstil som påverkar vårt klimat 
mest negativt. På femte plats kommer vi i Sverige! 
    Vi bär ett stort ansvar i Sverige. Svenska Allians-
missionen har tagit fram en miljöpolicy som man kan 
få via hemsidan. Häftet heter 
”Våra avtryck”
Man skriver: ”Vilket ansvar har 
vi för vår värld? Den kristna för-
samlingen har brottats med 
frågan i alla tider. Miljö- och 
rättvisefrågor är/borde vara 
en naturlig följd av ett kristet 
församlingsengagemang”.
     Svenska klimatforskare 
på SMHI säger att, om vi ska
lyckas rädda vår planet måste vi
alla hjälpas åt och inte vänta: 
- Förändring kommer med små förändringar. Alla 
måste delta och alla måste förstå att det inte bara är en 
liten del av världen som påverkas. Vi kan dra lärdom 
av länder som Butan eller andra U-länder. Det är 
länder som är koldioxid-negativa. Vi måste också röra 
oss mot den riktningen och att försöka bli koldioxid-
negativa. Det räcker inte längre med att vara neutral. 
Vi måste ligga på minus i koldioxid. Minska bilar och 
allt som har med växthusgaser att göra såsom 
materialistiska saker och förpackningar.

En jord att 
förvalta

Ingen kan göra allt - men jag kan göra något! 

På grund av torkan kämpar idag 31,6 miljoner männi-
skor bara i Afrika med att överleva utan mat och vatten. 
I slutet av året räknar Röda korset med att 49 miljoner 
människor kommer drabbas.

Nästan 60 miljoner människor är på flykt undan krig, 
konflikter och förföljelse. Det är den högsta siffran 
någonsin och antalet ökar dramatiskt visar FN:s 
flyktingorgan, UNHCR:s rapport om flykting-
situationen i världen Global Trends 2014 "World at 
war".

”Vi befinner oss i en tid när flyktingströmmarna och de 
hjälpinsatser som krävs saknar motstycke. Det är 
skrämmande att de som startar konflikter går fria, 
samtidigt som omvärlden verkar oförmögen att 
samarbeta för att stoppa krig och skapa fred", säger 
António Guterres, FN:s flyktingkommissarie och 
UNHCR:s högsta chef.

Vår utmaning är stor. 

www.alliansmissionen.se

På Svenska Alliansmissionens 
hemsida kan du läsa mer om
varför vi ska bry oss och vad 
man kan göra. 
Här finns också en stor länk-
samling till andra webbsidor 
med information och tips.
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Jag har följt en norsk serie en tid. Först i grannlandet 
och nu har den dykt upp i vårt tv-utbud. Platser långt 
bortom allfartsvägen där människor valt att bosätta sig 
och leva under ganska utmanande former. Det är en 
sätesvall, ett litet hushåll långt ut i havsbandet, båtturer 
till fastland, mörker och stjärnhimmel. Långa ljusa 
sommarnätter och helt betagande natur återkommer i 
alla avsnitt. Och en påtaglig lycka över att få ha det så 
bra. En ung familj som oftast fiskar dagsbehovet av mat 
och lever ett liv långt bort från närmaste granne såg jag 
senast. De är påtagligt lyckliga och förnöjsamheten är 
tydlig.

  Vad behöver vi för att må bra? Ofta vacker natur, 
egenplockade bär och mjölk från kor som är nära och 
mår bra. Enkelt uttryckt. Men visst är det mer vanligt 
när människor talar om livskvalité? Betydligt 
vanligare än en lång Thailandsresa eller långa köer i 
dagligt pendlande med bil genom våra storstäder, 
tycker jag mig ana.
Ändå är jag numera en storstadsmänniska som älskar 
pulsen och närheten till det staden kan erbjuda. Hur får 
man ihop det och vad är viktigast att reflektera över i 
vår tid?
    För mig är ordet hållbarhet. Att på så många plan som 
möjligt reflektera över hur jag lever mer hållbart där 
jag finns. Det har vi alla möjlighet till. Det handlar om 
varje människas förutsättningar, blir inte moralistiskt 
(men kan vara farligt nära om vi inte ser upp) och är ett 
ansvar som kan ge råg i ryggen. Jag ser om mitt hus, 

Där ingen trodde 
att någon kunde bo

skaffar kunskaper om möjliga val som är i linje med 
förvaltarskapet av jordens resurser, källsorterar och 
fjällvandrar. Men jag kan också bli mer medveten om 
de långa linjerna. 
    Medvetenhet och små enkla handlingar i vardagen, 
vad jag har på bordet när jag bjuder andra, hur jag tar 
mig till arbetet och vad solen jag älskar ger av både 
energi och samtidigt en oroande uppvärmning av den 
jord vi delar med så många.
Hållbarhet, medvetenhet och enkla val som gör 
skillnad, för mig och andra. Allt efter de möjligheter 
jag har och den situation som är min.
    Nu är det sommar, ledighet, mötesplatser, glass och 
vila som är viktigt.  Det är en glädje att få leva i vårt 
vackra landskap (Dalarna) generöst bjuda med fler ut i 
naturen och ladda de inre batterierna. Det viktigaste 
väntar inte, ett hållbart liv. Det kan vi redan nu börja 
öva oss i. 
      Kom ihåg: där du är, där är Jesus. Ingen annanstans. 
Låt det få bli vilan och utmaningen från den punkt som 
är din just nu.

Trevlig sommar!

Britta Hermansson 
/ evangelist i Equmeniakyrkan

Under våren har kyrkorna i Gnosjö på 
onsdagskvällar arrangerat kvällsbibelskolor 
under olika teman. Den 20 april undervisade 
Britta Hermansson, evangelist i Equmenia-
kyrkan. I detta nummer av Utsikt medverkar 
Britta med tankar kring förvaltarskap.



7 torsdag - 10 söndag 
GULLBRANNAFESTIVALEN 
Gullbrannagården, Halmstad.
www.gullbrannafestivalen.com/biljetter
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA...
GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

5 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED DOP o. NATTVARD
Sara Linnarsson. Adam Andersson.
Sångkör. Församlingsoffer.

6 måndag Nationaldagen 8.00
GÖKOTTA på Ettö. 
Bo Zandén och
Hans Karlsson.
Medtag kaffekorg och 
något att sitta på.
19.00 BÖN FÖR SVERIGE  
Ekumenisk samling i Missionskyrkan.
Sara Linnarsson m.fl.

JUNI

12 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Bo Zandén. Bo Willermark.
Sång av Ingvor Claesson. 

19 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Bo Zandén. Inge Johansson
Sång Becki Åkerström m.fl.

KONSERT MED HULEGÅRDS KAPELL
Emil Gustafsson, 
Manfred Hulebo 
och Josef Spång
Fritt inträde. 
Servering efter 
konserten.

17 fredag 15.00
SOMMARFEST-DAGLEDIGTRÄFF
Lars-Birger Svensson. Om du behöver 
skjuts, ring tel. 070-609 28 70.

14 tisdag - 19 söndag
UV-SCOUTLÄGER ”Uppdraget 2016" 

29 onsdag 18.30 
JORDGUBBSKVÄLL 
i Hyltans Missionshus
Sten-Egons Kapell.
Bo Zandén.

3 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Bo Zandén. Ingrid Nilsson.
Sång Margareta Sigbladh. 
Församlingsoffer.

JULI

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

17 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Ingvor Noacsson. 
Sven-Gunnar Hartvigson. Sång. 
Insamling till missionärsunderhållet. 
Gemensamt med Pingstförsamlingen. 

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

10 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan.

31 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST
Tjernobylbarnens oas och Ove Claesson.
Lars-Åke Magnusson. 
Utgångskollekt till Bergsgården. 
Gemensamt med pingstförsamlingen.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal
Sånggrupp.

8 onsdag 18.00
LEDARFEST för alla barn- och ungdoms-
ledare. 

AUGUSTI

7 söndag - 12 fredag
SAU:s TONÅRS- och XL-LÄGER 
på Gullbrannagården, Halmstad.

7 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Arne Henrysson. Klas-Göran Park. 
Sång. Församlingsoffer.

Järnbärarhelgen
18 lördag 19.00

19 söndag - 23 torsdag 
DAGLÄGER I HYLTANS MISSIONSHUS BÖNEVECKA INFÖR 

NY TERMIN
31 aug. onsdag - 
4 sept. söndag 

Onsdag   9.30 Bön 19.00 Bön/nattvard 
Torsdag   9.30 Bön 19.00 Bönevandring
Fredag    9.30 Bön  21.00 Bön
Lördag  18.00  Andrum med nattvard
Söndag   9.00 Bön  

14 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  
Sara Linnarsson. Louise Gunnarsson. 
Sång Jennie Liljendahl.

21 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  
Bo Zandén. Adam Andersson. Sånggrupp.
Glimtar från tonårslägret.

26 fredag 15.00 
DAGLEDIGTRÄFF  i Pingstkyrkan

Arr: Gnosjö ekumeniska råd och 

26 söndag 11.00
EKUMENISK FRILUFTSGUDSTJÄNST
vid Folkes park, Gnosjö.
Bo Zandén. Jan Åsberg m.fl. 
Kollekt till Gnosjö ekumeniska råd.
Tag med kaffekorg och något att sitta på.
Vid regn i Gnosjö församlingshem.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal
Bo Zandén och sånggrupp.

24 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan.

28 tisdag 10.00 - 18.00 
TILLSAMMANSDAG 
på Sjöholmen, Rydaholm.
Anmälan på lista i foajén eller via
mail: bo@gnosjomissionskyrkan.org



7

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 torsdagar 12.00.

JUNI

12 söndag 15.00  
MÖTE MED TJERNOBYLBARNEN 
och Ove Claesson i Betel.

8 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Bo Zandén. 

 

24 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel

 

AUGUSTI

6 måndag Nationaldagen 8.00
GÖKOTTA på Ettö. 
Bo Zandén. 
Hans Karlsson.
Medtag kaffekorg och 
något att sitta på.

SEMESTRAR:

Bo Zandén vecka 28 - 32.
Sara Linnarsson vecka 25 - 30
Adam Andersson vecka 26 - 30
På Missionskyrkans telefonsvarare får 
du den information du behöver under 
semestertiden.

6 tisdag 18.00 - 21.00
STICKCAFÉ

7 onsdag 19.00 
”TA FÖRSTA STEGET...” Startkväll.
Anmälan tel. 070-609 28 70.  

4 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Eva och Richard Neufeld. Bo Zandén.
Sång Johanna Magnusson m.fl.
Insamling till missionärsunderhållet.
Söndagsskolstart.
15.00-17.00 SAMLING TRÄFFPUNKTEN,
FURUHALL 

GE FÖR LIVET/
BRÖD TILL BRÖDER 

På olika sätt kommer vi under några
månader att samla in pengar till våra
projekt. Vi kommer att finnas utanför 
livsmedelsbutikerna med m.fl. platser 
med våra insamlingsbössor.
Lördag den 3 september bjuder vi på 
kaffe utanför Gnosjö Hjälpers second-
handbutik, som denna dag skänker sin 
dagskassa till Ge för livet.
Söndag den 18 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 och skolarbete 
i Tchad (SAM), kamp för religions-
frihet samt sjukvårdsinsatser i 
Zambia (EFK).

TA FÖRSTA STEGET

Ta första steget - att berätta om sin tro. 
En kurs som vill ge oss en positivare 
syn på evangelisation. Att  dela sin 
gudstro till andra och hjälpa varandra 
att kunna visa andra vägen till Jesus.
Välkommen med på fem under-
visnings- och samtalskvällar.
Start onsdag den 7 september 
kl. 19.00-21.00.
Övriga datum blir 21 sept, 5 och 
19 okt och 9 nov.
Vi börjar med en kort föreläsning, en
enkel fika och sedan tid för samtalet.
Frågor och anmälan till
Bo Zandén tel. 070-6092870. 
Sara Linnarsson tel. 070-3892870 
eller via mail se sidan 2.

Sommarhemmet Sjöholmen ligger vid 
sjön Lilla Helgasjön och är Rydaholms 
Frikyrkas sommar- och ungdomsgård.

Samåkning från Gnosjö 09.00 och åter i 
Gnosjö ca 18.00.

Tillsammansaktiviteter för alla åldrar, 
gudstjänst, bad, barnlek, sport, 
gemenskap och go mat. 
En dag av gemenskap över alla åldrar 
och ett bra tillfälle då du kan bjuda med 
dig dina vänner, som inte är så vana att 
gå i kyrkan.
Pris: vuxen 100 kr, 4-15 år 50 kr.

Anmälan på lista i kyrkans foajé senast 
den 21 augusti eller till mail: 
bo@gnosjomissionskyrka.org
Obs! Anmäl allergier och hur många du 
har plats för i din bil.

TILLSAMMANSDAG
 Söndag 28 augusti 

på Sjöholmen, Rydaholm

SEPTEMBER

3 lördag 18.00 
ANDRUM MED NATTVARD 
Bo Zandén. Thomas Svenningsson m.fl.

21 söndag 16.00  

AVSLUTNINGSGUDSTJÄNST 
i Hagelstorps Missionshus 
Bo Zandén m.fl. Servering.
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Vackra Österskog!  Vitsipporna bildar mattor i hagarna och byn har en hänförande milsvid utsikt inte bara över Store 
mosse utan långt på andra sidan. Här bor familjen Andreas och Cecilia Ideskog med sina två barn Lukas och Klara.  
På Hildingsgården bedrivs ett ekologiskt och miljöcertifierat jordbruk. Utsikt fick ett samtal med makarna.

Ekologiskt arbete
för människor och djur

Andreas berättar att han vuxit upp på gården och att den 
funnits i släktens ägo i fyra generationer. Familjejordbruket 
drivs vid sidan av deras vanliga arbeten i industrin i 
Hillerstorp. Andreas blev tidigt intresserad av lantbruket, 
då han som 13-åring köpte sin första kvigkalv. Han har 
sedan dess haft en önskan att driva gården vidare. Cecilia är 
inte uppvuxen på landet men båda känner det helt rätt med 
den satsning de har gjort och investeringen i ett lösdriftsstall 
2009.
Vad har ni för produktion? 
-  Vi säljer KRAV-märkt, ekologiskt och närproducerat 
nötkött, berättar Cecilia. Våra djur är viktiga för oss. De 
måste må bra för att det skall bli fint kött. Vi satsar på amkor 
och har för tillfället 35 djur av rasen Hereford i ladugården. 
Gårdens öppna areal består av betesmark och vall. På den 
mark som plöjs, sår vi havre och ärtor som skördas som 
ensilage. Eftersom vår gård inte är så stor, arrenderar vi 
även mark från andra markägare i närområdet. 
Varför bedriver ni jordbruket ekologiskt? 
-  Gården KRAV-certifierades 2009. När vi tog över 
verksamheten 2012 kände vi att vi ville fortsätta med det 
mina föräldrar påbörjat, berättar Andreas. Ekologisk odling 
går hand i hand med naturen och vi vill bidra till att 
landskapet hålls öppet och levande. Djuren skall känna att 
de inte ingår i en ”industriproduktion” utan vi vill visa stor 
omsorg om dem. Eftersom vi är KRAV-godkända används 
inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödning. 
Istället tar vi tillvara på stallgödseln från djuren som sprids 
ut på åkrarna.

- Arbetet ger mig ny energi, säger Andreas, efter 
arbetsdagen på Hillerstorps Specialmaskiner. Att så här års 
få se de nyfödda kalvarna i ladugården ger glädje och en 
energikick. 
Vad fodras för att gården skall miljöcertifieras?
-  Det är en ganska omständlig process. Det är mycket regler 
att följa. Vi har certifikat för ekologisk & KRAV 
produktion. För att en vara ska få kallas ekologisk, måste 
den produceras enligt EU-regler. Produktionen måste 
också kontrolleras av en av myndigheterna godkänd 
kontrollorganisation. I Sverige är KRAV den ledande 
godkända kontrollorganisationen. Skulle jag behöva mer 
foder för vintern, kan jag inte köpa från vem som helst, 
säger Andreas.  Jag måste köpa det från någon annan bonde 
som också har ett KRAV-godkänt och ekologiskt jordbruk. 
Det är inte bara växtodling och djurhållning som skall vara 
ekologisk. Djuren får inte slaktas på vilket slakteri som 
helst. Det måste ske på ett KRAV-certifierat ställe. Kunden 
skall veta att det inte funnits något avbrott i den ekologiska 
kedjan.
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Vad driver er? 
- För oss är det inte viktigast att gården är miljö- och 
kravcertifierad. Det mest angelägna är att allt är 
närproducerat och håller hög kvalité. Certifieringen är 
egentligen bara ett intyg på att vi uppfyller kraven. 
Konsumenter blir mer och mer medvetna om vikten av hög 
kvalité på maten och vill veta att djuren haft det bra. Vi 
tycker att svenskt och närproducerat kött håller en hög 
kvalité. Sverige borde bli mer självförsörjande vad gäller 
mat. 
Cecilia: - Alla som äger en tomt/ett stycke mark äger en del 
av jordklotet. Antingen det bara är en liten villatomt eller ett 
större markområde är det en del av jorden vi är satta att 
sköta och ansvara för. Det är så vi ser på den här gården.

Också kundernas efterfrågan är en av våra drivkrafter. Allt 

fler frågar efter närproducerat kött. Idag vill man veta var 

korna betat och hur de har fötts upp. På vår hemsida 

hildingsgard.se presenterar vi oss men vi har inte behövt 

göra så mycket reklam. Kundkretsen växer ändå.  Fint kött 

Vad kan en vanlig människa göra för att minska sitt koldioxidutsläpp?

Spara på elektricitet.  Använd lågenergilampor. Sänk innetemperaturen. Med en grad lägre temperatur inomhus 

minskar du uppvärmningskostnaderna med ca 5%. Spara även på varmvattnet.

Välj att gå eller cykla i stället för att åka bil. Det är motion, sol och frisk luft – både för dina lungor och dessutom 

besparar du jordklotet en hel del utsläpp av växthusgaser. För samma miljöpåverkan som när du kör din 15 km kan 

du med tåg åka jorden runt.

Om du måste använda bil. Håll då hastighetsbegränsningarna! Lär dig köra t.bränslesnål  Se till att ha rätt lufttryck i 

däcken på bilen.

Välj bort kebaben och prova falafel. Eller välj en vegetarisk burgare i stället för en baconburgare nästa gång du 

käkar. Till frukost väljer du med fördel ost på mackan i stället för skinka. Kött har en stor miljöpåverkan och 

vegetariskt är både nyttigt för dig och för vårt jordklot.

Om du vill äta kött någon gång. Välj då mat som är ekologisk, KRAV-märkt och närodlad.

Att resa är kul – men flygresor är en enorm miljöbov. Du kanske inte behöver resa så långt för att få sol och värme?

Handla mindre saker. Tråkigt men sant – vi konsumerar alldeles för mycket saker i dag. Kläder, skor och tekniska 

prylar. Kanske är det dags att se över garderoben och fundera på om det verkligen behövs mer innehåll?

Välj mat som inte är förpackad. Det här är ett enkelt sätt att bli mer miljövänlig. Plastförpackningar är både onödigt 

och kostar dyrt i miljöpengar. Paprikan måste ju inte ligga i en plastförpackning för att vara god.

Din TV och video drar ström i stand-by läge, stäng av dina apparater helt genom att dra ut kontakten eller stänga av 

direkt på TV:n istället för med fjärrkontrollen. En dator i stand by-läge genererar 62 kg koldioxid/år.

Se över hur du värmer ditt hus – välj ren el, eller varför inte installera solceller?

Drick kranvatten istället för att köpa vatten på flaska. Flaskvattnet transporteras långt, vilket ger en 
onödig miljöpåverkan. 

I Sverige slänger vi 100 kg mat per person och år. Det skapar lika mycket koldioxid som 700 000 bilar.
Källsortera, kompostera och panta.

Intervju: Arne Henrysson

www.ekolifestyle.se

är den bästa reklamen. Nya kunder kommer hela tiden. 
Kunden Ulrika som kom under intervjuns lopp tillägger: jag 
värdesätter närproducerad och miljöcertifierad mat.
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Vi bygger för framtiden...

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

eller ring Sara 070-389 28 70, Adam 070-689 28 70

Varje vecka under läsåret träffas vi 
med en grupp konfirmander, där alla 
går i årskurs 8, för att prata om livet, 
bibeln och hur allt hänger ihop. De 
senaste åren har vi även haft en 
praktisk inriktning på konfan. Det 
innebär att vi förutom att ses i kyrkan 
även försöker möta människor i olika 
livssituationer, där vi får bygga 
relationer, ge glädje och bara hänga. 
Under det gångna året har vi varit i 
Lettland på ett barnhem, vi har fått 
besök av Sten Davidsson ”The 
Rolling Stone”, vi har varit på ett 
hem för ensamkommande flykting-
barn och vi har även delat ut glögg 
och pepparkakor på Träffpunkten på 
Furuhall. 
Vi som ledare vill uppmuntra och 
rusta konfirmanderna för framtiden. 
Det är viktigt att de hittar sig själva, 
meningen med sina liv och får upp-
täcka andra människor. Att vi alla 
lever i ett större sammanhang,  där 
vi har ansvar för våra liv är den stora 
utmaningen för oss alla.
Om du eller någon du känner skulle 
vara intresserad av konfirmation till 
hösten, är det bara att höra av sig till 
någon av oss anställda i de olika 
församlingarna.

KONFIRMAND-
GRUPPEN

Torsdagar 10.00   SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-389 28 70

Välkommen till våra...

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. 070-389 28 70

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: Allan Jannesson tel. 923 25

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 18.00    

Söndagar 10.00   

som startar ny termin

Startar ny termin torsdag 25 augusti   

Startar ny termin onsdag 31 augusti   

Startar ny termin söndag 4 september   

Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Startar ny termin söndag 28 augusti   

Startar och ledare meddelas senare.   

Startar ny termin måndag 22 augusti   

Startar ny termin måndag 22 augusti   

Startar ny termin måndag 22 augusti   

Startar ny termin fredag 26 augusti   

Startar ny termin torsdag 24 augusti.   

Startar ny termin tisdag 16 augusti. 

GNOSJÖ GOSPELKÖR Torsdagar 19.00

Kontakt: Joakim Adriansson tel. 070 256 91 44

Startar ny termin torsdag 25 augusti i Församlingshemmet   



Årets konfirmander med ledare 
fr v stående: Rose-Marie Claesson (L), Adam Andersson (L), Sara Linnarsson (L), Mbrul Malueng, Joel Norén, Alfred Åberg, 
Andreas Thörn, Isak Ottosson, Isac Svensson, Herman Grahn, Wilhelm Mauritzson, Johannes Jansson, Gustav Karlsson (L), 
Stefan Lindgren (L), Emma Gunnarsson (L). Sittande: Victor Rasmussen, Robin Nyqvist, Kajsa Wallesjö, Kelly Man, Isabell 
Nivemark, Lisa Karlsson, Wilma Edlund, Lovisa Lindqvist, Alice Carlsson, Hugo Methola, Albin Engvall.

Ovan: Påskdagens gudstjänst 27 mars där barn och
ungdomar medverkade. Predikan Sara Linnarsson.

Den 15 maj predikade Abia Mesie Sibiya från Sydafrika 
som besökte församlingen under två veckor genom ett 
utbytesprogram. Paula Hansson tolkade och Gnosjö
Brass Band spelade.
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