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ACELLO PRINT AB - BEGU TEK - BÄCKRUDS BYGG - 
ELI GNOSJÖ AB - ELSPECIAL - GARO AB - GLAS&GOLV AB - 

GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING AB - 
GNOSJÖ  ELEKTROARMATUR AB - 

GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB - 
GNOX ENTERPRISE AB - GRAHNAB AB - 

GÅRÖ PLÅTPRODUKTER AB  - 
HARTVIGSONS BYGG AB - 

ICA SUPERMARKET - J:SON HANDELS AB - 
LASERCENTRUM I GNOSJÖ AB - 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING - 
MACKAN BYGG & SKOGSARBETEN AB - 

NORDEA - NYDÉNS DÄCK AB  - 
REKLAMBITEN AB - RICANA PRODUKTION AB - 

RITA REKLAM AB - SEB - 
SWEDBANK - SVEN CARLSSONS TRAFIK AB - 

TECHNO SKRUV AB - 
TL TRÄDGÅRD & FASTIGHET AB - 

WK BIL & DÄCKVERKSTAD

VI TACKAR FÖLJANDE FÖRETAG FÖR 
DERAS STÖD MED FINANSERINGEN AV 

VÅRT PROGRAMBLAD.

Utsikt 

Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26. 
Postgiro 10 60 26-8. Bankgiro 493-0731

Telefon: Expedition 928 70, Missionskyrkan 915 45

Pastor: Arne Henrysson, Enegatan 4, 
tel. 916 91, 073-98 11 612

Ungdomspastor: Sara Linnarsson
Tallstigen 11, tel 98 123, 070-586 09 72

AU kontaktperson: Marianne Svenningsson tel. 926 95
 

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

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

sara@gnosjomissionskyrkan.org

Bårebo 
Missionsförsamling.

Hagelstorps
Missionsförsamling.

Kontaktman: Arne Henrysson tel. 928 70     

Ordförande: Annika Blomgren, Hagelstorp tel. 33 60 39

Arne Henrysson 
Gnosjö missionsförsamling 

ANSVARIG UTGIVARE:

NR 3/2008 

Ungdomsledaren har ordet
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En härlig sommar med lägerveckor, grillkvällar och OS i 
full gång är på väg bort och nu sitter jag här sista dagen 
på jobbet. Det är härligt att få sluta med en sommar och 
allt det roliga som händer då. Men det är också en märklig 
känsla att lämna en kyrka, som snart ska vakna till liv igen 
på allvar, när en ny termin sätter igång och jag själv inte 
är med. 

Hur summerar man tre år i Gnosjö Missionsförsamling? 
Jag tror nog att det blev ungefär som jag tänkt och 
hoppats på. Jag har lärt känna många nya människor och 
fått många vänner. Jag har fått vara med och arbeta med 
barn och ungdomar i alla åldrar. Och det är förstås allt 
detta som gör att det nu svider i hjärtat när man lämnar. 
Jag kommer verkligen att sakna alla skratt och allt ståhej 
som finns när man jobbar med barn och tonåringar. Jag 
kommer också att sakna de där enkla sakerna som att 
cykla ner till kyrkan en kall höstmorgon i diset eller när det 
stora kompisgänget är samlat till fotbollsdrabbning ute på 
Hagaplan en härlig sommardag. Gubbarna i bassängen på 
onsdagsmorgonen i simhallen eller tanterna som pysslar i 
kyrkan med Ingegerd och Miljert i spetsen är också inslag 
som jag kommer att sakna. Så det är med en tår i ögat och 
många glada minnen som jag nu lämnar min tjänst som 
ungdomsledare i Missionskyrkan. 

STORT TACK alla ni som ställt upp för mig i min tjänst. 
Jag tänker på ett bibelord ifrån Filipperbrevet. 
”Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla 
mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för 
er: ni har varit med i arbetet för evangeliet från första 
dagen, och jag är övertygad att han som börjat ett gott 
verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag.”
Den Gud som har påbörjat arbetet i Gnosjö Missions-
församling kommer också att fullborda det. Och Han 
kommer också att fullborda det verk som Han har påbörjat 
i ditt och mitt liv. Om vi bara låter Honom göra det. 

Jonas Abrahamssom
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Missionskyrkans nya Ungdomspastor

Sara Linnarsson
a r a  L i n n a r s s o n  h e t e r  
Missionskyrkans nya ung-
domspastor. S

Sara kommer ursprungligen från 
Rydaholm där hon växte upp med 
föräldrar och tre yngre syskon.
Under tonårstiden var hon aktiv i 
missionsförsamlingen som led-are i 
både söndagsskolan, UV-scout och 
tonår. Vid 19 års ålder reste Sara 
över till USA och jobbade som au-
pair under ett år.
Hon berättar att hon fick flera vänner 
för livet under vistelsen där. Hon 
fick också tillfälle att resa till 
Dominikanska Republiken och 
hjälpa till med att bygga grunden till 
en kyrka.

fter året i USA vikarierade 
hon som lärare i Rydaholm Eoch fick 2001 arbete som 

ekonomiassistent på ett företag i 
Värnamo.
- Det kändes inte som detta var min 
uppgift i livet, säger Sara. Jag sökte 
istället in på ITM (Institutet för tro och 

musik) i Huskvarna och kom in.

Detta blev på många sätt avgörande 
för Saras framtid. Hon upplevde här 
en stark kallelse att bli pastor och här 
träffade hon även sin man Henrik 
som också studerade musik på ITM.
År 2003 gifte sig Sara och Henrik 
och har idag en son, Jonah, på 3 år. 
Henrik arbetar som säljare och är 
inte så beroende av vilken ort han 
bor på.

ellan åren 2004 och 2008 
har Sara gått  på pastors-
utbildningen på Kortebo-M

skolan i Jönköping.
Sitt praktikår gjorde hon i Kungs-
portskyrkan i Huskvarna där hon 
och Henrik varit medlemmar under 
flera år.
Under praktiken har hon haft 
möjlighet att bl.a. undervisa i 
tonårsgruppen och Betakurser och 
ordna kvinnofrukostar.
- Ungdomsarbetet är oerhört viktigt 
eftersom tonårstiden är en väldigt 
avgörande tid i livet, menar Sara. Jag 
tycker det är spännande att få möta 
tonåringar och utmana dem till ett 
kristet liv tillsammans med Jesus.
Jag ser fram emot att få att lära känna 
församlingen och människor i 
Gnosjö och de barn och ungdomar 
jag kommer att få kontakt med.
En uppgift för mig är att få gå med 
ungdomar en bit på vägen och visa 
på Jesus.

Vi hälsar Sara, Henrik och Jonah riktigt varmt välkomna till Gnosjö 
och till Missionsförsamlingen!

Familjen Linnarsson med Sara, 
Henrik och sonen Jonah 3 år.
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Vad är roligast/viktigast som ledare?
Att få ge barnen något av det, som är viktigast i mitt liv - min tro och dessutom 
att få ge barnen kärlek och värme, samt få deras tillgivenhet tillbaka.

Vad händer i er grupp under hösten?
Vi gör många olika saker. Nästan varje gång samlas vi till en andakt. Vid ett 
tillfälle ska vi gå ut och plocka löv, så att vi nästa gång kan göra en tavla med 
hjälp av löven. Vi ska gå på besök till biblioteket och vi ska baka till exempel.

Vad är roligast/viktigast som ledare?
Att få möta barn, mammor och pappor. Se hur musiken påverkar och utvecklar 
oss. Göra nya bekantskaper och fördjupa relationerna, säger Cecilia Svensson.

Vad händer i er grupp under hösten?
Vi sjunger nya och gamla barnsånger, spelar rytminstrument, lär oss ramsor och 
utvecklar våra sinnen i sång och musik. Gott fika kommer att serveras. 

Blir det några nyheter i Söndagsskolan i höst?
”Heta Nyheter” och redaktör Olsson kommer att ta en paus och vi kommer att 
arbeta mer i de olika  klasserna med nya och spännande projekt, stora som 
små, säger Evelina Ekros.

Vad är roligast och viktigast med att vara ledare?
Det roligaste är att få höra barnens tankar om Gud, bibeln, Jesus och livet. Det 
viktigaste är att få förmedla det kristna budskapet till barnen, säger Johanna 
Magnusson.

BarntimmanBarntimman

Barn  ungdomsgrupperna&Barn  ungdomsgrupperna&

SmåbarnsmusikSmåbarnsmusik

SöndagsskolanSöndagsskolan

Vad händer i Ung Ton under hösten? 
Vi kommer att sjunga, leka och fika, säger Annika Åkerlund, en av ledarna i 
barnkören. Vi kommer även medverka i gudstjänster. Ytterligare en ny detalj är 
att vi kommer utöka vår repertoar med lite dans, vi får se hur det slutar.

Varför ska man vara med i Ung Ton?
Varför Ung Ton....det är ju så roligt att sjunga och det finns ju så mycket glädje.

Kontakt: Ingrid Nilsson tel 927 49. 

Ung TonUng Ton

Varför ska man gå till er grupp?
Det är roligt att sjunga och spela tillsammans med sitt barn, se hur det utvecklas. Det är också trevligt att få träffas över en fika.  

Varför ska man vara med i Söndagsskolan?
För att lära sig om personerna och budskapet i Bibeln på ett begripligt sätt samtidigt som vi har roligt tillsammans, säger Johanna 
Magnusson.

Vad är det roligaste med att vara ledare i Ung Ton?
Det viktigaste som ledare är att faktiskt ha roligt tillsammans med barnen.
Jag ser inte mig själv som körledare, men jag har otroligt roligt när vi övar, 
säger Annika. Barnen är så spontana och de är mer än villiga att visa hur det 
ska vara om jag gör fel. Jag har ju lite svårt att "räkna in" när vi ska börja till 
exempel...Tack och lov så är ju Sara Nyström och Andreas Pettersson med och nu även vår nya ledare Maria Nilenfors. Det är 
jätteroligt att kunna välkomna ytterligare en ledare. Det ska bli kul med en ny termin med Ung Ton, säger Annika.

Varför ska man gå till er grupp?
När man är 4 och 5 år är det kul att få göra något själv, utan mamma eller pappa. I Barntimman får man "vara stor" en liten stund och 
både leka och lära sig saker, säger Ingrid Nilsson.

0-6 år. Torsd. kl 10. Kontakt: Hanna Törefors tel 183 74.

Från 6 år. Onsd. jämn vecka kl.18-19. Kontakt: Annika Åkerlund 925 05.

4-6 år. Onsd. kl 14-16. 

4-13 år. Sönd. kl 10. Kontakt: Sofia Pettersson 911 67.
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Vad händer i Mini UV-scout under hösten? 
Vi kommer att hitta på en massa spännande och roliga saker under hösten, 
säger Mini Uv-ledare Klasse Park. Vi ska bl a ut i svampskogen, gå på 
kaninjakt, åka på badresa, gå mörkerspårning, ha patrullkvällar och ta del 
av bibeläventyr.

Varför ska man vara med i Mini UV-scout?
Det är lärorikt och roligt. Vi lär oss t ex mycket om scouting och att respektera 
oss själva, varandra, naturen och samhället. Vi lär oss också att respektera 
och visa vördnad för bibeln och bönen. Vi läser i bibeln och lär känna många 
av de spännande personer och händelser som det står om där. Vi lär känna 
Jesus och visar på vad det innebär att vara kristen i ord och handling.
 Vad är roligast och viktigast med att vara ledare?
- Roligast är kontakten med barnen, man får så mycket tillbaka, samtidigt 
som man ger något som betyder något för framtiden, säger Klasse. 
Förhoppningen är ju att Mini-UV kan vara en begynnande del på ett fortsatt 
kristet liv. Mini-UV:arna har ju någon slags barnatro och det vi ledare önskar 
är att få hjälpa dem på vägen till att komma in i ett medvetet kristet liv. En 
annan viktig del är att få vara ute i skog och mark med barnen och visa på 
hur kul det är. Själv är jag ett ”naturfreak” och det är viktigt att barnen lär sig 
att våga vara ute i naturen och ser att det går att göra enkla och billiga 
aktiviteter i kontrast till allt som kostar bland dagens stora utbud.

Vad händer i Ledarscout under hösten? 
Under hösten ska vi spela volleyboll, ha lite primitiv matlagning, bibel 
och knopkväll bland annat, säger ledarscoutledare Sara Johansson 
som även hoppas på samarbete med ledarscout i Marås.

Varför ska man vara med i Ledarscout?
- Det ger en stark gemenskap och vi talar om allt det som finns i 
tankarna i tonåren. Ledarscout är ett bra ställe där vi kan umgås och 
ha kul och samtidigt lära sig nya saker tillsammans, menar Sara.

Vad är roligast och viktigast med att vara ledare?
- Det roligaste är att se tonåringar utvecklas i både personlighet och i sin tro 
och att se att de lär känna nya människor och trivs i kyrkan, säger Sara.

Forts sid 8

Vad är roligast/viktigast som ledare?
Att få vara med och ge barnen en meningsfull fritid samtidigt som 
man har möjlighet att få lära dem om det som man tycker är viktigt.

Mini UV-scoutMini UV-scout Kontakt: Klas-Göran Park 912 866-8 år. Månd. kl.18 -19.15 

UV-scoutUV-scout Kontakt: Niklas Blomgren 070-672 28 689-13 år. Månd. kl. 18 -19.15

Ledar-scoutLedar-scout Kontakt: Sara Johansson 992 34. Från 13 år. Månd. kl.18. 

Vad händer i er grupp under hösten?
Vi har bl a ett mat-tema under hösten där vi ska bygga spisar och ugnar samt laga mat och ha information om rättvisemärkt mat mm. 
Ett viktigt inslag är givetvis våra bibelsamlingar som vi genomför i dramaform. Sedan kommer vi som vanligt att åka på badresa med 
föräldrarna inbjudna. Vi kommer även att sälja kalendrar för att få in pengar till UV-kassan. Terminen kommer att avslutas med en 
Jul/Luciafest.

Varför ska man gå till er grupp?
För att få en härlig gemenskap och lära sig mer om bl a Jesus och 
scouting.



GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

MISSIONSGUDTJÄNST Pastorsbytardag
Gnosjö Brass. Missionsoffer.

28 söndag 10.00 
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10 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

14 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Opalkyrkans församling gästar oss.
18.00 BÖN inför Kampanj 2009. 
Skogsgläntan, Åsenhöga.

18 torsdag 9.30
BÖN.Tema Isak.

2 torsdag 9.30
BÖN. Tema Jakob.

OKTOBERGNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Sång Hanna Törefors.
Välkomnande av nya medlemmar.
Församlingsoffer. Efter gudstjänsten
GEMENSKAPSEFTERMIDDAG
på Hagaplan. Tag med lunchkorg.

20 lördag 18.00
ANDRUM - stillhet inför Gud.

21 söndag 10.00
GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan.
Upptakt för konfirmationsläsning.

24 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

DAGLEDIGTRÄFF
”Barnatro och Pärleport”.
Irene och Robert Johansson, Aneby.
Kollekt till Erikshjälpen.

26 fredag 15.00 

CAFÉGUDSTJÄNST
Ung Ton. Småbarnsmusiken, Söndags-
skolan och Sara Linnarsson.
18.00 BÖN i Marieholm.

13 torsdag 9.30
BÖN. Tema Petrus.

16 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. Gnosjö Brass. 
Missionsfilm. Missonsoffer. Tårtbuffé.

19 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

27 torsdag 9.30
BÖN. Tema Paulus.

31 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

16 torsdag 9.30
BÖN. Tema Daniel.

18 lördag 9.00 
TJEJ/KVINNOFRUKOST 
”Min väg till tro” Birgitta G Eriksson.

19 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST - delad undervisning 
Nya kören. Kyrklunch för missionen.

25 - 26 
Gnosjö Brass 
övningshelg.
Söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Jakob Larsson och Gnosjö Brass
18.00 KONSERT Gnosjö Brass 

22 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

12 söndag 10.00
SÅNGGUDSTJÄNST
Den ryska kören Eclestastes.
Arne Henrysson. Utgångskollekt.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal
18.00 BÖN inför Kampanj 2009. 
I Betel, Nissafors.

30 torsdag 9.30
BÖN. Tema Johannes Döparen.

15 lördag  

MISSIONSFÖRSÄLJNING med bazar,
servering, lotterier, andakt, auktion... 
Lars-Ove Johansson m fl.

7 fredag 18.00
MISSIONSAUKTION 
i Hyltans Missionshus. 

2 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. 
Lovsångsteam. 
Tacksägelse över 
de under året
hemgångna. Församlingsoffer.

NOVEMBER

1 Alla Helgons Dag 18.00
ANDRUM - Stillhet inför Gud.

5 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

9 söndag 10.00

SEPTEMBER

4 torsdag 9.30
BÖN. Tema Abraham.

5 söndag 10.00
GUDSTJÄNST med Pastorsinstallation.
Sara Linnarsson, Kjell Larsson och
Ung Ton. Församlingsoffer. Lunch.

7 söndag 10.00

8 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG
Nattvard.

11 lördag 16.00
INTERNATIONELL 
BUFFÉ
Vi lagar mat tillsammans 
med våra invandrare och njuter 
av exotiska rätter.

21 - 23  
EKUMENISK TEMAHELG i Saron.
John Derneborg, Vänersborg.
Fredag  19.00 Gudstjänst
              21.30 Smaka och se
Lördag    9.00 Ledarfrukost
              17.00 Bibelstudium. 
              19.00 Gudstjänst
Söndag 10.00 Gudstjänst

11 lördag 20.00
UNGDOMSCAFÉ med konsert
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

3 onsdag 18.00
BIBEL-BÖN-NATTVARD
Arne Henrysson.

17 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel. 

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer. 

19 söndag 18.00  

7 söndag 18.00
GUDSTJÄNST
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

24 fredag 19.00
HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
Sunnerbo Transfer. Arne Henrysson.

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

SEPTEMBER

OKTOBER

BÅREBO
MISSIONSHUS

OKTOBER

NOVEMBER

GEMENSAM GUDSTJÄNST i Betel
Barbro Bergström och Arne Henrysson.
Sång av Johanna och Daniel Köllerfors.

28 söndag 17.00

29 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN  
Arne Henrysson.

MISSIONSFÖRSÄLJNING 
Andakt, lotterier, auktion. 
Klas-Göran Park. 
Gåvor mottages tacksamt. 

14 fredag 18.00  

12 onsdag 18.00
BIBEL-BÖN-NATTVARD
Arne Henrysson.

NOVEMBER

SEPTEMBER

19 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel  

28 fredag 19.00  
”Gå Sion din konung att möta”.
Inför advent i ord och ton.
Sten-Egons Kapell, Barbro Bergström
och Arne Henrysson. SPF inbjudna.
Kvällskaffe.  

KINESGRUPPEN
möts för gemenskap och
bibelstudium varannan
söndag kl 14.00 (jämna veckor)

30 söndag 10.00 Första advent
GUDSTJÄNST för alla åldrar
15.00-17.30
SKYLTSÖNDAGSÖPPET
Servering. Bokbord.
Sång- och musikunderhållning.

FOCUS - BÖN och LOVSÅNG

3 onsdag 19.00 

DECEMBER

JULBORD 
Anmälan tel. 928 70.

5 fredag 19.00 

Du som gått Alpha och är intresserad 
av en fortsättning så finns Beta, som 
startar den 20 sept. 
Beta-kursen är varannan vecka.
Avslutning för båda kurserna 27 nov.
Info och anmälan tel. 928 70.
Arr: Kyrkorna i Gnosjö.

ALPHA - BETA-KURSER

Vi börjar ny Alphakurs 
i Missionskyrkan torsdag 
18 september kl. 18.30. 

Skålen töms fredagar 12.00.

Du vet 
väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket?

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

i våra gudstjänster.

Du kan också gå in på kyrkornas 
gemensamma hemsida: 
www.kyrkornaignosjo.se

och där skriva ner dina böneämnen.

Om du vill samtala med någon är du
alltid välkommen att höra 

av dig till våra kyrkor.
Missionsförsamlingens pastor 

Arne Henrysson, tel. 0370-928 70
 eller 073-981 16 12.

Under tystnadsplikt får du dela det 
som bekymrar dig.

Du är varmt välkommen till 
Missionskyrkan på tis- & onsdagarna 
9 sept, 1 okt, 21 okt, 12 nov, 2 dec 
kl 18.00 - 19.30 för gemenskap, fika,
samtal och bön. 

KVINNA - TJEJ - TANT -
FLICKA - DAM...  

Här är något för...

BOKBORD
i Missionskyrkans foajé.
Där hittar du böcker,
födelsedagskort
och presenter.

BÖN inför Kampanj 2009.
Betel, Nissafors.
 

12 söndag 18.00  

28 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST
”Lydia Lithells sånger”.
Gunilla och Evert Olausson, Valdshult.
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Vad händer under hösten?
Det känns extra roligt och spännande i år för vi har 
ett nytt koncept, säger Arne Henrysson. Förra  året 
låg konfirmationsläsningen (konfan) helt utanför 
skolschemat. Nu erbjuder vi eleverna i årskurs 8 
ämnet ”Livskunskap” på Elevens val på torsdags-
eftermiddagar. Under halva terminen går de elever, 
som vill konfirmeras på dessa lektioner och resten av 
höstterminen har vi ”vanliga” konfalektioner i 
Missionskyrkan utanför skoltid (onsdagsefter-
middagar). Vårterminen får ett liknande upplägg. 
Frågeställningar i Livskunskap under hösten blir 
självbild och självkänsla, droger, sex och samlevnad och min plats i samhället. Under våren handlar det om Jesu liv, bibel och 
vetenskap, bibelns värld, kyrkliga ceremonier och de kristna högtiderna, säger Arne.
 

Varför skall man gå och läsa?
Traditionen att gå och läsa är gammal men många väljer idag bort 
erbjudandet kyrkorna ger. Jag upplever att konfan idag är 
viktigare än någonsin. Vad skall man tro på? Vad är meningen 
med livet? Varför finns jag till? Frågorna är många för den som är 
ung idag. Samhället är mångkulturellt och åsikter och värderingar 
skiftar. Vad står kristen tro för? Konfan vill hjälpa ungdomarna att 
orientera sig och få fast mark under fötterna. Idag är bibeln en 
totalt främmande bok för många. Vi vill hjälpa till att öppna den 
och få tonåringarna att se att bibeln har med mitt liv idag att göra 
och Jesus går bra att tro på också 2008, säger Arne.

Vad är roligast? 
 Jag hoppas att den nya kullen konfirmander som börjar sin 
läsning nu skall uppleva att det är roligt i ordets bästa mening, 
säger Arne. För oss ledare är det oerhört kul att få sitta ned 
och prata med tonåringar om existentiella frågor och lyssna till 
hur de resonerar. Deras värld är så annorlunda mot när jag var 
ung. Allt eftersom veckor och månader går under konfaåret 
märker man utvecklingen och mognaden. Det känns som att vi 
vandrar ett stycke livsväg tillsammans, Det är det som gör att 
det är så roligt - men också utmanande - att få vara 
konfaledare. Du kanske inte bestämt dig än för konfaläsning 
men funderar. Hör då av dig till någon av kyrkorna. Oss i 
Missionskyrkan når du på tel 92870, 073-9811612 (Arne).
 

Vad händer i er grupp under hösten?
Vi kommer att laga mat, spela drama, ha curlingkväll,  
dessutom kommer vi att ha en maskerad samt en tjej- 
och en killkväll. Vi kommer också att ha ett antal 
bibelkvällar. Till Tonår hör också att åka på läger både 
på sommaren och vid nyår, berättar Fredrik Sylvan.

Vad är roligast/viktigast som ledare?
Andakten värdesätter jag mest!

Konfirmationsgrupp  
Ekumenisk
Konfirmationsgrupp  
Ekumenisk

Kontakt: Fredrik Sylvan 073-622 38 91. Från 13 år. Fred. kl.19. 

Varför ska man gå till er grupp?
För att vi inte ställer några särskilda krav. Hit är man 
välkommen precis som man är! På fredagkvällarna vill 
ungdomarna göra något extra. Vi vill ge ett alternativ, en 
plats att vara på - en positiv och drogfri miljö.

TonårTonår

Barn  ungdomsgrupperna&Barn  ungdomsgrupperna&
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”NYA KÖREN”
-   höstens stora händelse   -

Söndagen den 21 september kl. 17.00 startar ”nya kören” 

med övning, lite fika och mycket gemenskap.

Alla som tycker det är kul att sjunga är välkomna att vara med. 

Vi räknar också med att du som är med har en positiv inställning till 

körgemenskapen, stöttar kören och även kan tänka dig att sjunga alla 

möjliga olika stilar.

”Nya kören” ska få ett namn som Du kan föreslå.

”Nya körens” repertoar kommer att bli mycket bred, 

med möjligheter för alla att föreslå sånger och aktiviteter.

”Nya kören” kommer naturligtvis att sjunga på gudstjänster i församlingen 

men också att  ha körcafé, göra körresor, själv forma 

en körgudstjänst eller allsångskonsert, göra musikal 

som exempelvis 1:a advents-musikalen “Förväntan” osv.

Övningar kommer att ske på torsdagskvällar 19.30 jämna veckor, 

men också någon söndag mellan 17.00 - 18.30

Ett ledarteam kommer att turas om eller tillsammans leda övningar 

och uppsjungningar. 

Ledarteamet består av: Emma Wallesjö, Gunnar Larsson, Hanna Törefors, 

Johanna Magnusson och Thomas Svenningsson.

”Nya kören” kommer att engagera flera musiker som komp,

allt från bas och gitarr till synt och blås.

Vill du vara med så 

KOM till Missionskyrkan kl. 17.00 den 21 sept. !!

VÄLKOMNA ALLA!
(som tycker det är kul att sjunga)

9
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Hyltan FestivalenHyltan Festivalen



11

Emelie Karlsson
fältassistent i Gnosjö

I februari i år började jag arbeta som 
fältassistent på Socialkontoret här i 
Gnosjö kommun. Jag är utbildad 
socionom vilket innebär att jag har en 
bred utbildning som innehåller väldigt 
mycket av kunskaper om vårt samhälle 
och liv. Ämnen jag studerat är politik, 
psykologi, sociologi, juridik, socialt 
arbete, samtals-metodik etc. 
I likhet med utbildningen innehåller 
yrket fältassistent en liknande bredd.
Nu undrar du kanske, ”Vad gör en 
fältassistent?” 
Det är givetvis en fråga jag ofta får. Att 
svara kort och koncist på frågan tycker 
jag är lika svårt varje gång. 
Som fältassistent eller ”fältare”  jobbar 
jag förebyggande med ungdomar 
mellan 13 och 21 år. Tanken är att 
förebygga att problem uppstår eller att 
ungdomars problematik förvärras. 

Jag jobbar dagtid, kvällstid och vissa 
helger. När jag är ute och ”fältar” 
försöker jag röra mig bland annat på 
fritidsgårdar, skolor, i centrum och på 
Internet. Detta gör jag för att våra 
ungdomar ska känna sig trygga och för 
att finnas till för dem där de är. Som 
fältassistent baseras till största del min 
hjälp och stöd på frivillighet. Det är upp 
till mig att finnas till och upp till 

Gästskr
ib nte

Fältassistent  
- ett arbete i gränslandet

något vettigt att göra och bra stöd för att 
kunna göra rätt val här i livet. Det tillhör 
mina arbetsuppgifter att skapa de 
kontakter som det finns behov av och att 
vägleda. Jag ser ett  stort behov av fler 
vuxna ute bland ungdomarna. 

Erfarenhet från både stora och små orter 
runt om i landet visar att ju fler bra 
vuxna förebilder som finns ute bland 
ungdomarna, desto lugnare och 
tryggare blir det. 
Nu när jag fått möjligheten att vara 
gästskribent vill jag slå ett slag för 
nattvandringen i kommunen. Det är ett 
bra sätt  och viktigt att som vuxen vara 
ute och röra sig i samhället på helg-
kvällar. ”Fältare” och nattvandrare  kan 
förebygga exempelvis fylla, skade-
görelse, bråk och genom att bara visa 
sig.

ungdomen att nyttja att jag finns. Visst 
låter det spännande?! Det är det också, 
mycket som bidrar till spänningen är att 
arbetet till stor del utgörs av mänskliga 
möten.  Att de människor jag främst 
möter är ungdomar kräver verkligen en 
ständig uppdatering av hur det är att 
vara ungdom idag. Dels för att kunna 
skapa kontakten med dem, men också 
för att ha vetskap om vad det är jag har 
att ”fightas” mot. Så det hela handlar 
mycket om att finnas till hands vid rätt 
tidpunkt och läge. Vad händer då i 
dagens samhälle och vad är det man 
stöter på bland våra ungdomar ute i 
verkligheten?

En undersökning om drogvanor bland 
elever (13-16 år) på högstadieskolorna i 
Gnosjö kommun 2007 visar bl.a. 
trenden att fler flickor nyttjar alkohol, 
att debutåldern när det gäller alkohol 
sjunker, att ett 15-tal ungdomar har 
använt narkotika, att tillgängligheten 
till alkohol och narkotika ökar och att 
ca. 20 % av de tillfrågade ungdomarna 
har åkt med en berusad chaufför. De här 
siffrorna är oroväckande och bakom 
dem kan det finnas många olika orsaker. 
Jag tänker att när man skapar sin 
identitet behöver man goda förebilder, 

”..när man skapar sin identitet behöver man 
goda förebilder, något vettigt att göra och ett
bra stöd för att kunna göra rätt val här i livet”

”..det handlar mycket om att finnas 
till hands vid rätt tidpunkt och läge”

Emelie Karlsson

”Det är ett bra sätt  och viktigt att som
 vuxen vara ute och röra sig i samhället 
på helgkvällar”



Avskedssamkväm 17 aug. för 
Missionskyrkans ungdomsledare

Jonas Abrahamsson

Emil och Hanna höll ihop samkvämet

Händelser med Jonas dramatiserades

Pastor Arne avslutade kvällen

Pastorerna i ekumeniska rådet tackade
Jonas för gott samarbete

Karin Green framförde
församlingens tack

En grupp flickor, UV och Tonår gav små minnesgåvor 

Jonas ser nu fram emot flytten till Göteborg


