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Gnosjö missionsförsamling
Arne Henrysson 

ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

Arne Henrysson

Vad hade det blivit av mig om jag inte vuxit upp i Bottnaryd 

utan på ett annat ställe? Vem hade jag varit då? Vad hade jag 

byggt mina värderingar på, om jag inte fått med mig en 

kristen livssyn hemifrån? Hade jag varit en kristen idag om 

jag inte haft farbror Karl-Erik som lärare i söndagsskolan? 

Åldersnoja eller inte men ibland far tankarna iväg: vad hade jag 

varit om inte…

Det finns inga svar på mina funderingar men en tacksamhet 
stiger inom mig över att jag fått det liv jag fått. Många har varit 
med och format mig – de flesta omedvetet skulle jag tänka mig.

Det här numret av Utsikt handlar om UV-scout som funnits i 
gnosjöbygden i 70 år. Flera generationer har gått in och ut i 
Missionskyrkan. Det bästa betyg UV-scout kan få är väl, när de 
som själva gått i UV-scout så småningom också skickar sina 
egna barn till samma verksamhet. Scoutarbetet har lämnat 
spår. De flesta positiva får vi hoppas. Hajker och läger. Du 
minns kanske någon ledare som betydde extra mycket för dig. 
Du fick med dig goda värderingar, lärde dig att leva på 
scoutmanér. Framför allt fick du med dig Bibelns Jesus ut i 
livet. 
  Vad ger vi en uppväxande generation? Många vill vara med 
och forma de unga. Många trängs på scenen och erbjuder det 
senaste och häftigaste. Det är mycket som lockar och drar. 
Både goda och dåliga förebilder finns. 
  Vänj den unge vid den väg han skall vandra, så viker han inte 
därifrån, när han blir gammal (Ordspråksboken 22:6).
  I Missionskyrkan vill vi lägga en god grund i unga människors 
liv. Barn- och ungdomsarbetet har hög prioritet och är något vi 
vill fortsätta att satsa mycket på. Vem ger kristna värderingar? 
Vem undervisar om Jesus? Vem talar om livsstilsfrågor? Vem 
talar om ”att vara djurvän och vårda naturen”? Vem talar om 
mobbning och människosyn?
  I Missionskyrkans arbete är dessa frågor angelägna. Vi vill 
inte lämna fältet öppet för destruktiva krafter  utan ge en ny 
generation en sund kristen grund att bygga sina liv på. 
  
  Läs och fundera igenom UV-scoutlagen: 

Vad hade jag varit om inte...

En UV-scout är stilla inför Guds ord 
och bönen.
En UV-scout är till glädje och nytta 
för hem och samhälle.
En UV-scout är aktsam om sin 
och andras egendom.
En UV-scout är ärlig och håller 
löften.
En UV-scout är en god kamrat 
och gör alltid sitt bästa.
En UV-scout är djurvän och 
vårdar naturen.



Jesus sade:    ”Jag är ljuset som har kommit hit i världen 
för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.

” Gud min Fader du är nära
vart jag går så är du med.
Utav dig vill jag få lära
sanning, rättvisa och fred.
Tack för livet som du ger mig,
rymd och skogar, jord och hav.
Gör mig sådan du vill ha mig,
använd mig varenda dag. „ 
/ Margareta Melin
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David Green
Bor: Västra Frölunda
Ålder: 34 år
Sysselsättning: Säljare, Nordic 
Hangers

UV-minnen

Vad minns du från din tid i UV-scout
och vad gav det dig att vara med i verksamheten?

Min relation till UV i Gnosjö…är inte 
helt enkel att beskriva. Jag var minsann 
ingen scout av rang. Jag var värdelös 
på att göra knopar, tyckte genuint illa 
om att sova i tält, men jag kan min 
Johannes 3:16 utantill fortfarande. Jag 
var mäkta stolt över vår patrull 
Rödklövern och våra fina ledare. 
Tydligt minns jag läger då pastor 
Nordbring väckte oss varje morgon 
spelandes en käck väckelsesång på sitt 
dragspel. Det var ingen höjdare när 
man vaknade jättetrött efter att ha 
smitit ut på natten för att smyga på 
ledarna. Hmm, det borde väl vara 
preskriberat nu? Annars, förlåt bästa 
Matts Leander! Jag minns också många 
härliga lägereldskvällar när man satt i 
en slänt i den av mamma fixade 
lägerfilten sjungandes Muggebigge. 
Hur mysigt det var med elden och 
vattnet och gemenskapen. Jag kommer 
också ihåg alla roliga människor som 
fick mig att skratta från magen! 

UV-scout har satt tydliga spår i mitt liv. 
Efter flytten från Gnosjö till västkusten 
tänkte jag att det var dags att sluta som 
ledare, men det tog bara ett halvår 
innan jag verkligen ville vara med 
igen. Det kändes självklart att jag 
skulle engagera mig i Opalkyrkans 
UV-scoutverksamhet.

Jag tror att mixen av scouting och 
Jesus är klockren. Jag bär med mig 
många härliga minnen då jag som 
ledare vet att jag fått betyda något för 
en liten UV-scout. Det ger mycket 
tillbaka!

Maria Vestberg 
Bor: Saltsjö-Boo
Ålder: 48 år
Sysselsättning: KBT-terapeut i 
Stockholm

Jag har så klart en mängd goda minnen 
från min tid i UV. Ett är när jag och 
mina förväntansfulla jämnåriga skulle 
åka på vår första riktiga hajk. Jag vill 
minnas att vi åkte i Christina 
Lindqvists blå Saab 99 och jag tror att 
vi åkte till Sjöholmen i Rydaholm. Den 
hajken minns jag som riktigt 
spännande! Jag kommer också tydligt 
ihåg att Bengt Svensson fick jaga in 
oss på kvällen när vi skulle sova.

En annan minnesvärd hajk var 
Jubelhajken på Ränneslätt utanför 
Eksjö. Den minns säkerligen många, 
men för oss från Gnosjö blev det lite 
väl spännande när ett av millitärtälten 
började brinna. Det hela slutade dock 
väl. Hajker och läger är nog det som 
jag minns mest och det är även från 
dessa som jag haft de bästa 
upplevelserna, både som scout och 
ledare. Det har blivit 29 läger hittills.

Jag slutade faktiskt på UV efter att en 
ledare klart och tydligt sagt att det var 
syndigt att gå på skoldans. Jag hade 
precis varit på min första skoldans och 
som den unga dam med principer jag 
var, så slutade jag på UV tvärt. Det var 
omoget och dumt av mig såklart. 
Denna åsikt stod säkert inte alla ledare 
för och jag avslutade något som jag 
egentligen tyckte om att göra. 

Jag är väldigt glad över tiden i UV och 
den gemenskap jag fick uppleva där. 
Jag har en del vänner kvar från den 
tiden. Dessutom är jag idag en klippa 
på att tända brasor och kan ibland 
briljera med mina kunskaper i 
bibelkunskap. Tack UV för allt detta! 
(Fortfarande har jag dock lite svårt för 
att bo i tält och för att lyssna på 
dragspel…) 
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UV-scouts historia

1942 - Ragnar Johansson i Gnosjö tar initiativet till ”Unga Viljor”, 
            och Gnosjö blir första kåren för pojkar och flickor mellan 
            8 och 13 år
1943 – Gustav Haag anställs av SAU som UV-sekreterare. UV:s lag, 
            löfte, lösen, patrullsamlingar och dräkten införs.
1944 – Första UV-lägret anordnas vid Borgen i Kulltorp
1952 – Efter 10 år har UV 630 medlemmar
1962 – Matts Leander tar över som kårchef 
1965 – Det första storlägret ”Smålandstoppen” med 
            700 deltagare hölls i Långserum. 
            Unga Viljors adventskalender introduceras
1975 – Det första ”nybyggarlägren” hölls, där man 
            lagar mat i patrullerna över öppen eld, och 
            bor i militärtält
1975-76 – Mini-UV startar för 6-9 åringar
1981 – Klas-Göran Park blir kårchef
1982 – Ledarutbildningen Växtverk startar
1987 – Den grundläggande ledarutbildningen 
            Scoutinvest dras igång
1991 – Ny kårchef är Lars-Åke Magnusson
1992 – Unga Viljor byter namn till UV-scout 
            50 års jubileet firas med Jubelhajken i 
            Eksjö som höjdpunkt med ca 3500 deltagare
1998 – Storlägret ”Storslaget” hölls i Starkeryd med 
            ca 3800 deltagare från 96 UV-scoutkårer 
            David Green tar över som kårchef i Gnosjö
2005 – Storlägret ”Mersmak” i Hjulfhult 
            Niclas Blomgren blir kårchef
2012 – ”Medvind” på Bjädesjö säteri, Myresjö, 
            med 4100 deltagare, inklusive några 
            kårer från Royal Rangers

Kårchefer i Gnosjö:
 Ragnar 1942-1961 
 Matts 1962-1980
 Klas-Göran 1981-1990
 Lars-Åke 1991-1997
 David 1998-2004
 Vakant
 Niclas 2005 -

Ragnar Johansson med två UV-ar

UV-scouter i Gnosjö 1962

UV-invigning i Missionskyrkan kring 1960.



GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer.
Utdelning av vår nya andaktsbok.

13 torsdag 9.30

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

SEPTEMBER

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

BIBEL - BÖN - FIKA

2 söndag 10.00  

7 fredag - 8 lördag  
UV-SCOUTS HAJK

14 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. Resonans.
TGIS - undervisning för tonåringar.
 

22 lördag 18.00
Malkom Johanssons dikter. Musik.

9 söndag 10.00
SÄNDNINGSGUDSTJÄNST
för Ingvor Noacson. 
Gerd Pettersson SAM och Martin Ström
OM. Resonans. Missionsoffer.
Kyrklunch. 
KICK OFF OCH INSPIRATIONSDAG
för alla sång- och musikintresserade
med Sara Vittgård.

KONSERT
The African Brass spelar till förmån för 
Frälsningsarméns musiksatsning bland
tonåringar i Kenya.

15 lördag 18.00

5 onsdag 19.00
FOCUS - vi läser 1 Tessalonikerbrevet 

GUDSTJÄNST
TGIS - undervisning för tonåringar
Arne Henrysson. Alfred Ullemark, Ung Ton.
RETREATDAG se sidan 7 
Anmälning till Arne 070-609 28 70 
eller på lista i foajen.

16 söndag 10.00

29 lördag 19.00 
LOL-UNGDOMSMÖTE

GUDSTJÄNST - PASTORSBYTARDAG
Gnosjö Brass Band.

23 söndag 10.00  

27 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

19 onsdag 19.00
FOCUS - vi läser 1 Tessalonikerbrevet 

OKTOBER

GUDSTJÄNST
Kristina och Kamal Fahmi. Lovsångsteam.

30 söndag 10.00  

MUSIKFESTIVAL till förmån för 
Ge för livet och Världens Barn
15.00 MINGEL
16.00 KONSERTOCH SERVERING

28 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF  
Stig Svensson - gitarrmusik och sång.

ÖVNINGSHELG - GNOSJÖ BRASS
BAND 

Söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Gnosjö Brass. Arne Henrysson. 
Församlingsoffer
18.00 KONSERT Gnosjö Brass Band. 
Gästdirigent Magnus Hylander.
Fri entré.

5 fredag - 7 söndag

BIBEL - BÖN - FIKA

11 torsdag 9.30

3 onsdag 19.00
FOCUS - vi läser 1 Tessalonikerbrevet 

17 onsdag 19.00
FOCUS - vi läser 1 Tessalonikerbrevet 

20 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR
Musikunderhållning av Musikskolan.

25 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

26 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

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

20 lördag - 21 söndag 
EKUMENISK TEMAHELG 
i Saron
Talare: Urban Ringbäck
Lördag 19.00 och 21.30
Söndag 10.00

28 söndag 10.00
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
UV-SCOUTS 70 ÅRSJUBILEUM
14.00 Andakt Bäckgården
15.00 Andakt Rosendal

NOVEMBER

3 Alla Helgons Dag 18.00
ANDRUM - allhelgona i sång och musik

31 onsdag 19.00
FOCUS - vi läser 1 Tessalonikerbrevet 

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

BIBEL - BÖN - FIKA

8 torsdag 9.30

1 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR
Dragspelsmusik av Nils-Erik Karlsson

Medarr:

VÄLKOMMEN TILL VÅRA...

6

Medarr:



...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

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

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

12 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Arne Henrysson

SEPTEMBER

23 söndag 18.00  
HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
Sångarbröderna Hasse Arvidsson och
Hans Andersson.

Vi möts varannan vecka med
avslutning den 22 nov.

Kursen är för dig som förut gått 
en alpha-kurs.

Info och anmälan 070-609 28 70 (Arne)
Arr: Kyrkorna i Gnosjö.

Den här hösten inbjuder 
vi till en ekumenisk Betakurs 

i Pingstkyrkan.
Start torsdag 12 september kl 18.30.

KINESGRUPPEN
möts för gemenskap och
bibelstudium varannan

söndag kl 14.00 (jämna veckor)

Efter alpha kommer beta!

77

NOVEMBER

OKTOBER

Du vet väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket?

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

i våra gudstjänster.

30 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.

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

17 onsdag  19.00   
BIBEL OCH BÖN i Betel 

14 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

21 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Arne Henrysson

4 söndag 18.00  
SÅNGER OM HIMLEN 
Arne Henrysson. 

DECEMBER

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

11 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. Gnosjö Brass Band.

18 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
TGIS - undervisning för tonåringar.
Arne Henrysson. Ung Ton. Missonsoffer. 
Skype med Neufelds. Tårtbuffé.

17 lördag  

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

25 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Jordnära gung och himmelsk gladsång
Bröderna Sträng ( bl a Samuel Grahn) 
från Halmstad.

30 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST
Utdelning av Dagens Lösen.

2 söndag 10.00 1:a advent 
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Arne Henrysson. Resonans.
15.00-18.00
SKYLTSÖNDAGSÖPPET
Servering. Bokbord.
Sång- och musikunderhållning.

22 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

28 onsdag 19.00
FOCUS -  vi läser 1 Tessalonikerbrevet

14 onsdag 19.00
FOCUS - vi läser 1 Tessalonikerbrevet

GAMMALDAGS MISSIONSAUKTION 
i Hyltans Missionshus
Hans Andersson m fl Servering. Lotterier.
Gåvor mottages tacksamt.

9 fredag 18.00

SÅNG- OCH MUSIKFESTIVAL
GF@home. Arr: SAU

10 lördag 

24 lördag 10.00 - 12.00
KAFFE OCH VÅFFLOR

RETREAT - EN DAG I STILLHET

Söndag  16 september 

Gudstjänsten i vår kyrka är
början på retreaten

Plats: Åsenhöga församlingshem

Tider:

12.30 
VI GÅR IN I TYSTNAD MEDITATION

14.00 LUNCH
15.00 BÖNEPROMENAD

16.00 FIKA
16.30 NATTVARD, LOVSÅNG, FÖRBÖN

Kostnad: 50 kr

Kläder efter väder

Frågor och anmälan: 
Arne Henrysson 070-609 28 70,

arne @gnosjomissionskyrkan.org 
eller på lista i kyrkans foajé 

senast söndag 9/9.
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Torsdagar drop in fr  9.30  SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

Sång och musik för barn. Gemenskap för lediga föräldrar.
Vi sjunger med barnen och fikar tillsammans. 
Ingång på baksidan av kyrkan i sporthallen (mot TeHås).

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-586 09 72

Välkommen till våra...

Vi bygger för framtiden...

Onsdagar 14.00-16.00 
 

BARNTIMMAR 4-6 år
Vi sjunger, leker och fikar tillsammans. 
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år Söndagar 10.00 
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

Måndagar 17.00 / efter särskilt schema  UNG TON från 7 år
Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör.
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

Torsdagar udda veckor 19.00 KÖREN RESONANS

GNOSJÖ BRASS Tisdagar 19.00

Kontakt: Alfred Ullemark 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
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 Stenström tel. 070-242 34 22

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 / 070-574 60 39 

Onsdagar 15.45 

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

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

Tisdagar 17.45  

KORNETTSKOLA för nybörjare

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

Tisdagar 17.45

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

eller ring Arne 070-609 28 70, Alfred 070-689 2870

Alfred Ullemark -
ny ungdomsledare 
i Missionskyrkan

Vem är du?  

En 20- åring från Skillingaryd som

älskar att träna och spela musik.
Vad har du gjort sedan du slutade 
gymnasiet? 
Gått på bibelskolan Livskraft i 
Ralingsås, Aneby
Du gillar idrott? 
Ja, jag har spelat mycket ishockey, 
fotboll och innebandy under 
tonårstiden. Jag gillar att röra på 
mig. Kampen lockar. Jag är en 
vinnarskalle. Vem har sagt att inte 
kristna kan idrotta!
Vad kopplar du av med? 
Musik! Bl.a. trummor.  Spela Xbox,  
se på film och träna på gym. Sporta 
är min grej.
Vad ser du mest fram emot som 
ungdomsledare? 
Go gemenskap med både ungdomar 
och vuxna. Ge energi till 
ungdomarna och att de skall få en 
personlig relation till Jesus. Jag är så 
glad över att jag får vara 
ungdomsledare i Gnosjö och är så 
förväntansfull!
Vem är Jesus för dig? 
Min räddare, hjälper mig i vardagen. 
Mitt allt, helt enkelt!

Adress: Läroverksgatan 14 C     
Kom gärna på besök!
Tel.nr 070-6892870
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- Jag tror det är viktigt att vi även i 
framtiden håller fast vid våra 
grunder:
* tro
* bibel
* scouting
Sedan får man vara öppen för t.ex. 
modern teknik och använda det 
som är bra. Vi har exempelvis 
spelat in filmer och drama för att 
tydliggöra budskapet och man kan 
ordna spårning i form av 
geocashing.
När det gäller scouting kommer vi 
nog även i framtiden att värna 
uppdraget att ge våra UV-scouter 
verktyg och redskap att kunna klara 
sig i naturen och överleva utan 
modern utrustning.
Vi vill som sagt ge våra ungdomar 
verktyg som fungerar för att klara 
sig i dagens samhälle och samtidigt 
ge dem en stabil grund att stå på.

UV-scout och 
framtiden

Niclas Blomgren / kårchef
i Gnosjö UV-scoutkår

Klas-Göran Park / ansvarig för
mini-Uv och ordf. i SAUs scoutråd

Psalmen ”Våga vara
vindens vänner” är
nr. 482 i Psalmer o Sånger

Hur ser du på framtiden för UV-scout?

Vinnare av
sommarkrysset:

Mona Heldegren, Gnosjö

- Jag är övertygad om att UV-scout 
har en positiv framtid. Vi är en 
organisation inom SAU som lever, 
är stabil och växer.

En viktig bit att värna om är den 
sammanhållning som finns mellan 
de olika UV-scoutkårerna i SAU 
och det stöd vi har i varandra i 
bland annat lägerverksamheten.
Den kristna profilen, som är vår 

särart i förhållande till scout-
rörelsen gör att vi har en grund att 
stå på och som ger oss styrka och 
motivering.
Precis som Robert Baden Powell 
som startade scoutrörelsen vill vi 
värna om de svaga i samhället. I 
varje liten patrull ska alla kunna bli 
sedda och lära sig att ta hand om 
varandra.
Den klassiska scoutingen och 
friluftslivet tror jag också är en 
nyckel till att UV-scout har en ljus 
framtid.

Vi får heller aldrig glömma varför 
vi bedriver UV-scout, att detta är en 
metod inom SAU för att vinna unga 
människor för Kristus och att få 
dom att växa i sin tro. I detta finns 
också fröet till nya ledare och 
medarbetare inom SAU, UV-scout 
och församlingen.

Birgit Johansson, Industrig. Gnosjö

Inger Gustafsson, Ringv. Gnosjö

GRATTIS !



1010

MEDVINDen 
i ryggen

Vad innebär då ett UV-scoutläger? 
Till det yttre handlar det mycket om 
att ordna ett enkelt liv, bortom 
vardagens många bekvämligheter. 
Vi sover i militärtält, ca 10 personer i 
varje tält. En utmaning där är att 
hålla reda på sina saker, se till att 
blöta kläder torkar, visa hänsyn mot 
sina kamrater, och att sova gott, långt 
borta från mamma och sin egen 
sköna säng. Bara att överleva tar lite 
längre tid, men alla hjälps åt. Ved och 
vatten ska hämtas. All mat lagas över 
öppen eld, och det gäller att komma 
ihåg att sätta på en gryta med 
diskvatten medan vi äter. Köken har 
vi förresten byggt upp av slanor som 
bundits (surrats) ihop med snören, 
och sedan täckts av en presenning 
som skydd för både sol och regn. 

Mellan alla de praktiska bestyren 
finns också tid för olika aktiviteter. 
Vi har deltagit i olika projekt, som 
var uppdelade i två huvudteman: 
Uppleva och Skapa. Det kunde 
handla om att upptäcka olika saker i 
naturen, skaffa fram rent dricks-
vatten, och tillverka smycken med 
enkla medel eller skapa musik. Ett 
stående inslag i alla UV-scoutläger är 
också en spårning. Här gällde det att 
ta sig runt en runda i skogen och en 
på lägerområdet och lösa olika 
uppgifter, och svara på kluriga 
frågor.

Mellan alla de praktiska bestyren 
finns också tid för olika aktiviteter. 
Vi har deltagit i olika projekt, som 
var uppdelade i två huvudteman: 
Uppleva och Skapa. Det kunde 
handla om att upptäcka olika saker i 
naturen, skaffa fram rent dricks-
vatten, och tillverka smycken med 
enkla medel eller skapa musik. Ett 
stående inslag i alla UV-scoutläger är 
också en spårning. Här gällde det att 
ta sig runt en runda i skogen och en 
på lägerområdet och lösa olika 
uppgifter, och svara på kluriga 
frågor.

lära barnen om glädjen att dela med 
sig av (i vårt fall) vårt överflöd. Temat 
på årets insamling var ”Barn hjälper 
barn”, och pengarna kommer att gå 
till olika skol- och HIV/Aids-projekt i 
Afrika, Centralasien och Papua Nya 
Guinea. På lördagseftermiddagen 
anordnades en ”marknad” där hela 
behållningen gick till insamlingen. 
Här fanns en mängd olika aktiviteter, 
tävlingar, och diverse smaskens att 
välja på.  Insamlingsmålet, 300.000:-  
uppnåddes med råge!

Ett genomgående tema på lägret var 
också insamlingen. Syftet med att 
samla in pengar är naturligtvis att 
kunna hjälpa andra, men också att 
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Bibelstudierna är också en viktig del 
av lägret. Temat för året var ”Vi 
följer Jesus – Ett steg till!”.  
Studierna inleddes med ett drama, 
där vi fick möta Simon och Marie, 
och deras vänner. Sedan diskuterade 
vi i patrullerna vad vi kunde lära av 
detta. 
Kopplingen till mission i andra 
länder illustrerades av en drama-
tisering av livet i en afrikansk by. Vi 
fick följa en afrikansk morfar i några 
olika skeden i livet. Han hette Mag-
wana Ndjovo Zitole Olsson (men 
folk brukade kalla honom Bosse). 
Skolan, sjukhuset och kyrkan var 
några exempel där missionen haft ett 
positivt inflytande.

Kvällarna avslutades med lägerbål, 
med både roliga och allvarligare 
inslag. För ledarscouterna för-
längdes kvällen med fika och 
konserter i ett speciellt tält i utkanten 
av lägerområdet.

Även om både invigningsceremonin 
och avslutningsgudstjänsten sam-
manföll med ett par rejäla regnskurar 
var det ingen som blev sur. Vi kan 
istället se tillbaka på en härlig vecka 
med många fina upplevelser som ger 
ett minne för livet!

                        Reportage: Lars-Erik Stacke

Filippa Magnusson

* Hur många läger har du varit på?     
6-7 stycken
* Varför gillar du UV-läger?  
Att komma bort från vardagslivet och leva nära naturen tillsammans 
med de andra.
* Din bästa upplevelse på lägret?   
Att se UV-scouterna uppleva det som jag tyckte va kul, typ läger-
bål, samtalen efter bibelstudierna, och spårningarna där  patrullen 
jobbar ihop.
* Godaste maten?    
Tacos med chilisås
* För och nackdelar med storläger?  
Ett storläger är mer planerat och man har resurser att göra större 
grejor, men man försvinner lite i mängden. Vart sjunde år är bra.
* Har du lärt dig något speciellt? 
Jag har lärt känna UV-scouterna lite bättre.

Stina Bäckrud

* Hur många läger har du varit på?     
4 stycken
* Din bästa upplevelse på lägret?   
Sista natten när vi ”dygnade”. Vi träffade många människor och 
hade jätteroligt.
* Godaste maten?    
Köttfärssoppa
* För och nackdelar med storläger?  
Spännande att va så många och träffa nya människor. Men man 
kommer inte lika nära varandra
* Har du lärt dig något speciellt? 
På projektet lärde vi oss att göra batik, vilket var jätteroligt.

Wilhelm Mauritzson

* Hur många läger har du varit på?     
3 stycken
* Varför gillar du UV-läger?  
Umgås med kompisar och ha roligt.
* Din bästa upplevelse på lägret?   
Allt var roligt, ligga i tält.
* Godaste maten?    
Kassler med pasta
* För och nackdelar med storläger?  
För, mer folk på storläger. Ibland för många
* Har du lärt dig något speciellt? 
Inget speciellt.

Lägerchefen avtackades i strilande
regn men ingen var sur för det.

Den handdrivna karusellen var en
uppskattad attraktion.

Flygfoto över MEDVIND-lägret  (bild SAU)



BILDGALLERIET

Gudstjänstbilder
juni - augusti

Tonårslägret i Gullbranna 5 - 10 augusti
Ett 10-tal tonåringar från Gnosjö deltog i årets 
tonårsläger som gick under namnet ”KOM 2012”.
Totalt samlades ca. 1000 deltagare i lägret.

Jordgubbsfest i
Hyltan  4 juli
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Alfred Ullemark välkomnas
som ungdomsledare 12 aug.

Margareta Karlsson  / Resonans 3 juni
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Konsert med Anderstorps Gospel, lörd 16 juni


