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Gnosjö missionsförsamling
Arne Henrysson 

ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

Arne Henrysson

Folk ber i Sverige!

Ja, det är min övertygelse! Vi ber mycket mer än vad vi någon-
sin kan föreställa oss. Många tror att bönen är begränsad till 
kyrkan och de aktivt kristna. Men många fler ber. Jag vågar 
påstå att det beds som aldrig förr i vårt land!  Även om Sverige 
är ett sekulariserat land och vi befinner oss långt ifrån kyrkliga 
sammanhang finns bönen djupt därinne i människans innersta. 
Det är min övertygelse. För man behöver inte kalla sig kristen 
för att få be. Det är allmänmänskligt att be. Han som har skapat 
oss har också lagt ned en längtan i varje människa att söka vårt 
ursprung.
  Bönen kan vara allt från ett rop på hjälp i en nödsituation, när 
livet kärvar till daglig gemenskap och hjärtats samtal med Gud. 
Någonstans på den skalan befinner sig säkert de flesta av oss.
Det kan vara som med vänner och kompisar. Vissa skickar man 
bara ett julkort till. Det är all kontakt man har under året. Men 
det är ändå en kontakt. Andra sms:ar eller har vi  kontakt med 
dagligen. Så är det med bönen också. En del av oss skickar 
bara ett ”julkort” till Gud en gång om året. Andra pratar med 
Honom varje dag.

  Varför handlar det här numret av Utsikt om BÖN? 
  Jag vill bekräfta dig i din bön! Du får be på ditt sätt! Din bön är 
viktig! Gud hör din bön - även om du inte är en daglig bedjare. 
Gud lyssnar inte bara på kyrkans bön utan också till dig, du som 
inte går in genom kyrkdörrarna så ofta.

  Jag vill inspirera dig att ge dig ut på upptäcktsfärd i bönens 
landskap. Att lära sig hitta genom livets snårskog är inte lätt. 
Även om du känner dig värdelös och misslyckad lyssnar Gud till 
dig. Livet kanske har gått helt snett för dig. Kom ihåg: Gud 
lyssnar till Din bön, för Han älskar Dig!

  Jag vill hjälpa dig att hitta bönen som livets stora trygghet och 
orienteringspunkt. ”Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i 
Guds händer”. Det räcker med barnabönen ”Gud som haver.” 
Känn inget krav att din bön måste nå viss nivå, vara välformule-
rad eller kyrkligt accepterad. Alla behöver vi uppleva den trygg-
het som bönen ger. Det är legitimt att be barnabönen innan du 
somnar, även om du inte kallar dig kristen. Du kommer att 
upptäcka att bönen skänker ditt 
liv en djupare trygghet än den 
du fixar själv.

  Jesus: ”Bed så skall du få. Sök 
så skall du finna. Klappa på så 
skall det öppnas för dig” 
(Matteus evangelium 7:7)

  Förresten! Har du fått några 
tankar när du läst min artikel, 
så slå mig en signal på 070-
6092870. Det är alltid fint att 
fundera lite tillsammans.



Vår Fader, Du som är i himlen
Låt Ditt namn bli helgat 
Låt Ditt rike komma
Låt Din vilja ske
på jorden så som i himlen
Ge oss idag det bröd vi behöver
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står
i skuld till oss
Och utsätt oss inte för prövning
 utan rädda oss från det onda
Ditt är riket, Din är makten och äran i evighet
Amen
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Tomas Sjödin skriver i en av sina krönikor i GP om att vardagliga ”tankeskott” till Gud inte ska 
föraktas. ”Jag vet inte om det är någon kvalitativ skillnad på en bön och en tanke. I trängda lägen 
lovar vi att ́ Jag ska tänka på dig´. Det jag vet då är att jag bärs i den andres inre. Andligt liv kanske 
inte är krångligare än så? Jag tänker på Gud och Gud tänker på mig. Där dessa tankar möts 
öppnar sig ett universum av liv. Rövaren intill Jesus på korset hade fattat . ́ Tänk på mig´, viskar 
han och han som var dömd till döden blev välsignad med ett evigt liv”.

VARDAGSBÖN

När man tänker efter så ber jag ganska ofta. Jag tycker det är en ganska skön 
avslutning på dagen att be Fader vår, innan man går och lägger sig, så knyter 
man ihop dagen och reflekterar lite och är tacksam för allt man har och har fått. 
Det kan även bli en spontanbön eller snabbön om man så vill, när man känner 
Guds närvaro. När man träffar familj och vänner och de berättar att de har sökt 
in på en utbildning eller sökt ett nytt jobb, då ber jag gärna lite extra för dem.
Bönen betyder väldigt mycket för mig. Det är ju mitt sätt att kommunicera med 
Gud och att hålla hoppet uppe när det känns tungt ibland.
När jag ber knäpper jag oftast händerna, men inte alltid, och sen blundar jag för 
att stänga ute intrycken så man kan vara ”själv” med Gud en stund.
Jag har en upplevelse av bönesvar som jag gärna delar. Min fru och jag var 
precis nygifta och vi var ute på en badstrand och badade, jag skulle bara ta ett 
sista dopp, innan vi skulle åka hem och äta, jag tog av mig min klocka, mina 
glasögon och min nya fina vigselring och la alltihop i mina tofflor. När jag kom 
upp ur vattnet så tog jag på mig klockan och glasögonen och började gå mot 

 Örjan Dahlstedt 

bilen. Då jag kom fram så fick jag den där kalla obehagliga känslan att nåt inte riktigt stämde, var är min ring…? Det var 
bara att gå tillbaka sakta och försiktigt och se om man kunde hitta ringen i sanden. Vi gick tillbaka där vi trodde att vi 
hade suttit och började sila och gräva sand. När jag sitter där så ber jag förstås att jag ska hitta ringen, men till sist så gav 
jag upp och slår till en sandhög, och där så sticker ringen upp, precis som om Gud sa till mig att man inte ska misströsta. 
En skön känsla!

Vara ”själv” med Gud en stund

Vad betyder bönen för mig?  Eftersom jag växte upp i ett kristet hem som 

präglades av kristna värderingar så har bönen alltid funnits med som en viktig 

del av livet. Bönen är ju egentligen en central del av vår tro, men som jag 

tycker att vi har glömt bort lite grann. Oftast använder vi den bara då vi  finner  

att livet inte alltid går i rätt takt och hoppas då att få ett konkret svar  ” Ja eller 

nej” på vad vi ska göra för att finna någon lösning. Då brukar man ju tänka: 

Jaha, det visste jag väl att det inte fanns någon där. Men vad är det för svar vi 

egentligen vill ha? För min egen del så vet jag att om jag ber om något så 

kommer det ju inte precis farande och landar framför mig, utan svaret kommer 

ju, tycker jag, då man inser att hur ensam man just kanske tycker att man är, så 

finns det alltid någon som lyssnar och inom sig så känner man en rofylldhet,  

en känsla av att egentligen behöver du inte oroa dej för det finns någon som 

alltid är vid din sida.

Rose-Marie Johansson

Därför tycker jag att man inte får glömma att be och tacka för allt gott som vi fått. Själv ber jag faktiskt fortfarande 

aftonbön som min mor lärde mig en gång för längesen. Det låter kanske lite konstigt men faktum är att det ger mig  en 

känsla av samhörighet med Gud och en trygghet  i livet som jag nog inte hade haft annars.

Ber fortfarande min aftonbön
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Bönen har varit en naturlig del av mitt liv sedan jag var barn. Min 
mamma var alltid noga med att be ”Gud som haver” med mig och min 
syster på kvällen och det har sedan följt mig. Jag ber fortfarande, oftast på 
kvällen när jag lagt mig. Men det kan lika gärna ske när som helst och var 
som helst, spontant eller "planerat". För mig är bönen något som jag 
hämtar kraft ifrån och som ger mig ett inre lugn. För mig är det en kanal 
där jag kan ventilera både glädje och sorg. Jag tackar och ber för särskilda 
händelser eller personer som jag känner att jag vill lägga fram inför Gud. 
Jag har många "böneminnen" men framför allt så har bönen hjälpt mig 
mycket när livet varit lite tungt.

Jag tror på en Gud som lyssnar till våra böner vilken dag och vilken tid 
på dygnet som helst. Det ger mig en trygghetskänsla. Det behöver inte 
vara långa, fint formulerade böner. Ibland kan man känna att en fin 
sångtext också kan bli en bön. För mig kan det handla om små och stora 
saker i vardagen som jag behöver be om råd och ledning i. Både saker på 
jobbet och på fritiden. 
Vissa dagar när det känns jobbigt och man inte orkar be tror jag ändå att 
Gud lyssnar till varje liten suck. Andra dagar när man är glad och allt är 
lätt då känns det naturligt att tacka.
För mig har bönen betytt mycket genom åren. Det är gott att kunna dela 
glädje och sorg med en som lyssnar och vill mig väl. Det ger en frid i mitt 
hjärta.  

För mig är bön att umgås med Skaparen. Jag tror på detta otroliga att 
varenda människa, helt oavsett vem det är eller vad den gjort kan få 
direktkontakt med Gud själv via Jesus. Men för mig är det mest 
besynnerliga alla gånger jag inte ber till Gud. Har man en sån tillgång i 
sitt liv är man bra dum om man inte tar hjälpen. Men det händer då och 
då, när jag har testat precis allt, först då släpper jag in Gud i situationen. 
Jag vet inte om det är för att jag är man eller för att jag inte kommit ur 
”kan-själv-åldern” än, men något fel är det.
Jag har mängder av exempel på när bönen varit avgörande, allt från att 
trasiga bilar startat till att sjuka människor och djur blivit friska. Förstår 
att det kan låta som galenskap, det kan nog bara bli logiskt för den som 
tror på en skapare. Ett tillfälle som är speciellt för mig är när jag bad om 
något så otroligt som ett väderunder. Bakgrunden är att min familj inte ser 
sig själv som kristen och att jag gärna vill hitta sätt att dela med mig av 
tron till dem.
För några år sen körde vi in fint hästhö på mina föräldrars lilla gård. Det är en känslig process där regn innebär 
förstörd skörd, pengar och arbete går förlorat. Vi hade två timmars arbete kvar och regnet hängde i luften. 
Stämningen var lätt förtvivlad. Skulle allt detta arbete vara gjort i onödan? Då bestämde jag mig för att be och 
precis som Jesus (eller en galning om man så vill) gick jag ut på åkern, hytte åt molnen och förbjöd dem så 
strängt jag kunde i Jesu namn att regna. Jag var ensam troende och framstår naturligtvis som en komplett 
galning, så nu måste bara Gud backa upp mig! Annars var jag bortgjord i min egen familj.
    Vad som hände var att det regnade åt tre väderstreck i en halvcirkel runt gården, på grannarnas mark. Inte en 
droppe på mina föräldrars åkrar. Pappa som körde traktorn och stirrade på molnen berättade häpet om 
fenomenet. Han är född 1953, har varit lantbrukare sen barnsben och har aldrig varit med om något liknande. Vi 
jobbade på i två timmar sedan fikade i trädgården. När vi fikat klart kom regnet.

En som lyssnar och vill mig väl

Hjälp när livet är tungt

Direktkontakt med Gud själv

Tommy Tolf

Anita Magnusson

Carolina Åberg
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GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer.
Efter gudstjänsten dricker vi kyrkkaffe 
i Bårebo, går en tipspromenad, blir 
guidade till Svikarens kanal samt 
grillar tillsammans.

12 torsdag 9.30

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

SEPTEMBER

7 lördag 19.00 
KONSERT
LINGON & MJÖLK
Dir. Adan Brown.
Fri entré.

BIBEL - BÖN - FIKA

1 söndag 10.00  

15 tisdag 19.00
SAM:s REGIONALSAMLING
 

8 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Allan Bjärkhed. Sång. Gideoniterna. 
Bottnaryds Alliansförsamling har 
församlingsdag i Gnosjö och firar 
gudstjänst tillsammans med oss.
18.00 EKUMENISK BÖN i Saron

4 onsdag 19.00
FOCUS - Johannesevangeliet kap.1

MISSIONSSGUDSTJÄNST
Gerd Pettersson. Missionsoffer.
Sång & musik Hanna Törefors och 
Joakim Adriansson. 
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal

29 söndag 10.00

GUDSTJÄNST - PASTORSBYTARDAG
Rose-Marie Claesson. Lovsångsteam.

22 söndag 10.00  

26 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Sten-Egons Kapell.
Församlingsoffer.

6 söndag 10.00  

27 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF  
Aktiva seniorer från Värnamo och
Jan-Evert Magnusson.

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

NOVEMBER

2 Alla Helgons Dag 18.00
ANDRUM - tankar och sånger om himlen
Sång Ingvor Claesson.

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

BIBEL - BÖN - FIKA

7 torsdag 9.30

14 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR. Sten-Egons Kapell.
19.30 UNGDOMSMÖTE i Pingstkyrkan.

VÄLKOMMEN TILL VÅRA...

15 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Christer Gerle. Gnosjö Brass Band.
Försäljning av honung från Piltene.

18 onsdag 19.00
FOCUS - Johannesevangeliet kap.2-4

21 lördag 18.00
VÄSTBOKÖREN framför ett program 
om Wilhelm Dreier och hans sånger.

2 onsdag 19.00
FOCUS - Johannesevangeliet kap.6

10 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

11 fredag - 13 söndag 
EKUMENISK TEMAHELG 
i Missionskyrkan
Fredag 19.00
”Förvandlingar-
från död till liv.”
GÖRAN SKYTTE
Lördag 9.30 
ÖVNINGSDAG/GOSPELDAG
med Anna-Maria Toftgård, Skillingaryd.
Du är välkommen med i Gospelkören!
Se sid. 8.
Lördag 19.00
KONSERT 
Gospelkören och 
Anna-Maria Toftgård.
Söndag 10,00
GUDSTJÄNST 
Ceciliakören. Pastorerna.
18.00 EKUMENISK BÖN

16 onsdag 19.00
FOCUS - Johannesevangeliet kap.7

19 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR
Musik Nils-Erik Karlsson.

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Arne Henrysson. Ung Ton.

20 söndag 10.00  

BIBEL - BÖN - FIKA

24 torsdag 9.30

25 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan
Lennart Liljekvist.

GUDSTJÄNST 
Christer Gerle.
Gnosjö Brass Band
17.00 FÖRSAMLINGS-
MÖTE

27 söndag 10.00  

30 onsdag 19.00
FOCUS - Johannesevangeliet kap.8

3 tisdag 13.30
BUSSUTFLYKT till Skillingaryd. Anmälan.

OKTOBER

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

8 fredag 18.00

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



Du vet 
väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket?

Lämna dina böneämnen där eller på
www.kyrkornaignosjo.se

så hjälper vi dig att be för dina behov 
i våra gudstjänster.

DECEMBER

Vi möts varannan vecka med
avslutning den 19 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 Församlingshemmet.
Start tisdag 10 september kl 18.30.

NOVEMBER

OKTOBER

29 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.

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

20 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

20 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel 

3 söndag 18.00  
HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
HEMLANDSSÅNGER i Betel
Arne Henrysson. Sång Hans Karlsson.

16 lördag  

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

17 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST   
Fouad Rasho, Göteborg. Ung Ton.
Missionsoffer. Kakbuffé.

21 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

22 fredag - 23 lördag 
UNGDOMSMÖTEN i Hamnkyrkan.

24 söndag 10.00
GUDSTJÄNST   
Christer Gerle. 
Gnosjö Minibrass och Brasslek.

27 onsdag 19.00
FOCUS - Johannesevangeliet kap.12-13

29 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST
Utdelning av Dagens Lösen.

1 söndag 10.00 Första advent
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
15.00-18.00
SKYLTSÖNDAGSÖPPET
  
6 fredag 19.00

9 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Arne Henrysson

29 söndag 18.00  
HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
Sångarbröderna Hasse.

23 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR Musikskolan

Läs mer om vårt program på - gnosjomissionskyrkan.org

GE FÖR LIVET 
I år går insamlingen till 
funktionshindrade i 
Sudan (EFK) och till 
förskolearbete i södra 
Afrika och alfabetise-
ring i Tchad  (SAM).

Vi gör i år:

Säljer lotter under perioden 8 juni - 
6 september.

Vi kommer att finnas utanför livs-
medelsbutikerna och på andra 
platser med våra insamlingsbössor.

Lördagen den 7 september bjuder 
vi på kaffe utanför Gnosjö Hjälpers 
Secondhandbutik, som denna dag 
skänker sin dagskassa.

En gemensam musikfest för 
Ge för livet och Världens Barn
i Missionskyrkan söndagen 
6 oktober.
Kontakt Ingrid Nilsson 0370-927 49 
eller 076-840 82 73.

Efter Alpha 
kommer Beta!

...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

77

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

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

13 onsdag 19.00

8 söndag 16.00  
GUDSTJÄNST i Betel 
Gideoniterna. Missionsoffer. Fika.

18 onsdag 19.00  
BIBEL & BÖN i Betel

FOCUS - Johannesevangeliet kap.11

18.00 EKUM. BÖN i Församlingshemmet.

GUDSTJÄNST   
Söderkårens musikkår Stockholm.
Arne Henrysson. SEPTEMBER

10 söndag 10.00
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Jag vände mig alltså till den som jag i 23 år förnekat, till honom som ”inte finns”, och jag bad om hjälp.

Det var början på min omvändelse, början på ett nytt liv.

När jag för ett år sedan var mycket nära döden efter tre strokes, då var jag som ett kolli – men jag kunde be. 

Gång på gång bad jag med orden ”Jesus jag lägger mitt liv i dina händer”. 

Vid nästa röntgen före operation i hjärnan hade propparna stabiliserats, jag tillfrisknade och fick en snabb 

och fantastisk rehabilitering.

Om detta och mycket annat berättar jag när jag besöker Missionskyrkan i Gnosjö fredagen den 11 oktober kl 19.00 

under rubriken ”FÖRVANDLINGAR – från död till liv”.

PS. Jag tror att Gud finns och att Gud hör bön – och att Gud tex kan använda sig av läkare, sjukvårdspersonal, mediciner 

etc. Gud och människan i samarbete, ett perfekt par!

 BÖN GAV NYTT LIV

Göran Skytte

Göran Skytte i Gnosjö Missionskyrka  fred den 11 okt kl 19.00

”FÖRVANDLINGAR – från död till liv”.

Nytt gospelprojekt! Nytt gospelprojekt! Nytt gospelprojekt! 

Lördagen den 12 oktober 
startar vi 09.30 och sjunger hela dagen tillsammans 

med Anna-Maria Toftgård. 

Dagen avslutas med konsert i Missionskyrkan 

kl 19.00 med storkören & Anna-Maria

Anmäl dig för att få noter och youtube-länk
till:  eller emma.wallesjo@icloud.com
sms:a din mailadress till 070-3840436
Anmälan senast 6 oktober.

ag var kristen som barn och tonåring, men lämnade kyrkan 1967, 

J22 år gammal, och förklarade: ”Gud finns inte”. 1990, 23 år senare 

befann jag mig i kris, gick in i en tom kyrka, knäppte händerna och 

bad: ”Gud hjälp mig!”
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BOKTIPS

En praktisk, vardaglig och vacker 
bönbok, uppbyggd som en andakts-
bok över fem veckor. Sidorna är de-
korerade med akvareller och foton 
med trädgårdsmotiv. Det sägs att det 
tar trettio dagar att etablera en god 
vana. Bönens trädgård omspänner 
trettiofem dagar. Sedan kan man 
börja om igen. Det originella med 
boken är inte bönerna i sig utan 
Martin Lönnebos förmåga att öppna 
upp dem och ge dem nya vingar.

Böner i mörkret är en bönbok utöver det vanliga. Den innehåller 
mer än 45 böner, skrivna av gothare och metalfans från en rad 
olika länder. Bönerna är speciellt till för alla dem som på ett eller 
annat sätt befinner sig i mörker. Det kan bero på sorg och 
depression, eller att man identifierar sig med en subkultur där 
mörka inslag är speciellt påtagliga. Här finns böner som inte 
blundar för mörkret och som emellanåt uttrycker desperation, men 
också hopp. För i mörkret lyser ljuset starkare.

Det finns många böner som kan göra 
godnattstunden trygg och varm. Här finns 
44 godnattböner samlade. Både kända 
och okända, gamla och nyskrivna 
tillsammans med glada illustrationer.Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod 

att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. 
Sinnesro är en efterlängtad verklighet i den hektiska och vilsna 
tillvaro många upplever. Och som alla behöver. 

Det här är ett verktyg för 
dagens ungdom som lär sig att 
bedja. Jabes bön har fått ett 
enormt genomslag med 
rapporter om förändrade liv, 
växande församlingar och ett 
stort andligt genombrott hos 
troende världen över. Nu kan 
även tonåringar få del av 
denna oerhörda välsignelse 
medan de upptäcker denna 
okända bibelhjältes bön i 
1 Krönikeboken 4:10 

I din famn är en bönbok för alla, både liten och stor. En trygghet 
att veta att Gud i hjärtat bor. Om du vill kan du läsa och be en bön 
var dag. I Guds stora famn får vi plats du och jag.

Böner när livet utmanar är en bönbok i Psaltarens 
anda. Den tar fasta på människans rätt att vända 
sig till Gud med allt vad livet rymmer. 
Som en röd tråd genom boken finns tillit till att 
Gud är med längs vägen - och den djupa grund-
tonen är med från början till slut.

Philip Yancey ställer frågor som: 
Lyssnar Gud? 
Varför blir många böner obesvarade? 
Varför tillåter Gud världen att bara rulla på utan 
att gripa in? 
Hjälper verkligen bön för fysiskt helande? 
Vad är bön? 
Förändrar bön Gud eller oss - eller rent av 
båda?
Den här boken är en inbjudan att finna en 
kommunikation med den Gud som genom 
bönen inbjuder oss till en evighetslång relation 
med honom själv.

Boken Be tillsammans 
innehåller mer än fyrtio 
enkla ordningar för 
bönen, med förslag på 
psaltarpsalmer, 
bibeltexter och råd för 
hur man med enkla 
medel skapar en 
inbjudande miljö för 
bönen.



Torsdagar 10.00  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
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 6 år
Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör. 
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

GNOSJÖ BRASSBAND Tisdagar 19.00

Kontakt: Alfred Ullemark tel. 070-689 28 70

Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

MINI-UV 6-9 år

UV-SCOUT 9-13 år

LEDARSCOUT från 13 år

Måndagar 18.00   

Måndagar 18.00    

Måndagar 18.00  

Kontakt: 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: Henrik Svensson tel. 073-060 82 92

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   

BRASSLEK
Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   

Tisdagar 17.45 - startar senare i höst

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

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

UNG TON
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Söndagar 10.00  
Ung Ton finns till för dig som älskar 
att sjunga och röra dig till musik. 
Vi är ett härligt gäng som träffas 
varannan måndag för att sjunga, 
dansa, leka och umgås. Målet är 
framförallt att alla ska ha roligt 
tillsammans, men också att alla ska 
få chansen att utvecklas, både 
sångmässigt men också i att våga ta 
för sig genom att presentera låtar, 
sjunga solo osv.

Årets höjdpunkt brukar vara 
barnkörslägret som är i mars månad. 
Då övas det riktigt intensivt och 
helgen avslutas med en 
musikgudstjänst, där vi sjunger upp 
alla nya låtar vi lärt oss. Det finns 
även tid för en massa bus och skoj 
och att träffa nya vänner.

Ung Ton medverkar på flera 
gudstjänster under året. Varje termin 
har vi också en gemenskapsdag, för 
att lära känna varandra lite bättre. 
Ibland åker vi och gästsjunger i 
andra församlingar, vi medverkar på 
Världens Barn-galan och förra 
hösten spelade vi in en skiva i 
studio.

Vill Du vara med på höstens roliga 
upptåg? Du är hjärtligt välkommen!!
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Gudstjänst 2 juni
Resonans

Hjällbo Alliansförsamling 

BILDGALLERIET

Gudstjänst 9 juni

Församlingens 
blivande pastor
Bo Zandén och
Hanna Törefors 
med band
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Dopgudstjänst 16 juni

Gnosjöbor skänker
ved till församlingen
i Hjällbo, Göteborg



UV-scoutinvigning 2 juni

BILDGALLERIET

Tonårslägret i 
Gullbranna 
4 - 9 augusti

UV-scoutlägret i 
Hjulfhult 25 - 30 juni

Sommarmusikskola för
blåsare och slagverkare 
i Hjortsberga 
24 - 30 juni
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