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VI TACKAR FÖLJANDE FÖRETAG FÖR 
DERAS STÖD MED FINANSERINGEN AV 

VÅR PROGRAMTIDNING.

AU kontaktperson: Lars-Åke Magnussson 076-547 93 93
 

Missionskyrkans expeditionstider: 
tisd. 17.00-18.00, tors. 10.30-12.00

ej från 15/6-10/8
Hemsida: www.gnosjomissionskyrkan.org

E-post: bo@gnosjomissionskyrkan.org    
 maria@gnosjomissionskyrkan.org
adam@gnosjomissionskyrkan.org

Nu finns vi även på instagram: gnosjomissionskyrkan

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

Pastor med ungdomsinriktning: Maria Pettersson, Storgatan 11 
tel. 070-389 28 70

Ungdomsledare: Adam Andersson,
tel. 070-689 28 70

Utsikt 
Nr 2/2017

Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26 
Bankgiro 493-0731
Swish: 1231983873

Telefon: Missionskyrkan 928 70

Gnosjö missionsförsamling
Bo Zandén

ANSVARIG UTGIVARE:

ACELLO PRINT AB - 
BERNTS KONDITORI AB - BYGGINGENJÖRSBYRÅN AB - 

 ELI GNOSJÖ AB - FILIPS BYGG - GARO 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 - HYLI TRYCK AB - 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 - 
SEB - SKANSKA - SWEDBANK - 

SVEN CARLSSONS TRAFIK AB - TECHNO SKRUV AB - 
TRIONUM AB - UR & GULD I GNOSJÖ AB 

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

Maria Pettersson

Pastorn har ordet

SEMESTRAR:

Bo Zandén vecka 27 - 30, 32
Maria Pettersson vecka 27 - 31

Adam Andersson vecka 24, 27 - 30 
På Missionskyrkans telefonsvarare får 
du den information du behöver under 

semestertiden.

Året var 1997 (på ett ungefär). Jag var i mina bästa år och 
hade på mitt flickrum en fin soffa. Men jag hade också sett 
mycket andra saker i huset som jag ville ha. Det var ju de där 
fina frimärkena i albumet och den där häftiga pennan som stod 
i ett pennställ på min systers rum. Om jag bara liksom lånade 
pennan och lade den bakom min soffa så skulle ju ingen märka 
det. De där frimärkena gjorde ju inte heller något om jag 
lånade. Bara ett litet tag. Jag kommer inte exakt ihåg vad jag 
mer hade i min gömma bakom soffan, men förmodligen även 
någon studsboll eller liknande. Dock ska tilläggas att det inte 
var något mer värdefullt än så. Men så kom dagen när det var 
dags att storstäda. Jag minns det som igår. Mina föräldrar 
närmade sig mitt rum med dammsugaren i högsta hugg och 
paniken växte inom mig. Hur skulle jag nu göra? Skulle min 
gömma upptäckas? Skulle jag nu stå där och bara se på när 
min hemlighet uppenbarades? Nu var det bara ett enda rum 
kvar tills dammsugaren nådde mitt rum och in bakom soffan. 
Paniken växte och det enda jag såg som rimligt var att hänga 
mig fast i benet på den person som kom med dammsugaren. 
Så gjorde jag och möttes såklart av förvånade blickar. Till slut 
nådde ändå dammsugaren in bakom soffan och min hemliga 
gömma avslöjades. Helt plötsligt stod vi allihop och tittade på 
mitt stöldgods. Oskyldigt kan tyckas, men jag känner 
fortfarande den där känslan av skam och skuld som fyllde hela 
min kropp. Men jag minns också känslan av lättnad, nu 
behöver jag inte smyga med detta mer! Nu behöver jag inte 
längre vara rädd för att bli avslöjad! 
    Värre saker har definitivt drabbat mänskligheten än ett barn 
som en gång och aldrig mer ”lånade” familjemedlemmars saker 
och lade bakom soffan. Men jag känner igen den där känslan 
från mitt och andras liv även i vuxen ålder. Känslan av frihet, 
när sanningen får komma fram. När det som är sant står klart 
och inget annat finns att tillgå. Det är en befrielse!
   I Joh 8:32 säger Jesus att ”ni ska lära känna sanningen och 
sanningen ska göra er fria”.  Jesus och hans undervisning är 
sanningen och genom den sanningen blir vi fria. I gemenskap 
med Jesus får vi se sanningen om våra liv, vår identitet i honom 
och om det vi gör rätt och fel. Sanningen om hans död och 
uppståndelse på korset gör oss fria från skuld om vi tar emot 
den gåvan. Jesus kom för att ge befrielse till de fångna och 
frihet för de betryckta. Det kan innefatta otroligt mycket i våra 
liv men den sanning som Jesus har, den gör oss verkligt fria! 
Så fria att vi inte längre behöver 
fortsätta ljuga om våra olika gömmor, 
även om det förmodligen innefattar 
mer än frimärken och pennor. Vi får 
möjlighet att öppna oss för Jesus och 
låta honom tala sanning in i våra liv!



”Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria”                         Joh. 8:32

”Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden”                 Ef. 4:15

”Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet”                                            Joh. 14:6
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Vad är sant, 
vad kan jag lita på?

Hur många människor samlades egentligen för att 
bevittna installationen i Vita huset av USA:s 
nyblivne president Donald Trump? Själv hävdade 
han att det var 1,5 miljon människor. Men vid 
efterforskning visade det sig vara betydligt färre. Det 
var ”fake news”, alltså en medveten spridning av 
desinformation för att själv framstå som störst och 
bäst.  Presidentens svar på mediernas kritiska frågor 
blev en hänvisning till ”alternativa fakta”.
När julbelysningen i vårt grannsamhälle Hestra inte 
fick sättas upp på Vägverkets lyktstolpar i december, 
använde sig högerextrema rörelser av nyheten. De 
hävdade att belysningen uteblev på grund av 
muslimska invandrare i Hestra. ”Fake news”. 
Man vänder och vrider på fakta så att det passar den 
egna agendan under förevändning att ”allt är 
relativt”.
Vi bygger alla vår bild av världen på urval eftersom 
ingen av oss kan greppa och tolka allt som händer. 
Det är därför viktigt att vi frågar oss vad som verk-
ligen är sant bland alla nyheter och fakta som sköljs 
över oss. 

Medierna kännetecknas kanske inte av medvetna 
lögner, däremot vinklas nyheter för att förmedla en 
viss bild av världen. Man lyfter fram det som gagnar 
den egna ideologin men underlåter att ge hela 
sanningen. 
Joel Halldorf skrev härom veckan i tidningen Dagen 
angående allt negativt som publiseras kring 
religioner: ”Givetvis måste medierna rapportera om 
skandaler, men eftersom det inte vägs upp av 
berättelser från religionens vardag blir bilden 
snedvriden. Tio procent av svenskarna besöker 
regelbundet en gudstjänst – vilket är fler än vad som 
går på såväl fotboll som bio – men de flesta utanför 
samfundens väggar hör bara talas om oss när någon i 
gemenskapen gjort bort sig. Det är som om vi bara 
skulle läsa om idrott när huliganerna slåss.

Utsikt har träffat några ungdomar för att samtala och 
höra om deras tankar kring begreppet ”sanning”. Hur 
upplever de det är att försöka leva sant, vad är sant och 
vad man kan lita på.
Vi träffade Elvira, Stina, August, David och Adam  och 
samtalen kom att röra såväl filosofiska aspekter som 
Bibeln tal om sanningen men även kring vad man 
konkret kan göra för att värna om sanningen.

Hur ser ungdomar
på sanningen?

Denna snedvridna rapportering placerar svenska 
folket i en gigantisk filterbubbla. Den ger inte bara 
en dålig förståelse av verkligheten, utan blir även ett 
växthus för fördomar och aggressioner.”

Detta nummer av USIKT bär temat ”Sanningen”. 
Alla är vi beroende av att kunna känna tillit till andra 
människor och få och ge förtroende till varandra. 
Sanningen kan vara komplicerad och att leva helt 
sant har ingen mer än Jesus gjort. Men du och jag 
kan anstränga oss att söka sanningen och leva så sant 
vi förmår. Paulus skriver att ”för den som älskar Gud 
samverkar allt till det bästa”. 
Eftersom Gud är sanning så kanske det även är så att 
för den som älskar sanningen samverkar allt till det 
bästa. Det heter ju också att ”Sanningen vinner i 
längden”. 
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August Rosell, David Johansson och Adam Andersson

Elvira Magnusson och Stina Bäckrud

- Vad är sanning? En filosofisk definition som ofta 
används är att sanning är det alla är överens om och 
överensstämmer med andra sanningar.
- Det finns brister med den definitionen. Tänk om 
alla i Sverige skulle tro att jorden var platt då skulle 
det vara sant. Det känns otäckt att ledare kan över-
tyga människor om fejk-sanningar för att t.ex. göra 
hemska saker som Hitler gjorde.

- Ett tilltagande problem är det som sprids via 
internet. Facebook har anställt fler kontrollörer som 
ska övervaka att falska fakta och nyheter inte sprids 
via deras media. På gymnasiet får vi lära att tänka 
kritiskt genom t.ex. att kolla vad påståenden kommer 
ifrån s.k. källkritik.  
- Det finns dock ändå en risk att man själv sväljer 
felaktigheter och spekulationer därför att de stämmer 
med ens åsikter i övrigt. Man bör alltid vara på sin 
vakt och skeptisk till vad som skrivs på internet.

- När man läser historia ska man veta att det nästan 
alltid är segraren/vinnaren som skriver historien och 
beskriver världen och därmed ”sanningen”.

”Jag är sanningen och livet” sa Jesus ”sanningen ska 
göra er fria”. Man kan fundera över vad han menade 
att man blir fri ifrån. Kanske var det ”världens” 
lögner som man inte behövde känna sig bunden och 
begränsad av när man funnit Jesus som är sanningen.

- Att vara sann mot sig själv kan innebära att varken 
tro mer om sig själv än man bör och samtidigt se att 
man duger som man är. 
- Sociala medier ger bilder av att livet måste vara på 
ett visst sätt t.ex. alla ska träna, må bra och vara 
snygga.  Man vill då gärna själv vara som alla andra.

- Ju mer man ljuger desto mer begränsad blir man. 
Har man börjat ljuga har man snart svårt att hålla 
reda på vad man sagt. Bättre då att alltid tala sanning 
så slipper man tänka efter vad man sagt i olika 
situationer.

- Rykten och skitsnack förekommer nog ganska ofta. 
Om man inte vet varför någon gör som den gör är 
det lätt att börja spekulera och vips har spekula-
tionen förvandlats till en ”sanning”. 

- Vi människor har ett behov av att förenkla. Det 
upplevs jobbigt att se alla perspektiv. Det är lättare 
om allt är svart eller vitt. Det är lätt att sätta in andra 
i ”boxar”. Vi har en begränsad bild av människor. 
Mycket är oftast mer komplext än vad det först 
verkar vara.

- Att prata med varandra istället för om varandra är 
en bra regel. Man vill ju lita på folk. Har man inte 
tillit till andra och vad de säger så blir det väldigt 
konstiga relationer. Det är nog bättre att vara lite 
godtrogen mot andra och bli besviken om man upp-
täcker att någon har ljugit. Risken är ju annars att 
man blir cynisk.

- Kan sanningen bli brutal? Det är inte lätt att alltid 
säga sanningen. Man kan såra, skapa konflikter om 
man inte handskas barmhärtigt med sanningen. 
Man ska ändå inte dölja den. Bättre att vara ärlig fast 
man inte alltid tänker så. Ett ärligt klimat är bäst.

- De som är klimatförnekare eller de som förnekar 
förintelsen? Har de slutat lyssna på sanningen eller 
orkar de inte ta in det svåra? 
Visst är det så att man har svårt att tro på vissa saker 
fast man sett dem. Man vill inte att det som vi såg på 
vår studieresa till Auschwitz och Birkenau ska ha 
hänt. Det var så otroligt grymt.  Man vet inte alltid 
vad förnekarna tror egentligen. De har kanske 
ekonomiska eller politiska avsikter med sin åsikt.

- När det gäller predikan och förkunnelse händer det 
att man ibland ”sväljer” felaktigheter. Det kan 
kanske lätt bli så nät det kritiska filtret tas bort i det 
sammanhanget. Det är ju skönt att inte vara kritisk. 
Man behöver nog begrunda det man ser och hör men 
man behöver kanske inte vara kritisk mot småsaker. 
Att ha fokus på Jesus är viktigast! Förr var t.ex. 
syndakatalogen ”sanning”, men inte alls så idag.
Bibeln är ju dock fortfarande sann.

- Ibland när ens kristna tro och dess sanningar blir 
ifrågasatt kan man tänka att andra har nog missat 
något. Vetenskapen kommer ständigt med nya rön 
som ibland omkullkastar det som tidigare var en 
sanning.



6 torsdag - 9 söndag 
GULLBRANNAFESTIVALEN 
Gullbrannagården, Halmstad.
https://gullbrannafestivalen.com/biljetter
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA...
GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

4 söndag 10.00 Pingstdagen
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Maria Pettersson. Sång & musik.
Församlingsoffer.

6 tisdag Nationaldagen 8.00
GÖKOTTA 
vid Frälsebo. 
Bo Zandén. 
Blåsgrupp.
Medtag kaffekorg 
och något att sitta på.
18.00 BÖN FÖR SVERIGE  
Ekumenisk samling i Saron, Marås.
Maria Pettersson m.fl.

JUNI

11 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Bo Zandén. Gnosjö Brass Band
 

27 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Maria Pettersson. Klas-Göran Park.
Sång & musik. Söndagsskolstart.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.

UV-scoout startade för 75 år sedan,
och uppmärksammar det på denna dag.

16 fredag 15.00
SOMMARFEST-DAGLEDIGTRÄFF
Torsten Gunnarsson, Bor. 
Om du behöver skjuts, 
ring tel. 070-609 28 70.

27 tisdag - 2 juli söndag
UV-SCOUTLÄGER i Skärvhult 

2 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Bo Zandén. Henrik Svensson.
Sång & Musik. Församlingsoffer.

JULI

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

16 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Eva-Marie Cider. Mats Johansson.
Sång & Musik. 
Insamling till missionärsunderhållet. 
Gemensamt med pingstförsamlingen. 

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

9 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan.

30 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.

7 onsdag 18.00
LEDARFEST för alla barn- 
och ungdomsledare. 
Maria Ahlriksson.

AUGUSTI

6 söndag - 11 fredag
SAU:s TONÅRS- och XL-LÄGER 
på Gullbrannagården, Halmstad.

6 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Bo Zandén. Ingrid Nilsson.
Sång & Musik. Församlingsoffer.

17 lördag Järnbärardagen   

18 söndag - 22 torsdag 
DAGLÄGER i Hyltans Missionshus

BÖNEVECKA INFÖR 
NY TERMIN
30 aug. onsdag - 
3 sept. söndag 

Onsdag   9.30 Bön 19.30 Bön/nattvard 
Torsdag   9.30 Bön 19.30 Bönevandring
Fredag    9.30 Bön  21.00 Bön & lovsång
Lördag  18.00  Andrum 
Söndag   9.00 Bön i andaktsrummet  

13 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  
Maria Pettersson. Emma Wallesjö.
Sång & Musik.

20 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  
Bo Zandén. Adam Andersson. 
Sång & musik. Glimtar från tonårslägret.

25 fredag 15.00 
DAGLEDIGTRÄFF  i Pingstkyrkan

25 söndag 11.00

EKUMENISK FRILUFTSGUDSTJÄNST
vid Folkes park, Gnosjö.
Bo Zandén. Susanne Johansson 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.

23 söndag 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan.

18 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Bo Zandén. Maria Pettersson.
Sång & Musik.
 



Läs mer om vårt program på - 
gnosjomissionskyrkan.org
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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!    

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 2 september bjuder vi på 
kaffe utanför Gnosjö Hjälpers second-
handvaruhus, som denna dag skänker 
sin dagskassa till Ge för livet.
Söndag den 24 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 
utbildning i Rumänien,
(SAM), skolgång i Tchad (SAM), 
kamp för religionsfrihet samt 
sjukvårdsinsatser i Zambia (EFK).

TILLSAMMANS-
LÄGER

 15-17 september
på Gullbrannagården

Välkomna till en
 helg av gemenskap!

SAMTAL OM LÄRJUNGASKAP

Inbjuder till fyra samtalskvällar 
kring lärjungaskap under hösten. 
Lärjunge – varför lärjunge, vad 
skulle Jesus gjort?, Hur lever vi?, 
Vilka är vi?
Om vad det innebär att följa Jesus.
Föredrag, samtal och enkelt fika.
Onsdagar kl. 19.00. 
Datum: 20 sept, 11 och 25 okt 
och 1 nov.

Tillsammansaktiviteter för alla åldrar, 
andakter, tonårshäng, go mat, barnkul, 
undervisning, samtal, kvällsprogram, 

gudstjänst, uteaktiviteter …
Avgifter: vuxen 1.200 kr, ungdom på golv 

450 kr, 4-12 år 450 kr, 0-3 år 0 kr. 
Resor med bil, samåkning.

Övriga priser med eget boende, se folder 
som finns i kyrkan.

Anmälan lämnas i kyrkan eller via mail till: 
bo@gnosjomissionskyrkan.org

Lägerfolder finns i kyrkans foafé.

Gnosjö Hjälper är en 
föreningsallians som 
drivs helt på ideell 
basis. Styrkan är de 
sex olika föreningar i 
samhället som utgör 
alliansen, som vår 
församling är en del av.
En annan styrka är alla frivilligarbetare 
som ger sin tid och engagemang för en 
god sak. 

   Hjälpverksamheten började i liten skala 
1990. Den har utvidgats under de år vi 
drivit Gnosjö Hjälper och vi har nu ett brett 
kontaktnät med ett 100-tal mottagare i 
Lettland, främst institutioner som skolor, 
sjukhus, internat, äldreboende, barnhem 
mm. Men hjälp ges också till andra länder
och projekt. Även till behövande i vårt 
egna samhälle i samarbete med Ekumeni-
ska rådet.

   Motorn i vår verksamhet är en av Södra 
Sveriges största secondhandbutiker.
Vi säljer varor för drygt tre miljoner varje 
år, där merparten av intäkterna går till den 
humanitära verksamheten. 

    Vi är dock helt beroende av alla som 
handlar i butiken och välvilliga personer 
och företag som skänker saker och 
penninggåvor.

EKUMENISK TEMAHELG
i Gnosjö Missionskyrka

Fredag-Söndag 6-8 oktober

Medverkan av
Stefan Gustavsson

Se mer information i 
nästa nr av Utsikt

3 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Matt 5: 1-16. Bo Zandén. 
Maria Pettersson. Sång & musik.
Församlingsoffer. 

SEPTEMBER

2 lördag 18.00 
ANDRUM
Bo Zandén. Blåsgrupp m.fl.

5 tisdag 15.30 
SAMLING FÖR SYMÖTESGRUPPER
Servering. Lars Eriksson, Kärda.

Butikens öppettider: 
Torsdagar 14.00-18.00 
Lördagar 10.00-14.00 
samt sista söndagen

i månaden 13.00-16.00

Du vet väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket?

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

Skålen töms torsdagar 12.00.

Du kan också skriva dina böneämnen
på kyrkorna gemensamma hemsida
www.kyrkornaignosjo.se

Tel. 0370 998 49
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Vi bygger för framtiden...

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

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

Konfirmand-
gruppen

Under detta läsår har konfirmanderna 
samlats varje onsdagseftermiddag i 
Missionskyrkan. Efter fika och tid för att 
umgås har vi pratat om frågor kring Bibeln, 
livet och vad kristen tro handlar om. Vi har 
även vissa onsdagar haft mer praktiska 
delar eftersom att vi vill att konfirmationen 
på ett tydligt sätt ska vara kopplad till 
verkligheten. Vi har några gånger träffat 
ungdomar från ett boende för ensam-
kommande flyktingbarn, besökt Ove 
Claesson på Bergsgården som jobbar med 
”Tjernobylbarnens Oas” och gjort en resa till 
Lettland där vi bland annat besökt ett 
barnhem. Vi som ledare tycker att de här 
praktiska delarna tillsammans med 
samtalen och undervisningen ger en bra 
helhet och en större förståelse för den värld 
vi lever i. Det ger också en större insyn i 
andra människors tillvaro och breddar per-
spektiven. Att se att ord och handling går 
hand i hand är en viktig del i konfirmationen!
  Om du eller någon du känner är 
intresserad av att börja konfirmationsunder-
visning i höst, är du varmt välkommen att 
höra av dig till någon av de anställda i de 
olika kyrkorna. Den 31 maj kl 18.00 finns det 
möjlighet att komma till Missionskyrkan för 
att ställa frågor kring konfirmationen inför 
kommande läsår. Välkommen med!

Torsdagar 10.00   SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

Kontakt: Maria Pettersson  tel. 070-389 28 70

Välkommen till våra...

Måndagar 17.00-17.45  
 

DANSGRUPP för födda 2010 eller tidigare

Kontakt: Lisa Karlsson tel. 076-325 48 88

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år

GNOSJÖ BRASSBAND Tisdagar 19.00

Kontakt: Maria Pettersson 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 
Startar ny termin 28 augusti.
Kontakt: Kårchef Niclas Blomgren tel. 33 60 39 / 070-574 60 39 

Onsdagar 15.45    

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

GNOSJÖ MINIBRASS Söndagar 18.00    

Söndagar 10.00   

som startar ny termin

Startar ny termin torsdag 31 augusti   

Startar ny termin onsdag 28 augusti   

Startar ny termin söndag 27 augusti 

Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Startar ny termin söndag 27 augusti   

Startar ny termin fredag 25 augusti   

Startar ny termin torsdag 23 augusti.   

Startar ny termin tisdag 22 augusti. 

GNOSJÖ GOSPELKÖR Torsdagar 19.00

Kontakt: Joakim Adriansson tel. 070 256 91 44

Startar ny termin torsdag 24 augusti i Gnosjö Missionskyrka   
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Det är gnosjöbon, företagaren och sökaren mitt i livet, 
Bill Friman, som står bakom ett projekt han kallar ”De 
sjungande stenarna” och St. Agnes kapell.  
- Det är gjort med stort hjärta, säger Bill. 
Platsen finns på Parkgatan i Gnosjö, en tomt som Bill 
äger bredvid det företag han driver tillsammans med 
sina bröder. 

Bill kom till Gnosjö som 9-åring 1979 från Skåne och 
mötte då en kultur av mer kyrklighet, där läraren bad 
bordsbön i samband med skolmåltiden. Han gick på 
UV-scout som många andra ungdomar i Gnosjö och 
döptes i samband med konfirmationen i Svenska 
kyrkan som 14-åring. Där finns han med som medlem 
idag. Han var aldrig direkt intresserad av andliga 
frågor, men så kom vändpunkten 2011. Han blev då 
sjukskriven under ett år för stressrelaterad utbrändhet. 
Under det året hände något och Bill fick intresse för 
andligheten och började tänka efter vad livet handlar 
om. Han började meditera under sjukskrivnings-
perioden och läste en del litteratur kring meditation. 
Bill ser sig idag som en sökare i andliga frågor och 
söker gärna upp kyrkorum på sina resor för en tids 
meditation, men är själv inte aktiv i någon kyrka. 

År 2011 började en resa för Bill, en väg som han inte 
riktigt har kunnat styra över själv och som fortfarande 
pågår. Det fanns inget direkt syfte eller mål med resan, 
men han känner att det redan från början och fram till 
idag har varit helt rätt . På tomten som Bill köpte fanns 
en byggnad som tidigare fungerat som förråd. Den är 
nu renoverad till ett kapell och kallas St. Agnes kapell. 
Namnet kommer av ett katolskt helgon. 
Det är ett kapell dit man kan gå för att få känna ro, 
meditera, lyssna till andlig musik och bara få vara. En 
plats att fundera kring livets frågor i allt vårt sökande 
idag som människor. Det finns också möjlighet att låna 
kapellet till mindre samlingar av olika karaktärer. 

De sjungande stenarna

text: Bo Zandén

- ett projekt gjort med hjärtat

Kapellet har i grunden en kristen kultur med all sin 
inredning och konst. Det är alltså inget mångreligiöst 
kapell, utan det är den kristna traditionen som fått 
forma kapellet. Inredningen är inköpt i olika 
antikaffärer i Europa och från secondhandaffärer, en 
del är också gåvor som Bill har fått från gamla 
missionshus. 

I Nyköping hade Bill en farbror, Alfred Friman som 
hade skapat en konstinstallation år 2000, ”De 
sjungande stenarna” vid prästgården Wreta gård 
utanför Nyköping. Då Alfred skulle sälja gården var 
först tanken att konstinstallationen skulle följa med till 
Österlen, men så blev det inte. Istället blev tomten i 
Gnosjö jämte kapellet en lämplig plats för ”De 
sjungande stenarna”. Dit kan man komma för en stunds 
ro och meditation. Stenarna, som är ca 3,5 meter höga 
granitblock, med kända psalmer och andliga sånger 
inhuggna i originaltext. 
Bill berättar att projektet kommer att växa vidare med 
att bygga upp en webbsida, ge ut en cd-skiva, sätta upp 
högtalare med sångerna i parken m.m.

- Det finns väl alltid de som tycker att man inte är klok. 
Det är ju inget man tjänar pengar på eller kan tävla i 
framgång med, men detta har andra värden, säger Bill. 
Ett projekt som många kanske har svårt att förstå, men 
samtidigt har han fått många positiva reaktioner i 
samhället. För Bill är det ett projekt gjort med hjärtat!



Min berättelse

Jag minns också att jag låg i min säng och bad samma gamla bön några år senare, när min mamma satt och vakade 
bredvid min mormor på ett äldreboende. Förhoppningen om att nån faktiskt såg till mig (”se till mig som liten är”), där 
jag kände mig liten och maktlös. Att ha Någon, som förblev – stannade – och var större än allt läskigt i universum. 
Universum med sin meningslöshet som gav mig både svindel och klaustrofobi på samma gång. 
Det kändes som att om Gud var så stor, större, då kvittade det om Han faktiskt fanns. Jag ville ändå ha Honom på 
min sida.
Tonår blev kroken som verkligen drog in mig i kyrkan och presenterade Jesus för mig Barnverksamheten från tidigare 
hade definitivt planterat frön hos mig (så fortsätt med sånt! Det lönar sig!). Till en början var det mest vänner som 
drog mig till Tonårsgruppen som innebar gemenskap och någonstans att ta vägen på fredagskvällarna. 
Någonstans och någon gång kom ett skifte. Det borde ha varit nån gång efter alla tjugotretton gånger jag ställt mig 
upp i slutet av något ungdomsmöte som svar på frågan ”Vill du ta emot Jesus i ditt liv?”. 
Jag har inget datum för när jag blev kristen, men jag har friden i hjärtat och ljuset i mitt liv som bevis. Gud har 
verkligen välsignat mig på resan, och väglett mig till människor som fört mig vidare och närmare Honom. Han har 
bevisat sin godhet, överlägsenhet och trofasthet genom livets olika årstider av både smärta och glädje. 
Och Han håller, så jag antar att Han vill vara på min sida också

Emma Jonsson

Min kristna historia börjar nånstans på övervåningen i församlingshemmet, på 
Svenska kyrkans Miniorer (Inte UV-scout!). Jag minns tillbaka på spring mellan 
våningarna, massor av bus och en känsla av tillhörighet. Mest av allt minns jag 
samlingarna, där jag lärde mig ”Gud som haver”. Om jag trodde på det då eller 
inte spelar inte så stor roll, för jag vet att jag lydigt bad tillsammans med 
gruppen – och även hemma sneglandes ut genom fönstret upp på en stjärnklädd 
himmel. Kanske tänkte jag att den där jultomte-guden skulle visa sig. 

UTSIKT önskar alla läsare
en Riktigt God Sommar!
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Den 12 februari besökte Alexander och Sanna Bervebrink 
Missionskyrkan och medverkade med predikan och sång.  

Den 10 april genomfördes en Påskvandring i Töllstorp för
 UV-scouterna och deras föräldrar. Hela Jesu lidandes his-

toria spelades upp i olika akter där alla till slut fick se att 
graven var tom. Efter vandringen bjöds på påskmat.

Föreningen OLIKA VÄNNER ordnade
lördagen den 25 febr. frukost i Missions-
kyrkan med föreläsning av Scheila Fors.

Vid Påskdagens gudstänst fick alla gudstjänstbesökare 
bidra med en påsklilja till det gemensamma korset.
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