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Pastorn har ordet

Arne Henrysson

Eiffeltornet är imponerande! Varnhems klosterkyrka är värt 
ett besök!  Stockholms slott är pampigt!
Men det finns en annan byggnad som är ännu mäktigare. 
När Bibeln skall förklara vad Guds rike är liknas det vid en 
byggnad. ”Vi är den levande Gudens tempel”, säger 
Paulus i 2 Kor 6:16.
Vad är Gnosjö missionsförsamling? Inte en färdig byggnad 
utan en byggarbetsplats. Stegar och byggnadsställningar 
är resta. Cement, mursten, bräder och övrigt material 
ligger och väntar på att bli använt. Sopor och skräp ligger 
på golven. Arbete pågår. Missionskyrkan firar jubileum i år 
men Gnosjö missionsförsamling är inte färdig utan håller 
på att byggas.

Gud är Byggmästare. Han håller på med en byggnad som 
reser sig allt högre och blir allt mäktigare. Sten fogas till 
sten och bygget har gått vidare genom årtusendena. Det 
har aldrig funnits så många kristna i världens som idag. 
Snart är byggnaden färdig.
Men låt oss börja med grunden. ”Ingen kan lägga en 
annan grund än den som redan finns, och den är Jesus 
Kristus”(1 Kor 3:11). Fundamentet är Jesus - hans död 
och uppståndelse. Hela bygget vilar på den grunden. Allt 
annat kallar Jesus för sand och är riskabelt att bygga på. 
Var gång någon blir kristen får tempelbyggnaden en ny 
sten infogad. Varje gång en människa tar emot Jesus som 
sin Frälsare reses murarna allt högre. Det som håller 
samman ”de levande stenarna” är Guds murbruk -  kärlek. 
”Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har 
gett oss den helige Ande” (Rom 5:5). Byggmästaren 
placerar in varje sten, där den passar i bygget och fyller 
på med kärlekens cement.
Ibland ser man en kyrka med byggnadsställningar. Arbete 
pågar. När man går förbi om några månader är ställningar-
na nedtagna och kyrkan står där helt nyrenoverad och 
färdig. En dag skall inga byggnadsställningar vara mer! 
Inga reparationer eller andra arbeten! Guds rike skall stå 
där i sin prakt! Den store Byggmästaren är klar med sitt 
arbete och vi skall uppleva Guds rike i sin fullkomning.
Ja, man skulle också kunna likna våra samfund och kyrkor 
vid byggnadsställningar. De hör den här tiden till. En dag 
talas det inte om Svenska Alliansmissionen eller Svenska 
kyrkan utan bara om Guds rike. Jag tillhör inte i första 
hand en kyrka utan Guds rike. 
Jag är medborgare i riket som 
har framtiden för sig. 
Men än så länge bygger vi. En 
ny verksamhetstermin har 
precis börjat. Varför håller vi 
på? Jo, vi bygger  Guds rike i 
Gnosjö.

ACELLO PRINT AB - BEGU TEK - BÄCKRUDS BYGG - 
ELI GNOSJÖ AB - ELSPECIAL - FILIPS BYGG -

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 - 

MH KAKEL & BYGG AB - NORDEA - NYDÉNS DÄCK AB  - 
REKLAMBITEN AB - RICANA PRODUKTION AB - 

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

TECHNO SKRUV AB - UR & GULD I GNOSJÖ AB

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, kök och foajé 915 45

Pastor: Arne Henrysson, Enegatan 4, 
tel. 070-609 28 70

Ungdomspastor: Sara Linnarsson Tallstigen 11, 
tel. 070-689 28 70

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:
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Bygge för 

framtiden

Två murare som står och arbetar
får frågan vad de gör.
Den ene svarar att han murar fast stenar.
Den andre svarar att han bygger en katedral.

Vi tycker ibland att det vi gör är obetydligt 
i det stora sammanhanget.
Men när vi ärligt uppmuntrar någon, skänker 
pengar till något gott ändamål, ställer upp för 
någon som behöver oss eller ger praktisk 
hjälp - då bygger vi Guds rike på jorden.

”Det ni har gjort mot en av dessa mina
minsta det har ni gjort mot mig.”
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Gnosjö Missionskyrka 50 år
Sällan har några minuter varit så laddade i Gnosjö 
missionsförsamlings historia, som strax efter klockan tolv 
söndagen den 20 september 1959.
  Då invigdes den nya missionskyrkan mitt i Gnosjö centrum 
av Svenska Alliansmissionens missionsföreståndare Knut 
Svensson, med församlingens styrelse bredvid honom på 
estraden.
  -Vi inviger i Herrens namn denna vackra och stilrena kyrka 
och uppfylle så Herren detta rum med sin härlighet, sade 
Knut Svensson.
 Invigningsceremonin avslutades med bön av försam-
lingens ordförande Folke Magnusson, samt Karl Hjalmar 
Nilsson och sången till "Till Herrens berg" sjöngs unisont.
  Invigningsgudstjänsten fick status som en radiogudstjänst 
där missionsföreståndare Knut Svensson predikade och med 
församlingens pastor Filip Magnusson som mötesledare. 
Vidare medverkade kyrkosångare Karl Fransson och för-
samlingens kör sjöng under Reinhold Johanssons ledning.

Tvingades vända om
 Trots den nya kyrkans kapacitet att ta emot åhörare, fick vid 
invigningsgudstjänsten en hel del människor vända om. Vid 
eftermiddagens högtidsgudstjänst var inte bara alla 
ståplatser i kyrksalen och vestibulen upptagna, även 
storstugan och ungdomslokalerna var välfyllda. I denna 
gudstjänst, där bland annat strängmusiken och kören sjöng 
tillsammans - drygt 50 sångare och musikanter - redogjorde 
byggnadskommitténs ordförande Ragnar Johansson för 
projektet, samt tackade entreprenörer och alla frivillig-
arbetare för den fina insatsen. Han avslutade med att till 
Folke Magnusson överlämna nycklarna med orden: "Vakta 
Guds hus - se till att det blir vad det är ämnat att vara".
  Folke Magnusson tackade främst Ragnar Johansson, men 
också alla som gjort en insats, inte minst för alla gåvor.
  - På Guds hjälp förtröstar vi, då vi nu liksom på nytt  börjar i 
denna kyrka, sade han bland annat i sitt tacktal.  
Från lördagens samkväm kan nämnas många lyckönsk-
ningar, bland annat från närliggande församlingar. Från 
Gnosjö församling  lyckönskade komminister Artur Red-
born och från Gnosjö kommun, fullmäktigeordföranden 
Eskil Svensson. Bland många brevhälsningar som kommit 
till församlingen kan nämnas en hälsning från den 
legendariske pastorn C.G. Hjelm.
  I samkvämet överlämnade juniorföreningens ordförande 
Stig Svenningsson, UV-chefen Ragnar Johansson, samt 
ungdomsföreningens ordförande Bengt Hultegård, garanti-
brev med löftet  att respektive ungdomsavdelningar svarar 
för kostnaden när det gäller utsmyckningen av sina lokaler.
 Invigningen av den nya missionskyrkan var alltså en 
milstolpe i församlingens historia. Församlingens 53-åriga 
era i missionshuset vid Parkvägen var slut. Missionshuset 
kom därefter att någon termin hyras av skolstyrelsen till 
skolsal. Från mars 1960 och åtta år fram i tiden kom 
hestraföretaget Heab att använda lokalerna till syfabrik. Med 
tiden revs det gamla missionshuset  och jämnades med 
marken.  

Genom den alltmer växande ungdomsverksamheten hade 
alltså situationen blivit ohållbar och beslutet om ny 
missionskyrka växt fram. 
  Ett och ett halvt år tog bygget att genomföra och projektet 
kom med inventarier att kosta cirka 750.000 kronor. 
Eftersom en normal årslön år 1959 i runda tal låg på 12.000-
15.000 kronor motsvarar 750.000 kr i dagens penningvärde 
cirka 10-12 miljoner kronor. Fram till invigningen hade 
församlingen samlat in cirka 100.000 kronor, samt sålt 
pastorsbostaden för 75.000 kronor. Kyrkan var alltså långt 
ifrån betald vid invigningen. Det gick faktiskt ända fram till i 
mitten av 1980-talet innan låneskulden var ur världen. Då 
hade ett antal församlingsmedlemmar också efterskänkt de 
lån de satsat när missionskyrkan byggdes. 

I byggnadskommitténs arbetsutskott ingick förutom Ragnar 
Johansson, även Harald Hidmo, Folke Magnusson, Fingal 
Sigblad och Ernst Wahlgren här på bilden tillsammans med 
folk från styrelsen.  
Övre raden från vänster: Artur Bolander, Arkitekt Zeda, 
Fingal Sigblad, Oskar Magnussson, Ernst Wahlgren, Pastor 
Filip Magnusson, Harald Hidmo och längst fram förs. ordf 
Folke Magnusson och Ragnar Johansson.

Första gudstjänsten 
på den nya kyrk-
tomten.
På bilden: Simon 
Svenningsson, Karl-
August Axelssson
och Filip Magnusson.
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Text: Lasse Gunnarsson

Viktig inkomstkälla
Förutom kyrkans alla utrymmen, ingick också  åtta 
lägenheter i projektet.  Församlingen var nämligen förut-
seende att införliva lägenheter i byggkroppen, vilket på sikt 
visade sig vara en viktig inkomstkälla för församlingen. I 
bostadsbristens tider blev samtliga lägenheterna snabbt 
uthyrda och när kyrkan invigdes fanns totalt 31 personer 
bosatta i lägenheterna.
  Utan att gå in på för mycket detaljer kan nämnas att 
församlingen satsade på en ny piporgel och den betecknades 
av kända musiker som ett musikaliskt mästerverk.
  Nämnas kan också att Gnosjö missionskyrka - frånsett 
skolor och industrier - blev den största byggnaden hittills i 
Gnosjö kommun. Huvudentreprenör var Gnosjö Såg & 
Snickerifabrik och byggmästare Oskar Nilsson, Töllstorp 
firade en 50-årig byggverksamhet med detta stora projekt. 
  Församlingen hade 163 medlemmar år 1959, men växte 
explosionsartat de närmaste decennierna, mycket  beroende 
på sin nya ändamålsenliga kyrka och en ökande ungdoms-
verksamhet. 30 år efter missionskyrkans tillkomst hade 
församlingen 330 medlemmar och bildligt talat växt ur sin 
missionskyrka. 

20-årigt jubileum
Goda råd var dyra, men församlingen stod inte handfallen. 
Ett nytt djärvt grepp togs, missionskyrkan renoverades, 
byggdes om och till och kyrksalen vreds till exempel ett 
kvarts varv. Efter en sällan skådad uppslutning med 
uppskattningsvis 20.000 frivilliga arbetstimmar stod 
projektet klart för invigning den 22 oktober 1989. Kyrkan 
fick en kyrkgolvsyta på 1.700 kvm. Totalt uppskattades att 
med lilla salen och festsalen cirka 500 åhörare skulle få 
plats. Missionskyrkan har under årens lopp kommit att hyras 
ut till olika ändamål, till exempel konserter samt Gnosjö 
Lions årliga luciakröning. Frånsett invigningstillfället då 
även storstugan och ungdomslokaler var välfyllda av en stor 
åhörarskara, är publikrekordet troligen från artisten Tommy 
Körbergs konsert den 14 mars 1994, då 580 personer 
räknades in. 

Glädjerik högtid
Invigningen av den nyskapade kyrkan blev en glädjerik 
högtid då kyrkklockan för första gången kunde ringa in till 
gudstjänst. Kyrkklockan hade  tillverkats vid Hylténs 
Industrimuseum av fyra pensionärer, Eric Sveningsson, 
Ernst Johansson, Edvin Bergstrand och Simon Svensson. 
 För invigningen svarade Svenska Alliansmissionens 
missionssekreterare Arne Eriksson. Pastor Lennart 
Nordbring predikade och församlingens ordförande, Inge 
Johansson, uttryckte en förhoppning att kyrkan skulle bli en 
mötesplats för alla och inte enbart för församlingens 
medlemmar. 
 Ett särskilt tack riktades till byggledaren och 
byggnadskommitténs ordförande Lars Kristoffersson, samt 
till företrädarna för de olika bygglagen, Åke Ekros, Åke 
Nilsson, Staffan Åkerlund, Lars-Åke Magnusson och Bertil 
Johansson. Bland de många hyllningarna kan nämnas 
Gnosjö kommun, som representerades av kommunalrådet 
Karl-Axel Svenningsson. En medlem kom ordentligt i 
blickpunkten, Artur Bolander. Han var med, sju år gammal, 
när missionshuset invigdes 1906, samt vid nya 
missionskyrkans invigning 1959, och även nu vid den 
nydanade kyrkan.

Om- och tillbyggnaden kostade cirka sex miljoner kronor, 
men utan den frivilliga insatsen hade kostnaden troligen 
blivit den dubbla. 1.5 miljoner kronor fattades vid 
invigningstillfället. Byggrushen var dock het i Gnosjö i 
detta tidsskede och församlingen fick av ett byggföretag  
cirka en miljon för sin "sommarhemstomt", samt cirka 
500.000 kronor för en bostadstomt som 
skänkts till församlingen, vilken på ett 
nästan ofattbart sätt därmed blev skuldfri.
  

Första spadtaget till den nya Missionskyrkan.

En enorm frivillig arbetsinsats 
utfördes när missionskyrkan 
byggdes om och till för 20 år 
sedan. Här ett gäng av de många 
frivilligjobbarna samlade till 
slutspurt några dagar före invig-
ningen. I fonden t.v. Eva 
Spångbergs vackra konstverk, 
"Bespisningsundret". 
Foto: Lasse Gunnarsson.



GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

DAGLEDIGTRÄFF
Dragspelaren Hans Karlsson, Bankeryd.

25 fredag 15.00 
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9 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

17 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Sång Grenarna.
Söndagsskolstart. 
Missionsförsamlingarna i Angerdshestra,
Bondstorp och N Unnaryd deltar.
Församlingsoffer.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal 

20 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST
Gerd Pettersson. Lägerglimtar Abba09
och Teen Street. Ung Ton. Missionsoffer. 
18.00 KONSERT 
Ryska kören 
Ecclesiastes.
Inget inträde. 
Insamling till 
gatubarn. 

Medarrangör: Gnosjö Hjälper

23 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

23 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan
Rose-Marie och George Davidsson.

SEPTEMBER

6 söndag 10.00

13 söndag 11.00 (obs!)
EKUMENISK GUDSTJÄNST 
för hela kommunen i Marieholms Arena
i samband med Brahefestivalen.

GUDSTJÄNST - JUBILEUMSHÖGTID
Vår kyrka fyller 50 år och 20 år har gått
sedan renoveringen. Arne Henrysson.
Gnosjö Brass och Resonans.
Jubileumsoffer. Lunch.

27 söndag 10.00 

29 torsdag 9.30

31 Alla Helgons Dag 18.00
ANDRUM - stillhet inför Gud. Solosång.

BIBEL - BÖN - FIKA

BIBEL - BÖN - FIKA

15 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Jonas Abrahamsson. Gnosjö Brass. 
Missonsoffer. Tårtbuffé.

18 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

14 lördag  

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

6 fredag 18.00
MISSIONSAUKTION 
i Hyltans Missionshus. 

1 söndag 10.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson och Resonans. 
Tacksägelse över de under året
hemgångna. Församlingsoffer.

NOVEMBER

4 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

GUDSTJÄNST
Sven-Gunnar Hartvigson.
18.00 FÖRSAMLINGSMÖTE

8 söndag 10.00

12 torsdag 9.30

21 lördag 18.00
ANDRUM - stillhet inför Gud. 

1 torsdag 9.30

OKTOBER

15 torsdag 9.30

17 lördag  

18 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST för alla åldrar
Söndagsskolan, småbarnsmusiken 
och Ung Ton. Sara Linnarsson.

21 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

4 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
och barnvälsignelse.
Arne Henrysson. Lovsångsteam.
Församlingsoffer.

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

7 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

GNOSJÖ BRASS ÖVNINGS- OCH
JUBILEUMSHELG med Berit Palmqvist
Lördag  18.00 KONSERT
Söndag 10.00 GUDSTJÄNST

9 - 11

STAR FOR LIFE
En heldag för alla som
vill sjunga ihop med 
Triple & Touch 
18.00 KONSERT 
Skolkör från Afrika.
Triple & Touch.
Insamling för AIDS-arbete i Afrika. 
Entré. Mer info sidan 9.

25 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Jakob Larsson. Lovsångsteam.
Gideoniterna. Tonår kyrklunch. 
18.00 REGIONSAMLING SAM
          Lars-Gunnar Jonsson mfl. Fika.

BIBEL - BÖN - FIKA

BIBEL - BÖN - FIKA
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

4 fredag 19.00
HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
Läsarsånger med Sten-Egons Kapell.
Arne Henrysson.

16 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel. 

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer. 

4 söndag 18.00  

6 söndag 18.00
GUDSTJÄNST
Arne Henrysson. 

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

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

SEPTEMBER

OKTOBER

BÅREBO
MISSIONSHUS

OKTOBER

NOVEMBER

GEMENSAM GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson och Barbro Bergström.
Sång.

27 söndag 18.00

14 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN  
Arne Henrysson.

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

13 fredag 18.00  

25 onsdag 18.00
BIBEL-BÖN-NATTVARD
Arne Henrysson.

NOVEMBER

SEPTEMBER

18 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel  

27 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. Bokbord.  

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

29 söndag 10.00 Första advent
GUDSTJÄNST för alla åldrar
Solister. Ung Ton och Brassgrupp.
15.00-18.00
SKYLTSÖNDAGSÖPPET
Servering. Bokbord.
Sång- och musikunderhållning.

FOCUS - BÖN och LOVSÅNG

2 onsdag 19.00 

DECEMBER

JULBORD 
Anmälan tel. 928 70.

4 fredag 19.00 

En Alphadag - gemenskagsdag - då
vi åker bort är planerad till lördagen
den 7 november.
Info och anmälan tel. 928 70.
Arr: Kyrkorna i Gnosjö.

ALPHA - KURS
Vi börjar ny Alphakurs 
torsdagen den 17 sept. 
kl. 18.30 i Församlings-
hemmet. Avslutning den 26 nov.

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.

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

25 söndag 18.00
REGIONSAMLING SAM 
i Gnosjö Missionskyrka.

25 söndag 18.00
REGIONSAMLING SAM 
i Gnosjö Missionskyrka.

27 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST
Bussar från Bäckgården och Rosendal.
Utdelning Dagens Lösen.

26 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

22 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Ungdomsrådet. Sara Linnarsson.

Vinnare Utsikts Sommarkryss:
Bokpriser till
Helmi Hjulfors Järnvg. 2
Annika Åkerlund Anderstsv. 78
Iréne Sjögren Sjög. 11
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Onsdagar 14.00-16.00. 

Onsdagar 18.00. Jämna veckor. UNG TON från 7 år

Torsdagar 10.00. SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARNTIMMAR 4-6 år

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

Vi sjunger,  leker och fikar tillsammans. 
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

Sång och musik för barn. Gemenskap för lediga föräldrar.
Vi sjunger med barnen och fikar tillsammans. 
Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70

Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör med ca 15-20 glada barn.
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

Övar efter ett speciellt schema.KÖREN RESONANS

GNOSJÖ BRASS Övar tisdagar 19.00.

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70

Kontakt: Thomas Svenningsson tel. 926 95, Emma Wallesjö tel. 919 60,
Johanna Magnusson. 917 17

Välkommen till våra...
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SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år

MINI-UV 6-9 år

UV-SCOUT 9-13 år

LEDARSCOUT från 13 år

Söndagar 10.00. 

Måndagar 18.00.  

Måndagar 18.00.  

Måndagar 18.00.  

Kontakt: Annika Åkerlund tel. 925 05, Andreas Pettersson tel. 911 67,
Maria Nilenfors tel. 912 28 

Söndagsskolan är barnens gudstjänst där vi berättar om Jesus på ett 
begripligt sätt. Vi vill ha roligt och skratta tillsammans. 
Kontakt: Sofia Pettersson tel. 911 67

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Mattias Stenström tel. 924 82

KONFIRMANDGRUPP
Varje år erbjuds konfirmation till elever i åttonde klass.
Konfirmationsundervisningen är ett samarbete mellan frikyrkorna i Gnosjö.

Fredagar 19.00. TONÅR från 13 år
”Softa”, någonstans att ”hänga”, fika, andakt mm. Nyårs- och sommarläger.
Kontakt: Fredrik Sylvan tel. 941 41/073-622 38 91

UV-SCOUT 
I UV-scout lär vi oss att respektera oss själva och varandra, naturen,
miljön och samhället. Vi lär oss scouting (friluftsliv, djur, natur, eldar, 
knopar, sjukvård etc), bibelkunskap och om allmänna samhälls-
frågor och har många roliga kvällar med lek och ståhej. Scoutläger.
Kontakt: Kårchef Niclas Blomgren tel. 33 60 39 / 070-672 28 68 

Vi bygger för framtiden...

Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

En av dem är Hanna Magnusson.
          - Vad skall du göra i höst? 
          - Jag skall till Ralingsåsgården i Aneby och gå bibelskola med lovsångsinriktning.
          - Hur har du kommit på den tanken?
          - Jag vill växa i min tro och lära mig leda lovsång.

Några av våra ungdomar börjar bibelskola till hösten. 
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STAR FOR LIFE
bygger en framtid för barn och ungdomar 
i södra Afrika

www.youtube.com/user/kokkokabana
www.flickr.com/photos/starforlifeorg/

AIDS-free that´s me

I boken ”HOPPETS VIND I DÖDENS DAL” beskrivs en 
annorlunda familj som består av gammel-farmor och elva 
barnbarnsbarn. 
Berättelsen är applicerbar på många familjer som är i samma 
situation. Man saknar en hel generation pga AIDS men får nu 
hjälp via STAR FOR LIFE.
Fotograf till boken är Torleif Svensson, som vuxit upp i Gnosjö.   
Textförfattare är journalisten Berthil Åkerlund. Boken finns 
både på svenska och engelska och för varje bok som säljs får ett 
barn möjlighet att delta i STAR FOR LIFE:s program.
Boken kan beställas via 

Vi möter ungdomar 
från STAR FOR LIFE 
17 oktober i Missionskyrkan

Triple & Touch och 

STAR FOR LIFE arbetar för att bekämpa HIV/AIDS i första hand i Sydafrika och 
Namibia. Deras arbete bedrivs tillsammans med unga människor varav många 
förlorat sina föräldrar i AIDS. Man samarbetar också med lokalbefolkningen och 
med ländernas regeringar.
STAR FOR LIFE ser inte HIV/AIDS bara som ett hälsoproblem utan också som ett 
socialt problem som orsakats av sociala orättvisor och okunskap.
Arbetet sker genom ett program som har som mål att fokusera på ungdomarnas 
framtid och genom utbildning få dem att undvika att bli smittade av HIV.
Flera svenska artister t.ex.  Triple & Touch och Louise Hoffsten har engagerat sig i 
STAR FOR LIFE.

Vill du veta mer om STAR FOR LIFEs arbete och ev. 
stödja dem eller lyssna på ungdomarnas sång, kan du gå 
in på följande hemsidor:

www.starforlife.org

torleif@artvox.se

Gammel-farmor (född 1905) bor med sina elva barnbarnsbarn i en dalgång i KwaZulu-Natal i Sydafrika

foto: Torleif Svensson
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BAM står för Business As Mission och finns som ett 
nätverk i Sverige sedan 2008 då några svenska kristna 
entreprenörer ville göra något för att påverka världen 
genom livsförvandlande företagande. Globalt har dock 
BAM existerat i över 15 år och BAM-företag finns i stora 
delar av världen. BAM–tanken handlar om att hjälpa den 
fattige till ett drägligt liv och är en slags praktisk mission. 
Att skapa arbetstillfällen i länder där basbehoven är 
oöverskådliga är grundläggande för att kunna bygga 
församlingar och möta människors andliga behov. 

Traditionell mission har ofta handlat om att samla in 
medel i ett land och ge bort desamma i ett annat land. 
Detta sätt behöver inte vara fel enligt Mats Tunehag men 
det är otillräckligt nu och i framtiden. Han menar vidare 
att i länder och regioner där många onådda folk finns och 
där fattigdom, hunger, hemlöshet och prostitution breder 
ut sig behöver vi fokusera på grundorsaken arbetslöshet 
istället för på symptomen. Entreprenörernas företag kan 
ge arbetstillfällen som sedan med Gudsrikesperspektivet 
inkluderat i företagandet kan förvandla människor och 
samhällen både ekonomiskt, socialt och andligt.

Är detta en helt ny tanke? Nej, egentligen inte. Redan på 
1830-talet fanns denna tankegång i våra bygder. Emelie 
Petersen kom som relativt välbärgad flykting från 
Tyskland till Kärda socken där fattigdom, misär, 
försupenhet och apati rådde. Hon såg eländet och startade 
upp arbetsföreningar, socialt arbete, skola och mission. 
Principen ”Hjälp till självhjälp” var grunden och många 
hjälptes ur fattigdomen till ett drägligare liv. Människor 
och hela bygden blev upprättad och den pionjäranda som 
Emelie bidrog med var förmodligen en ingrediens i 
formandet av den Gnosjöanda som fått vår region att 
blomstra. Emelie blev sedermera känd som ”Mormor på 
Herrestad” och hon spelade också en roll vid Svenska 
Alliansmissionens tillkomst. 

Håkan Sandberg leder samtalen om mission.

14-15 augusti var det Nätverksträff för 
BAM of Sweden i Gnosjö missionskyrka. 
Drygt 20 deltagare, bl a lokala företagare 
och missionsintresserade från olika 
organisationer och samfund fanns på plats 
för att lyssna till bl a Mats Tunehag från 
Stockholm och Håkan Sandberg som bor i 
Norra Mellanöstern.

En av deltagarna på nätverksträffen är SAM:s 
missionsföreståndare Anders Bengtsson. Han konstaterar 
att resurserna för missionsarbete minskar och att BAM:s 
arbete är ett viktigt komplement till mer traditionell 
mission, där t ex Gnosjö missionsförsamling ekonomiskt 
stödjer projekt med utsända missionärer i Nordafrika och 
Asien. Dessa projekt har dock inslag av BAM:s 
grundtanke i sig då de handlar om att ge människor arbete 
och utbildning. En fråga från Anders Bengtsson handlar 
om vilken roll samfunden kan ha i BAM:s arbete. En 
möjlighet är enligt Mats Tunehag att samfunden finns 
med i dialogen om framtidens mission eftersom tänkandet 
kring mission behöver breddas. Samfunden kan också 
finnas med i delar som rör utbildning och etablering av 
BAM-entreprenörer. Kanske handlar det om att hjälpa till 
att kanalisera det som redan finns vad gäller företagande 
och entreprenörskap i vår region och vårt land, att vara 
med och förena mission och företagaranda.

Under fredagen besökte några av deltagarna Hylténs och 
Töllstorps industrimuseum samt några verksamma 
Gnosjöföretag. De fascinerades av uppfinningsrikedomen 
och drivkraften då och nu. Mats Tunehag visade del-
tagarna under lördagen en översikt över hur många 
företag som avknoppats från J E Hylténs som startade 
1874. Det är en ansenlig mängd mer eller mindre kända 
företagsnamn som finns med. Precis som ”Mormor på 
Herrestad” så har J E Hylténs pionjärsatsning blivit en 
flergenerationsvälsignelse. 

Håkan Sandberg stryker under att vi idag har ett uppdrag 
att vara Gudsrikesentreprenörer. Han poängterar att vi är 
kallade att vara världskristna och han berättar att han vid 
infarten till Gnosjö såg skylten där O:et i Gnosjö är en 
glob. Uppdraget att göra Jesus känd är globalt och målet 
att lyckas med detta bl a genom företag med 
Gudsrikesperspektiv är en spännande tanke i den tid vi 
lever i. 

Att bygga vidare: 

Entreprenörskap som mission



11

Håkan Sandberg och Mats Tunehag lyssnar 
intresserat på guiden Conny Nilsson på Hylténs 
Industrimuseum.

Några av deltagarna har med sig idéer på verksamheter och företag 
som de vill bolla med de övriga. Träffen i Gnosjö övergår därför 
sedan till att bli ett konkret forum där idéer till eventuella framtida 
BAM-projekt diskuteras. Samtalen handlar bl a om vad som krävs 
för att en affärsidé ska fungera och olika projektförslag kommer att 
BAM-testas där vissa uppställda kriterier utgör ramarna. Kanske 
kommer nätverksträffen att vara startpunkten för projekt och 
företag som förändrar, förvandlar och upprättar människor och 
samhällen långt bort från Gnosjöregionen. 

Läs mer på: bamofsweden.se och mormor.se 

Hopp finns trots kris! 

Text: Mona Sjöqvist

Text: Lars Ekros

I augusti var ett 40-tal 
barn och ledare från 
barnhem i Lettland 
inbjudna till Gnosjö. 
De fick uppleva en vecka 
av rekreation och 
trivsam samvaro med 
vänner i Gnosjö Hjälper.

Gud, sänd din kraft och styrka till våra vänner på andra sidan Östersjön.
Stöd de mest drabbade i den världsomfattande krisen. Balterna som trodde och hoppades att välfärden hade kommit för
att stanna. Ge dem styrka att hålla ut och att snart få fortsätta bygga sitt land.
Vänd inte bort ditt ansikte från den sköra ungdomen där som frestas av alkohol och annat missbruk. Ge dem hopp  och 
tillit om att få ett arbete. Såväl som fortsatta studier och trygga förhållanden när familjer ska bildas.
Hjälp Gnosjö Hjälper att hjälpa.

I den allians som Gnosjö Hjälper är, skapas många bundsförvanter. Vänskapsband knyts bland alla oss medarbetare här i
Gnosjö och över till våra mottagare i Lettland. Många händer sträcks ut, andra tar tag i dem och kedjor bildas. En liten
insats här gör en stor påverkan för utsatta och prövade människor. Vi tar den chansen och får vara en del i att givmild-
heten här blir till något gott på andra sidan Östersjön. Vi får vara en del i små människors uppväxt, kanske få dela med 
oss av glädje och inspiration.

När Irita 9 år, kom till Sverige och Gnosjö för första gången alldeles nyligen väntade en nybliven fadder på henne. Det
var Kristina som bestämt sig för att göra en insats för en liten människa, att bli en viktig medvandrare för Irita. En varm
kontakt bildades snabbt och Irita undrade, om inte också hennes bror, den tre år äldre Martins, fick bli en del av unionen.
Vem kan säga nej till en sådan fråga från ett barn? Kristina från skånska Ystad log och sa ett snabbt Ja. Vi ser början på en 
lång relation, en vänskap för livet. 

Visst går det att exportera den välkända Gnosjöandan. Den kärnfulla tesen ”kan man säga´t så kan man göra´t”
håller ännu. Med modernt språkbruk skulle vi idag säga att finns det tanke och en önskan går det också att genomföra.



BILDGALLERIET

Gemenskapsdag i Töllstorp 

Den 12 juni hölls årets skol-
avslutning för Bäckaskolans elever i 
Missionskyrkan. En fullsatt kyrka 
med föräldrar och familjer deltog i en 
traditionsenlig avslutning med 
sånger, tal och  psalmsång.

Barnvälsignelse

UVscout-läger

Skolavslutning

Fyra barn välsignades i 
juni månad.
Familjerna Ekros, Martin-
sson och Huynh/Yip bar 
fram sina barn Agnes, 
tvillingarna Wilma & Axel 
och Klara. 

Årets UVscout-läger var förlagt till Sjöholmen i Rydaholm den 
13 - 17 juni. Lägret gick under namnet ”Spåret”. Gnosjöbyn hette 
”Loket”. 

26 april efter gudstjänsten delade vi gemenskap kring våra lunchkorgar.


