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

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

GNOSJÖ  ELEKTROARMATUR AB - 
GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB - 

GNOX ENTERPRISE AB - GRAHNAB - GRANSTORPS BYGG -
GÅRÖ PLÅTPRODUKTER AB  - GÖHLINS AB

HARTVIGSONS BYGG AB - HELLSTRÖM KAKEL &BYGG - 
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 - SKANSKA - SWEDBANK - 

SVEN CARLSSONS TRAFIK AB - TECHNO SKRUV AB - 
TVÅ STOLAR BLOM- & MILJÖVERKSTAN - 

TRE KRONOR - WK BIL- & DÄCKSERVICE AB - 
UR & GULD I GNOSJÖ AB

VI TACKAR FÖLJANDE FÖRETAG FÖR 
DERAS STÖD MED FINANSERINGEN AV 

VÅRT PROGRAMBLAD.

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

Hagelstorps
Missionsförsamling.

Ordförande: Annika Blomgren, Hagelstorp tel. 33 60 39

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

Ungdomspastor: Sara Linnarsson, Rönngatan 7, 
tel. 070-689 28 70

Utsikt 
Nr 3/2011

Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26 
Bankgiro 493-0731

Telefon: Expedition 928 70, kök och foajé 915 45

Gnosjö missionsförsamling
Arne Henrysson 

ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

Arne Henrysson

Vi kom gående längs den gamla skogsvägen. Plötsligt lyser 
det gult längs vägkanten. Min T-shirt fick bli den korg vi 
plockade skogens gula guld i – sommarkantareller!
Tänk att få sitta på en stege och ta körsbär efter körsbär från 
dignande grenar i det gamla knotiga körsbärsträdet – jag 
överväldigades av barndomsminnen!
Vinbärsbuskens grenar var fyllda med välfyllda klasar. Tänk 
att låta de mogna bären fylla handen – den vitaminrika sylten 
hör frukostbordet till!
Jag älskar ”lingonröda tuvor och på villande mo” – tänk att få 
fylla repan med skogens röda guld. Augustilycka! 
Augusti månad talar om mognad. Vårens knoppar och 
försommarens blomning leder till eftersommarens skörd. 

Vad handlar livet om? Att utvecklas, fördjupas och mogna! 
Vart leder tonårstidens knoppningstid och ungdomsårens 
blomning? Bär jag någon frukt som vuxen? Detta måste väl 
vara tillvarons djupaste mening inte bara i naturens värld -  
utan också i det liv som är givet oss människor.

Hur kan det ske?  Är inte fruktsättning och eftersommarens 
skörd något av livets mysterium? Vem kan förklara den 
processen? Visst kan vi tala om näring och solljus och 
pollination – men djupast sett ett mysterium.  
Jesus: ”Bliv kvar i mig, så blir jag kvar i er.” Jesus menar 
att fruktsättandet i våra liv sker, när vi dras in mot livets 
centrum - Jesus Kristus.
 
I Johannes evangelium kapitel 15 upprepar Jesus elva 
gånger Bibelns och tillvarons viktigaste preposition:”i”. 
Var i mig, lev i mig, be i mig, var i mina ord, var i min kärlek, 
var i min glädje, säger Jesus. Vad händer med oss när vi är 
”i Jesus”? ”Om någon är kvar i mig och jag i honom bär 
han rik frukt”, säger han. 

Vilken frukt? Attraktiva, positiva karaktärsdrag som vi ser i 
Jesu egen person: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, 
godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning 
(Gal 5:22-23).
Fokus för det kristna livet ligger alltid i att ”se på Jesus”. 
Hur annorlunda skulle inte vårt samhälle och vår värld se ut, 
om vi sökte Förvandlaren och 
Fruktbildaren Jesus Kristus!

Min bön under sensommarens 
skördetid är:
”Gud, låt min själ komma till 
mognad innan den skall bärgas” 
(Selma Lagerlöf).

Augustilycka!



”Tron är för mej ett gryningsljus
  som tänder en morgon kring jordiska hus
  Tron är för mej en solnedgång 
  som trots allt förgyller den dag som blev vrång

  Tron är för mej ett gudsbevis
  så verkligt som sommarens svalkande bris
  Tron är för mej att ödmjukt be
  till den som har skapat allt skönt jag kan se”

Ramon Anthin



4

Under fyra julidagar samlades tusentals musikintresserade människor på Gullbrannagården utanför 
Halmstad. För 10:e gången arrangerades GF, Gullbrannafestivalen, här och 2011 blev på många sätt ett 
rekordår med rekordmånga sålda festivalpass och extremt hög beläggning på gården. 
Gullbrannafestivalen har tre ledord: Musik - Möte - Mission. Spelningar på olika scener mixas med 
bland annat gudstjänster, bibelstudier, fotbolls- och beachvolleyturneringar, stand-up och givetvis sol 
och bad vid Laholmsbukten. På olika sätt möts alltså människor under GF men ambitionen från 
arrangörerna är också att festivalen ska vara en plats där människor kan få möta Gud.

Thord Lang från Gnosjö är också med 

i GF:s ledningsgrupp. För femte året i 

rad jobbar han med festivalen och är 

ansvarig för gruppen som sköter 

insläppen till konserterna. Många 

timmars förberedelser har gått åt till 

schemaläggning, sammanträden och 

planering för att allt ska fungera under 

festivaldagarna. 

-Totalt är vi 235 st i åldrarna 13-85 år 

som jobbar ideellt med GF, bland 

annat flera från Gnosjö, och det krävs 

en del planering för att allt ska 

fungera.  Och allt fungerar verkligen. 

Ekonomiskt går det runt och GF ger 

mig en otrolig glädje, säger Thord när 

han tittar ut över området runt kyrkan 

som är fullt av tält. 

- Glädjen bottnar i att festivalen inte 

bara är en musikhappening utan att 

den också förändrar människor. Att se 

Andreas Joakimsson är ungdomskonsulent på SAU och festivalgeneral under GF. Han tror 
på musikens möjligheter som dörröppnare.

- Jag och många andra som jobbar med festivalen har fått Gudsmöten genom konserter  i 

det här formatet. Gudsmötet är det centrala, det är därför vi arrangerar det här. Musiken 

kan ge en positiv bild av kyrkan och vad ett kristet liv är. Vår dröm är att man ska möta 

Gud här på GF, säger Andreas Joakimsson.

 människor komma till tro och växa i 

sin tro på Gud är stort. Artisterna har 

raka texter och de förmedlar 

klockrena budskap om Guds nåd och 

kärlek. Artisterna är också jätteglada 

över att få komma hit, både de mer och 

de mindre kända, och varje år har vi 

fler förfrågningar från grupper som 

vill medverka än vad som är möjligt 

att pressa in.

Thord har själv ett stort musikintresse 

och det är delvis grunden till att han 

under dessa dagar frivilligt arbetar 

nästan dygnet runt med GF.

 - Det bästa hade väl varit att köpa ett 

festivalpass och gå på så många 

konserter som möjligt men att också 

jobba med GF är vansinnigt kul. Att se 

hur saker och ting lyckas är superskoj. 

Även att få möta artisterna t ex 

”Leeland” och se deras ödmjukhet vid 
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En bit bort på campingen håller ex-

gnosjöbon Daniel Jannesson på att 

förbereda kvällens grillning. Han är 

på GF med familjen för första gången. 

Daniel har dock varit på Gullbranna-

gården mycket under sin uppväxt och 

att han åker till GF nu är mycket för 

barnens skull.

- Jag ser gärna att mina barn får en 

upplevelse av en festival med kristna 

artister och av Gullbrannagården likt 

det jag fick under min tonårstid. Både 

Elias, 13 år, och Edvin, 9 år, gillar 

upplägget med spelningar och andra 

aktiviteter. De upptäcker ny musik 

och träffar också nya kompisar säger 

Daniel och tillägger att ”New-

worldson” från Kanada hittills varit 

det bästa livebandet under festivalen.
Edvin Jannesson dyker upp vid hus-

vagnen och funderar en stund, när jag 

frågar om vad det bästa är med GF.

- Det bästa är all musik! ”Jimmy 

Needham” från USA var jättebra. Jag 

gillar att stå långt framme vid 

scenkanten så jag ser bra, säger Edvin.

Både Daniel och Edvin är mycket 

nöjda med festivalen och menar att det 

är mycket möjligt att de åker på GF 

nästa år igen.

- Vi går på många konserter och träffar många nya människor. Det blir ett härligt 

häng runt konserterna. Jag tror att GF på sätt och vis är bättre än andra festivaler som 

t ex Peace & Love, eftersom det finns en speciell gemenskap här och man känner 

många och på så sätt blir det lite tryggare att vara här, menar Filippa.

- Sedan är det härligt att vi får bo i husvagn själva och komma hem hur sent vi vill 

och sova hur länge vi vill, säger Alma.

Tjejerna ska fortsätta förberedelserna inför kvällen men hinner också med att 

summera GF och konstaterar att höjdpunkterna hittills är ”Jimmy Needham” och 

”Newworldson”. De är även helt överens om att det blir Gullbrannafestival för deras 

del även 2012. 

sidan om scenen är också jätteroligt. 

”Leeland” motsvarade mina höga 

förväntningar och deras spelning blir 

nog en av höjdpunkterna när jag 

summerar GF 2011. Sedan kommer 

gnosjöbördiga ”Freda” att bli fantas-

tiskt kul att se och höra nu på lördags-

kvällen också. Tillsammans med 

tillika comebackande grännabandet 

”Forecast” lockar ”Freda” en något 

äldre publik, vilket bidrar till att 

festivalen inte enbart har fokus på 

ungdomar. Vi har många aktiviteter 

även för barn och familjer. Vi vill att 

det ska vara familjärt och att alla ska 

kunna trivas och mötas runt musiken, 

säger Thord, innan han hastar iväg för 

att sköta insläppet vid nästa spelning. 

På en annan del av campingen 

bor Amanda Josefsson, Alma 

Park och Filippa Magnusson.  

Filippa och Alma är på GF för 

tredje gången medan det är 

GF-premiär för Amanda.

Edvin och Daniel Jannesson

Fredá - konsert på GF  
lördag 9 juli

Text: Lars Ekros Foto: Thomas Svenningsson
Uno Svenningsson
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GUDSTJÄNST med söndagsskolstart
Tema: Varför gudstjänst?
Arne Henrysson 
och Ung Ton. 
Nattvard. 
Församlingsoffer.

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

1 torsdag 9.30

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

SEPTEMBER

2 fredag 19.00 
LÄSARSÅNGSKVÄLL
i Bårebo Missionshus.
Sten-Egons Kapell. Arne Henrysson.

24 lördag 18.00 
LÄSARSÅNGSKVÄLL 
i Hyltans Missionshus 
Sten-Egons Kapell och Arne Henrysson.

GAMMALDAGS MISSIONSAUKTION 
i Hyltans Missionshus
Klas-Göran Park m fl Servering. Lotterier.
Gåvor mottages tacksamt.

11 fredag 18.00

BIBEL - BÖN - FIKA

25 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST - PASTORSBYTARDAG
Lovsångsteam.

24 lördag - 25 söndag
PRISMAGRUPPENS UTSTÄLLNING
i Hyltans Missionshus.

4 söndag 10.00  

23 söndag 10.00
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Sara Linnarsson. Ung Ton.
18.00 KONSERT Resonans

27 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

28 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

29 lördag 15.00
INTERNATIONELL BUFFÉ
Vi lagar mat tillsammans 
med våra invandrare och 
njuter av exotiska rätter.
Anmälningslista i foajén.

30 söndag 10.00
GOSPELS-
GUDSTJÄNST 
Vasa Gospel 
från Stockholm.

Medarr: Bilda

BIBEL - BÖN - FIKA

NOVEMBER

10 torsdag 9.30

2 onsdag 19.00
FOCUS: Profeten Samuel

6 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Tacksägelse över året hemgångna. 
Sven-Gunnar Hartvigson. Lovsångsteam.
Församlingsoffer.

30 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF  
Björn Printz. Sång Monika Aronsson.

1 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR

OKTOBER

29 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

2 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Tema: Jobs bok - alla våra varför.
Arne Henrysson. Lovsångsteam.
Församlingsoffer.
17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE

GNOSJÖ BRASS ÖVNINGSHELG 
Söndag 10.00 
GUDSTJÄNST
Tema: Lovsång och tillbedjan
Gnosjö Brass. Arne Henrysson.

18.00 KONSERT Gnosjö Brass. 
Gästdirigent Berit Palmqvist.

7 fredag - 9 söndag

BIBEL - BÖN - FIKA

13 torsdag 9.30

16 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Tema: Han låter mig vila.
Arne Henrysson. 
Sång Margareta Sigblad.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal
 

22 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR

19 onsdag 19.00
FOCUS: Profeten Samuel

5 onsdag 19.00
FOCUS: Ruts bok

7 onsdag 19.00
FOCUS: Josua

11 söndag 10.00
GUDSTJÄNST med barnvälsignelse
Tema: Att vara förebild.
Sara Linnarsson och Arne Henrysson.
Gnosjö Brass.

6 tisdag 13.00
UTFLYKT - BUSSRESA
Skolmuseet i Reftele och kaffe på
sommarhemmet Tre Björkar i
Smålandsstenar. Pris 120 kr.
Anmälan till Ingrid Nilsson tel 927 49 
eller på lista i kyrkans foajé.

10 lördag 19.00
LOL - UNGDOMSMÖTE

MISSIONSGUDSTJÄNST
Diane och Asante Manu, Mocambique.
Resonans. Missionsoffer. Kyrklunch.

18 söndag 10.00

BIBEL - BÖN - FIKA

15 torsdag 9.30

21 onsdag 19.00
FOCUS: Domarboken

16 söndag 16.00
MUSIKFESTIVAL till förmån för 
Ge för livet och Världens Barn. Servering. 
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
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4 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

21 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel

SEPTEMBER

OKTOBER

Skålen töms fredagar 12.00.

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 070-609 28 70.

Under tystnadsplikt får du dela det 
som bekymrar dig.

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

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

9 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

20 torsdag (obs!)19.00  
BIBEL OCH BÖN
Arne Henrysson.

NOVEMBER

18 fredag 18.00  
MISSIONSFÖRSÄLJNING
Andakt - lotterier - auktion.
Auktionsropare: Klas-Göran Park.
Gåvot mottages tacksamt!

Du vet 
väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket?

Vi möts varannan vecka.
Kursen är för dig som förut gått en

Alphakurs.
Info och anmälan 070-609 28 70 (Arne)

Arr: Kyrkorna i Gnosjö.

BETA - KURS
Den här hösten inbjuder 

vi till en ekumenisk Betakurs 
i Missionskyrkan.

Start torsdag 22 september kl 18.30.

KINESGRUPPEN
möts för gemenskap och
bibelstudium varannan

söndag kl 14.00 (jämna veckor)

18 söndag 18.00  
GEMENSAM GUDSTJÄNST i Betel  
Arne Henrysson och Barbro Bergström.

9 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel
Arne Henrysson.

DECEMBER

2 fredag 19.00
JULBORD
Anmälningslista
i foajén eller till Arne
070-609 28 70.

13 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Tema: Amos bok - rättvisa och enkelhet.
Arne Henrysson. Gnosjö Brass.

20 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Bengt Eriksson, Ölmstad visar bilder
från Papua Nya Guinea.
Resonans. Missonsoffer. Tårtbuffé. 

19 lördag  

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

25 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST
Hemlandstoner Jönköping
Utdelning av Dagens Lösen.

26 lördag 19.00
LOL - UNGDOMSMÖTE

27 söndag 1:a advent 10.00
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Solister, Ung Ton och Brassgrupp.
15.00-18.00
SKYLTSÖNDAGSÖPPET
Servering. Bokbord.
Sång- och musikunderhållning.

24 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

30 onsdag 19.00
FOCUS: Profeten Jesaja

16 onsdag 19.00
FOCUS: Profeten Mika

MISSION - TEMAHELG i Svenska Kyrkan
Lördag em SEMINARIUM
18.00 LÄSARSÅNGER
Söndag em VOCALSIS LÄKARMISSION

12 lördag - 13 söndag

Vinnare av UTSIKTs 
sommarkryss 2011
Monika Lindström 
Hellmansgatan 16,  Gnosjö
Ulrica Pracht 
Flintgatan 19, Gnosjö
Gunder Gustavsson 
Torngatan 5, Gnosjö
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Onsdagar 14.00-16.00. Start 24 augusti. 

Torsdagar 10.00. Start 25 augusti. 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

Välkommen till våra...

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år Söndagar 10.00. Start 4 september. 
Söndagsskolan är barnens gudstjänst där vi berättar om Jesus på ett 
begripligt sätt. Vi vill ha roligt och skratta tillsammans. 
Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Tisdagar 17.30. Start 6 september.  BRASSLEK från 6 år

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   

Måndagar 17.00. Jämna veckor. Start 22 augusti. UNG TON från 6 år
Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör.
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

Torsdagar udda veckor 19.00. Start 18 augusti.KÖREN RESONANS

GNOSJÖ BRASS Tisdagar 19.00. Start 23 augusti.

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70

Kontakt: Johanna Magnusson tel. 917 17 och Emma Wallesjö tel. 919 60.

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: Jennie Liljendahl tel. 66 90 47 och Louise Sylvan tel. 941 41 
   

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Mattias Stenström tel. 924 82

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

Fredagar 19.00. Start 26 augusti. 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 

Start 22 augusti. 

Onsdagar 15.45. Start onsdag 31 augusti kl 18.00. 

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

GNOSJÖ MINIBRASS från 10 år
Vi bildar ett minibrass med kornett, althorn, baryton, trombon och tuba.

Tisdagar 18.10. Start 6 september. 

Vi bygger för framtiden...

För mer information kolla in vår hemsida: www.gnosjomissionskyrkan.org 
eller ring Arne 070-609 28 70, Sara 070-689 2870

Vi leker med musik, rör oss till musik och provar på att spela kornett och baryton.

KORNETTSKOLA fr. 8 år el. nybörjare

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   
Vi lär oss spela kornett.

Tisdagar 18.10. Start 6 september.  
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Veckan efter midsommar samlades ca 350 UV-
scouter och ledare från bl a Gnosjö, Kärda och 
Forsheda till läger vid Nästasjön utanför Kärda. 
Lägret hette ”Pusslet”, där varje by fått namn efter en 
färgad pusselbit. 
Vädret var strålande, vilket dock gjorde upp-
byggnadsarbetet ganska svettigt. Som tur var låg inte 
sjön långt bort. Varje patrull byggde upp kök och 
matplats, och lagade sin egen mat över öppen eld. 
Närheten till Herrestad gjorde att ”Mormor på 
Herrestad” besökte lägret vid ett par tillfällen, för att 
berätta om hur fattigt det var i Småland i början på 
1800-talet. Fasta programpunkter var ett bibeldrama 
varje morgon, som sedan diskuterades i patrullerna. 
Dagarna avslutades med lägerbål som var en 
uppskattad blandning av lek, spex och allvar. En dag 
var det spårning, en ganska lång vandring med 
kluriga frågor och uppgifter som skulle lösas. Vi 
hade också en insamling till ett skolprojekt på Papua 
Nya Guinea. Dit gick även behållningen av 
lördagens ”marknad”, som avslutades med ett besök 
av en otroligt duktig illusionist.
För oss UV-scouter är lägret alltid årets höjdpunkt, 
och lägret i år var inget undantag. Nu ser vi med 
förväntan fram mot nästa år, då det är dags för 
storläger med ca 3500 deltagare!

Hur sammanfattar man ett läger med nästan 1000 deltagare nere 
på Gullbrannagården?
Det finns mycket att berätta, hur långa matköerna varit, hur 
mycket pasta som serverats och hur många backar det klättrats 
upp på. Det finns saker som är väldigt mätbara. Men det som 
jag och nog alla ledare bär med sig är alla sköna stunder med 
våra tonåringar och vördnad och tacksamhet att vi har fått vara 
med att utbreda Guds rike. Vi har fått arbeta tillsammans, var 
och en på sitt sätt och med sina gåvor, för att göra det möjligt 
för dem (och oss) att möta Gud. 
Inte för att man måste åka på läger för att göra det, men det är 
något särskilt när Skeppet nere på Gullbranna är fyllt till 
bredden av människor som prisar Gud. Människor som kommer 
till Jesus med sina tankar, böner och känslor och låter Honom 
hela och trösta.
Måndag till torsdag har det funnit möjlighet att åka med Street 
Church in till Halmstad för att servera 
kaffe och bullar med bibelord och 
samtal. Någon kväll var det uppåt 80 
st som åkte in. 
Det är fantastiskt att få se våra och 
andra ungdomar ta de första stegen i 
sin tro. Vi har många som har gått 
utanför sin bekvämlighetszon och 
som har upptäckt  mer vem Gud är. 
Många har vuxit i sin tro. Vilken 
förmån att få vara med! 

UV-SCOUTLÄGER 

På läger, på läger...
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En aktuell amerikansk forskningsrapport visar att 
bibelläsning faktiskt gör människan mer medveten om 
problem rörande fattigdom, miljöförstöring och med-
borgerliga rättigheter . Ca 1700 personer fick svara på 
en rad olika frågor och svaren var entydiga: regel-
bunden bibelläsning påverkar synen på samhället. 
Bibeln formar och förändrar oss.

Andaktsboken var lättläst och det var lätt att ta sig tid att läsa. Jag fick många 
tankar och möjlighet att reflektera över min egen tro och få svar på en del av 
mina egna och andras frågor kring kristen tro och bibelns budskap. Den var 
skriven på ett sätt som gjorde att det var lätt att ta till sig av det som skrevs. 
Två ställen i boken fastnade jag för lite extra. Det ena handlar om tjänandets 
kultur, där Niklas Piensoho på sid 203 i boken sammanfattar det på ett bra sätt 
och som jag vill försöka leva efter: ”vuxen, vanlig, vänlig och varm”. Det 
andra som jag känner att jag vill ta med mig och återkomma till är orden på sid 
83: "Jesus, idag öppnar jag mitt hjärta för dig och välkomnar dig in i mitt liv. 
Forma mina känslor, mina tankar, min vardag och mitt liv". Jag tror för min 
egen del att man behöver påminna sig själv om detta ofta - det är lätt att fokus 
hamnar fel, när allt runt omkring snurrar på i en rasande fart. 

Carolina Åberg

Redan titeln ”100 dagar med Jesus” är utmanande för en som levt hela sitt liv i 
en kristen miljö, men efter att ha läst boken vill jag ödmjukt be i det förslag till 
bön som finns i slutet av den: ”Tack för att jag får vara ditt barn och följa dig”.

Sigge Sveningsson

Dag 38 i andaktsboken är för mej en höjdare. Där talar författaren om en 
ungdomspastor som har varit soldat. En dag skulle han dra en telekabel genom 
ett minfält. Han fick noggranna instruktioner om, hur det skulle göras: håll 
blicken fäst på målet! Detta tycker jag påminner om min kristna tro: om jag 
håller blicken fäst på Jesus, så klarar jag av min jordevandring genom livets 
”minfält”. Det finns så mycket som vill ta min uppmärksamhet, men har jag 
blicken fäst på Jesus så klarar jag mej. Min tro är för mej en tillflykt där jag 
finner vila, ro, trygghet och vägledning. Jag är inte någon bättre människa för 
att jag har min tro utan jag behöver Jesus för att klara av mina dagar. 

Under våren läste många i Gnosjö missionskyrka samma andaktsbok nämligen ”100 dagar med 
Jesus”, skriven av Niklas Piensoho (pastor i Filadelfiakyrkan Stockholm). Vad gav läsningen? 
Betydde den något? Utsikts redaktionsråd lät frågan gå till några gnosjöbor.

Jan-Åke Magnusson

Vad har andaktsboken ”100 dagar 
med Jesus” betytt för dig?



Jag tycker att 100 dagar med Jesus har varit en utmanande andaktsbok, som har 
gett mig mycket och väckt många nya tankar hos mig. Ett kapitel som tilltalade 
mig speciellt var det som handlade om, hur Jesus väljer ut sina lärjungar. Att 
man samlade lärjungar var vanligt på Jesu tid. Valet av lärjungar gjordes 
noggrant och det var de bästa, ur samhällets ögon, man ville ha med i laget. Här 
är det så härligt med Jesus, han gör nästintill tvärtemot och visar att det är 
”vanliga människor” han kallar. Det finns plats för oss alla i hans lag oavsett 
om vi är VD för ett stort företag eller är arbetslösa, rika eller har ont om pengar 
osv. Varför skulle Jesus då vilja ha med just mig att göra? Som det står i 
andaktsboken krävs det inte, att du är tillräckligt kvalificerad för att bli Jesu 
lärjunge. Jesus själv visar att det inte bara är personer av samhällets högre rang 
han söker. Han söker människor som vill följa honom, lära av honom, formas 
av honom och föra hans undervisning vidare. Vi duger som vi är, är inte det 
fantastiskt?! 
Än idag kallar Jesus människor och det är inte försent att bli en lärjunge till 
honom, det finns plats för dig och du behövs!

Louise Sylvan

Att dagligen läsa ett nytt avsnitt samtidigt med många andra i Gnosjö som tror, 
i läsprojektet 100 dagar med Jesus, gav en känsla av samhörighet. Niklas 
Piensoho  ger äkta, vardagliga exempel på vad det är att följa Jesus och 
förklarar handfast till exempel:  ”När Jesus talar om att hans lärjungar ska få 
se änglar stiga upp och stiga ner, så använder han ett andligt kodspråk. 
Innebörden är att hans lärjungar ska få se hur kontakten mellan två olika 
världar etableras och hur budskap mellan dessa världar kommer att 
förmedlas.”  När boken var slut började jag om från början. Den är minst lika 
tankeväckande och uppbygglig vid andra läsningen. 

Den första april åkte jag och min kompis David till Thailand för att resa runt i 
fem veckor. Det var en väldigt stor upplevelse för mig som jag hade sett fram 
emot länge. 
Innan resan hade flera av mina böner handlat om resan och Guds beskydd. När 
väl resdagen kom och jag packade det sista kom jag på, att en bok kunde vara 
bra att ha med sig. Första boken jag hittade var ”100 dagar med Jesus”. Perfekt, 
tänkte jag, nu kommer jag igång med att läsa den.
Väl nere i Thailand började jag läsa i den och fann boken mycket intressant. Ett 
speciellt intresse fann jag i de andliga övningarna.  
Första veckan gick utan problem men sen kom den obligatoriska magsjukan 
efter att en taxichaufför bjudigt oss på friterade bananer. Tyvärr så kom den 
precis i samband med att vi skulle flyga från Thailand till Malaysia, vilket 
gjorde denna resa mindre angenäm. Väl framme och incheckade på hotellet i 

Viktor Park

Paula Hansson

Kuala Lumpur la jag mig på sängen helt utmattad för att vila. Efter ett tag tog jag fram boken och började läsa. 
Efter det bad jag en kort bön om, att Gud skulle vaka över oss och påskynda vårt tillfrisknade. Då kom jag att 
tänka på den andliga övningen för Dag 1. Den handlade i korta drag om, att man skulle sluta ögonen och 
försöka se Jesus framför sig och lära känna Gud genom Jesus. Jag la mig tillrätta i sängen och slöt ögonen och 
försökte föreställa mig min bild av Jesus. Bilden blev oklar och jag kunde inte riktigt få fram en tydlig bild. 
Men efter en stund helt utan att jag tänkte på det, ändrades den suddiga bilden till en skarp och klar bild av Gud 
som vaggade två barn i sin famn. 
Det var för mig ett enormt starkt tecken på att Gud var med oss och vakade över oss som den far han är, även 
om vi befann oss på andra sidan jorden. 
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BILDGALLERIET

29 juni Jordgubbsfest i Hyltan med 
medverkan av Lena Högberg

19 juni Dophögtid med medlemsintagning

15 juni Skolavslutning
i Missionskyrkan för
Bäckaskolan F-6


