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Gnosjö missionsförsamling
Bo Zandén

ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

Sara Linnarsson

Nu har de kommit igen. Alla katalogerna. De som så 
subtilt men ändå medvetet arbetar sig in i mitt inre att jag 
borde göra om lite mer hemma, köpa nya kuddar, byta 
soffa och så vidare, så att det blir så där höstmysigt och 
fint. Eller att jag borde ju faktiskt ha en ny höstgarderob, 
för jag kan ju inte använda samma tröja och byxor en 
säsong till, de är ju minst flera år gamla… Det är så lätt 
att dras med i det och tro att meningen med livet är att ha 
det så fint som möjligt hemma, att mina barn måste ha en 
egen mobiltelefon, ha fina prylar och att mina kläder 
berättar för världen vem jag är. Men det kan ju inte vara 
det som livet går ut på?! Att vi jagar efter sätt att förhålla 
oss till varandra, genom prylar och våra hem.  
Men vad är då meningen med livet, egentligen? Varför 
finns vi här? Vi är alla olika, till vilken nytta? Kan det vara 
så att den där längtan som finns där djupt nere i mitt inre 
efter en större mening, att mitt liv är viktigt för annat än 
status och prylar, ändå är ett bevis för att Någon har 
skapat mig för ett högre syfte? Att det finns en mening 
med mitt liv och att jag är viktigt - och du. Att vi alla är 
unika och vi alla har något att bidra med. Just som vi är, 
där vi är. 
Visst borde livet handla mer om att ta hand om varandra 
än att tävla mot varandra? Att vi möts och ser varandra. I 
de olika livssituationer vi är, över åldersgränserna och 
våra sociala sammanhang. 
 Att vårda mer än att konsumera mer. Som vi hörde här i 
augusti, nu har vi förbrukat det vi kan för ett år på 
jordklotet. Hur kan vi på ett bättre sätt ta hand om vår 
värld som vi är satta att förvalta?
 Att komma med fred och frid till en orolig tid. Det har nog 
inte undgått någon att oroligheterna som vi har i värden 
de senaste månaderna har trappats upp ännu mer. Vad 
är min roll i detta? Kan jag göra skillnad?
Under hösten kommer vi i Missionskyrkan att jobba 
utifrån en bok som heter ”Leva med mål och mening”. En 
bok som tar oss med på en resa, där vi får söka Guds 
vilja och mening med våra liv. För på samma sätt som det 
är logiskt att be uppfinnaren berätta syftet med sin 
uppfinning och hur man 
använder den, så skulle ju 
även alltings Skapare kunna 
berätta om meningen med 
mitt och ditt liv, eller?!
Kom gärna med på vår resa 
som börjar den 7 september 
kl. 10.00.



Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
                                                                                    Karin Boye

”..så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, 
men var för sig är vi lemmar som är till för varandra”.

Rom 12:5
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Utsikt lät några gnosjöbor ge sin syn på 
drömmen om församlingen. 
1. Hur länge har du varit med i Gnosjö Missionför-

    samling och dess verksamhet?

2. Vad betyder församlingen för dig?

3. Pratar du med någon som inte tillhör din ålders-

    kategori?

4. Hur tycker du vi kan mötas mer över generations- 

    och kulturgränser?

5. Vad drömmer du inför framtiden om församlingen?

till
  

”Gå till myran…”
Jag stod och tittade på en myrstack en dag under den ljuvligt sköna sommar vi upplevt i år -  och fascinerades. Visst var 

de flitiga att bära sitt strå till stacken. De verkade aldrig tröttna. Vad jag särskilt noterade denna gång var deras samarbete 

och omsorg om varandra. Var strået till stacken för stort eller tungt kom ytterligare en myra och hjälpte till. Blev någon 

skadad kom andra för att ta hand om den sårade, ja, t.o.m. bar de sina döda kamrater tillbaka till stacken. Vilket samarbete 

i myrsamhället! Inte konstigt att Bibeln talar om ” (Ordspr 6:6).Gå till myran, du late, se hur hon gör och bli vis”

Vart är vårt samhälle på väg?  

Jag tycker mig se allt djupare klyftor mellan människor i Sverige. Hudfärg, religion, sexuell läggning och storlek på 

plånbok separerar och segregerar människor allt mer. Håller folkhemmet på att bytas ut mot ett nytt klassamhälle, där 

människor slås ut? Nyckelordet i ett samhällsbygge heter TILLSAMMANS!

Hur är det i våra kyrkor? 

Är vi ”myrstacksmänniskor” eller utpräglade individualister som bara ser oss själva? Kan kyrkan visa på ett alternativt 

sätt att leva? Kan generationerna mötas och dela livet sådant som det faktiskt är? Min dröm är att kyrkan skulle vara en 

plats, där alla får plats oberoende av etnicitet, sexuell läggning, religion, mm. Alla är viktiga och vi har så mycket att ge 

varandra. Kanske kan myrorna bli vår förebild!

Filippa Magnusson

1. Jag har varit medlem sedan år 2010 men har sedan 

barnsben omgivits av verksamheten, då mina föräldrar är 

medlemmar.

2. Församlingen är en trygghet, då jag växt upp där. 

Arbetet i församlingen påverkar mig varje dag, vilket 

innebär att det har en stor betydelse i mitt liv. 

Tonårsarbetet har stor del i mitt hjärta där man får vara sig 

själv utan att någon dömer.

3. Jag har flera relationer som betyder mycket för mig, där 

vi inte tillhör samma ålderskategori. Relationen har 

skapats genom att vi haft något slags arbete i församlingen 

ihop och på den vägen fortsatte det. Jag tror det är viktigt 

att befinna sig utanför sin egen ålderskategori ibland för 

att få andra perspektiv i livet.

4. Med en viljeinriktning och öppna hjärtan utan fördomar 

tror jag är ett steg i rätt riktning, där var och en tar sitt eget 

ansvar.

5. Jag drömmer att för-

samlingen ska bli en 

gemenskap, där vi tjänar 

Gud tillsammans i var-

dagen genom att lyssna 

på Guds vilja. Min 

drömtanke är att en stor 

omsorg ska växa fram 

som håller oss samman, 

precis likt en familj. Jag 

drömmer om försam-

lingen där man håller 

varandra i händerna och 

man inte släpper taget 

om någon, för att alla har 

var sin plats i gemen-

skapen.

Filippa

sammans

text: Arne Henrysson
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Erik Liljendahl:

1. Har varit med i församlingen sedan i mitten på 90-talet, 
då jag gick med efter jag konfirmerade mig. Sedan var jag 
borta några år då jag bodde på annan ort. Jag var då med i 
en annan församling, innan jag och min familj flyttade 
tillbaka till Gnosjö på nytt.
2. Främst så betyder nog församlingen gemenskap, där 
man skall kunna dela alla sina olika sinnesstämningar i 
från glädje till sorg, och där man skall kunna vara precis 
som man är utan krav och prestationer.
3. I huvudsak så har man väl dialog med de som är i 
samma livssituation som sig själv, men givetvis så pratar 
man även med andra.  I många fall är det mycket givande 
att prata med äldre människor tycker jag, där man kan få 
lyssna till hur det var förr i tiden och de problemställning-
ar som fanns då samt hur de ser på det som sker i nutid.
Det som tonåringarna gjorde för en tid sedan då man fick 
praktisera att sätta sig vid ett annat fikabord än vad man 
brukar göra, tycker jag var bra. Då bröt man verkligen 
generationsplaceringen vid fikaborden.

5. Att alla skall kunna 
komma till kyrkan och 
känna att de duger, att 
man får komma på sina 
egna villkor och inte 
behöva vara på ett visst 
sätt för att få vara med. 
Det är viktigt vi inte blir 
bekväma och låsta i våra 
grupper utan öppna så att 
nya människor upptäcker 
vad den kristna tron har 
att ge.

4. Min erfarenhet överlag är att vi svenskar är enormt 
inrutade och traditionsbundna personer, vilket medför att 
vi trivs bäst i sammanhang, där vi känner igen oss, vilket 
då medför att vi upplever det oerhört jobbigt att mötas 
över kulturgränser.
Samtidigt tror jag att den yngre generationen kommer bli 
bättre på detta, då de får uppleva många kulturer redan i 
skolan, och ta del av deras traditioner vilket bör resultera i 
ökad förståelse och öppenhet.
För att umgås och mötas mer över generationsgränser så 
skulle jag önska att man gjorde det i olika ledaruppgifter. 
Jag skulle tycka det vore mycket bra om det fanns både 
unga och äldre ledare i barn- och ungdomsgrupperna. Där 
kunde då ung och gammal 
mötas på ett naturligt sätt 
och man kunde då även lära 
utav varandra.  
5. Min dröm är att vi skall 
bli en mer öppen försam-
ling. För att nå dit är det 
viktigt att tala gott om 
människor både i och 
utanför församlingen.
Detta skulle medföra att 
trösklarna in i kyrkan hade 
blivit lägre, och därmed en 
mer öppen kyrka. 

5.  Jag drömmer om att alla 
ska känna sig välkomna i 
vår gemenskap och att fler 
människor i vårt samhälle 
ska bli nyfikna på vår 
verksamhet och komma 
till tro. Jag drömmer också 
om att vi ska kunna vara 
oss själva, inte försöka att 
leva upp till något ideal, 
och att vi ska ta hand om 
varandra ännu bättre.

1. Sedan 1997, då jag började i UV-scout. Jag gick sedan 
med i församlingen under min gymnasietid. 
2. Det ger mig en viss trygghet att alltid veta att det finns 
andra i närheten som delar min tro.
3. Jag pratar med folk i alla åldrar. Eftersom jag är 
tonårsledare så har jag förmånen att prata med de som är 
yngre än mig själv. När jag kommer på gudstjänsten så 
får man ju träffa alla åldrar, från barnen till pensionärer, 
och jag försöker se till att prata med folk i olika åldrar. 
Det var så kul när vi i tonår hade hand om gudstjänsten 
för ett halvår sedan. Predikan fick formen av en intervju 
och ett samtal med folk i en gästsoffa. Vi fick också dela 
med oss av de uttrycksformer som vi har på andakterna i 
tonår med bönestationer. Vid kyrkfikat blandade vi oss 
över generationsgränserna vid borden i 
församlingsvåningen. Vi har fått mycket positiv respons 
från folk i alla åldrar kring detta.  
4. Det är viktigt att vi är öppna och välkomnande mot alla 
som söker sig till kyrkan och verkligen visar intresse för 
deras situation och liv, oberoende av ålder och kulturell 
bakgrund.  Jag tror också att det är lättare att mötas i 
mindre grupper – vi har många cellgrupper och 
intressegrupper i vår kyrka - för att komma varandra nära, 
stötta och hjälpa. Sen kan det vara viktigt att vi vågar 
utmana oss själva genom att prata med alla som kommer 
till vår kyrka, inte bara de vi känner sedan tidigare. 

Henrik Svensson:

Erik

Henrik

Inger

Inger Willermark:

1. Jag gick med i församlingen någon gång i tonåren, så 
det är över 40 år.
2.  Den betyder mycket. Här får jag t.ex. gemenskap på 
olika plan, undervisning, tid för eftertanke och möjlighet 
att” ladda batterierna” inför veckan som kommer.
3.  Ja, det gör jag, t.ex. i vår serverings- och städgrupp, 
vid kyrkkaffet efter gudstjänsten på söndagar och i 
naturgruppen.
4.  Vet inte riktigt, men kanske vi kunde pröva någon 
annan typ av gudstjänst, där man kunde diskutera något 
som har med undervisningen/predikan att göra i 
åldersblandade grupper. Vad gäller våra invandrare tror 
jag att genom matlagning eller någon annan praktisk 
aktivitet skulle vi kunna lära känna varandra bättre. 
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GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sara Linnarsson. Bo Zandén. 
Lovsångsteam. Söndagsskolstart.
Barnvälsignelse. Församlingsoffer.

9 tisdag 18.00

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

SEPTEMBER

STICK-CAFÉ

7 söndag 10.00  

14 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST
Lars Isaksson m.fl. Sång. 
Insamling till missionärsunderhållet.
18.00 
SÅNGGUDSTJÄNST 
MED INGEMAR OLSSON
Insamling till
SAM-hjälp.

2 tisdag 19.00

16 tisdag 19.00

FOCUS - Matteus 5-7. Bergspredikan.

FOCUS - Matteus 5-7. Bergspred. del 2.

GUDSTJÄNST
”Bli vän med Gud”
Sara Linnarsson. Gnosjö Gospelkör.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal
18.00 EKUMENISK BÖN i Pingstkyrkan

28 söndag 10.00

25 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
”Lev i gemenskap!” Bo Zandén. 
Lovsångsteam. Församlingsoffer.

5 söndag 10.00  

26 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF  
Sten-Egon Kapell.

NOVEMBER

1 Alla Helgons Dag 18.00
ANDRUM - tankar och musik om himlen
Bo Zandén. Brassgrupp.

2 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
”Ditt liv betyder något!”
Bo Zandén. Lovsångsteam.
Tacksägelse över de under året
hemgångna. Församlingsoffer.
 

11 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR. Sten-Egons Kapell.

VÄLKOMMEN TILL VÅRA...

19-21 
TONÅRSHAJK på Ralingsås

21 söndag 10.00
GUDSTJÄNST - PASTORSBYTARDAG
Stefan Lindgren. Gnosjö Brass Band.
16.00 ”GE FÖR LIVET ”- FINAL
Servering. Musik. Barnkör mm.
Vinstutdelning på lotteri. Medverkan av
Margareta Karlsson, missionsarbetare i
Tchad. Kollekt till ”Ge för livet”.

4 lördag 18.00
” Gud och partiledarna”
Thor-Björn Bastås, Dan-Inge Olsson m fl.
Servering. 

9 torsdag 9.30 BIBEL - BÖN - FIKA

11 fredag - 13 söndag 
EKUMENISK TEMAHELG i Pingstkyrkan
med Berit Simonsson 
(fredag-lördag)
Fredag 19.00 MÖTE 
Lördag 9.00 

100 krLEDARFRUKOST  
Anmälan till Stefan Lindgren 
072-543 14 04 eller via mail till 
stefan.lindgren@gnosjo.pingst.se
17.00 MÖTE. Fika.
19.00 MÖTE
Söndag 17.00 GUDSTJÄNST med
Gnosjö Gospel

GUDSTJÄNST ”Växa så det gör skillnad!”
Sara Linnarsson. Sten-Egons Kapell.
18.00 EKUMENISK BÖN i Förs. hemmet

26 söndag 10.00  

BIBEL - BÖN - FIKA Start för ny termin.

11 torsdag 9.30

31 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

6 lördag 18.00
ANDRUM. MUSIK.
Sara Linnarsson. Gunnar Larsson.
Thomas Svenningsson.

28 tisdag 19.00
FOCUS - Matteus 5-7. Bergspred. del 5.

7 tisdag 18.00 STICK-CAFÉ

12 söndag 10.00
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Sara Linnarsson. Bo Zandén. Ung Ton.
Gnosjö Minibrass. Besök från Lettland.

14 tisdag 19.00
FOCUS - Matteus 5-7. Bergspred. del 4.

23 torsdag 15.00
BIBEL - BÖN - FIKA

4 tisdag 18.00
STICK-CAFÉ

6 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

9 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
”Uppdraget gäller världen!”
Bo Zandén. Ung Ton. Emma Jonsson.
17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE. Servering.
 
11 tisdag 19.00
FOCUS - Matteus 24-25. Jesu tal om 
tidens slut, del 1.

16 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Mikael Nilsson. Bo Zandén. Sång. Insam. 
till missionärsunderhållet. Kakbuffé.
 

30 tisdag 19.00
FOCUS - Matteus 5-7. Bergspred. del 3.

OKTOBER

MISSIONSFÖRSÄLJNING 
10.00-12.00 BASAR
Försäljning av lotter, bröd, kakor mm.
Servering. Vi visar vad som finns till 
försäljning på missionsauktionen.
15.00 AUKTIONEN STARTAR med att
vi dricker kaffe, köper lotter mm.
16.00 ANDAKT därefter börjar auktionen. 

15 lördag 18.00



...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

77

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

28 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST
Utdelning av Dagens Lösen.

23 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  
”Leva på riktigt!” Sara Linnarsson. 
Minibrass. Sång.
18.00 EKUMENISK BÖN. Lovsångsteam.

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

SEPTEMBER

Studiecirklar och kulturarrangemang 
sker i samarbete med Bilda.Skålen töms fredagar 12.00.

Du vet väl om   

BÖNESKÅLEN    
på biblioteket?

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

i våra gudstjänster.

Alphakursen är öppen för 
alla intresserade att upp-
täcka vad kristen tro hand-
lar om och dela samtalet kring de stora 
livsfrågorna. 
Det är en plats där människor kan 
komma och koppla av, äta, dela tankar 
och utforska meningen med livet.
Alphakursen varar under tio veckor med 
en lördag i mitten på annan ort.

Start: Prova-på-kväll onsdag den 
17 sept kl 18.30 i Gnosjö Missionskyrka.
Då du kan komma och se om alpha 
skulle vara något för dig. En kväll ser ut 
så här: vi äter tillsammans, lyssnar på ett 
föredrag, dricker kaffe och samtalar 
kring kvällens ämne.

Vi möts varje vecka t.o.m 19 nov
Pris: 400 kr.
Välkommen med till en ny ekumenisk
alpha-kurs!
Anmälan: Bo Zandén tel 070-6092870 
Arr. Kyrkorna i Gnosjö och Bilda.

AlphakursBIBEL - BÖN - FIKA

20 torsdag 9.30

22 lördag 10.00-12.00
KAFFE & VÅFFLOR
Musikskolan underhåller.

DECEMBER

25 tisdag 19.00
FOCUS - Matteus 24-25. 
Jesu tal om tidens slut, del 2.

30 söndag 10.00 1:a advent
ADVENTSGUDSTJÄNST
Bo Zandén. Sara Linnarsson. 
Gnosjö Brass Band. Sång
15.00-18.00 JULSKYLTNINGSKAFFE
Sång- och musikunderhållning. Bokbord.
18.00 KRÖNING AV LIONS LUCIA

Arr: Lions Club

5 fredag 19.00
JULBORD
Anmäln.lista i foajen eller 070-609 28 70

6 lördag 19.00
JULKONSERT MED 
KULLTORPSKÖREN

7 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Sara Linnarsson. Alfred Ullemark.
Lovsångsteam.
18.00 FOCUS MED NATTVARD

9 tisdag 19.00
MUSIKSKOLANS JULKONSERT Fika.

NOVEMBER

OKTOBER

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

7 fredag 18.00  
MISSIONSFÖRSÄLJNING
Andakt - lotterier - auktion.
Klas-Göran Park.
Gåvor mottages tacksamt!

19 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Bo Zandén. Församlingsoffer.

12 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN
Bo Zandén.

2 söndag 18.00  
HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
HEMLANDSSÅNGER
Bo Zandén.

22 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel 

28 söndag 18.00  
HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
Allsångskväll med Hans Karlsson och
Carola Sörman.

Läs mer om vårt program på - 
gnosjomissionskyrkan.org

7 söndag 16.00  
GUDSTJÄNST
Bo Zandén

10 onsdag 19.00  
BIBEL & BÖN
Bo Zandén

DECEMBER

3 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel

Lettlandsbesök  9 – 14 oktober
Under några dagar i oktober får vi besök 
av 11 personer från Piltene, Lettland. Det 
är pastor Andris och hans fru Liene och 
deras tre barn och ytterligare 6 vuxna 
personer. De ser fram mot att få möta 
sina vänner i Gnosjö, då de känner stor 
tacksamhet inför det stöd de fått från oss 
här i Gnosjö. Gruppen har två resdagar, 
men kommer att finnas här i Gnosjö 
under 4 hela dagar, fredag-måndag.
Vi kan finnas med på olika sätt att stödja 
detta besök, för att kunna göra det möjligt 
att ta emot denna grupp med en öppen 
famn. Bidra till deras resa, bjuda hem 
några i gruppen på mat, låna ut 
sängkläder till kyrkan, då gruppen 
kommer att bo där m.m. Besöket 
planeras av kyrkans vänortsråd och har 
du frågor kan du kontakta Ingrid Nilsson 
tel. 927 49. Det kommer också mer 
information längre fram.
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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   UNG TON från 6 år
Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör. 
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

GNOSJÖ BRASSBAND

Torsdagar 19.00

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-586 09 72

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: Emma Jonnson tel. 989 60 och Emilia Kristoffersson tel. 922 20 
   

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.

Söndagar 18.00    

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

eller ring Sara 070-586 09 72, Alfred 070-689 28 70

Söndagar 10.00   

Kontakt: Joakim Adriansson tel. 070-256 9144 

GNOSJÖ GOSPELKÖR
En ekumenisk kör som under hstterminen övar i Missionskyrkan.

GNOSJÖ BRASSBAND

Gnosjö Brass Band är en mötesplats för 
alla som gillar att spela brass och samtidigt 
mötas till en fin gemenskap en gång i 
veckan.
Benämningen Brass Band kommer av det 
engelska ordet brass som betyder mässing. 
Bland instrumenten i ett brassband hittar vi 
kornetter, flygelhorn, althorn, baryton, 
euphonium, trombon, tuba, slagverk m.m. 
Gnosjö Brass Band har ca 25 medlemmar 
från 15 år och uppåt.
Orkestern startade 1959 och har varit en 
viktig del av församlingens verksamhet 
under alla dessa år. Det blir spelningar i 
gudstjänster, årliga konserter och en och 
annan resa blir det. 
Brasset medverkar också i olika arrange-
mang i Gnosjö samhälle under året.
Gnosjö Brass Band övar på tisdagar i 
Missionskyrkan. 

Vill du vara med 
och spela?

Kontakta oss för 
mer information: 
Jan Hultegård tel. 
0709-257703

8
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Gnosjö Missionskyrka är en frikyrkoförsamling med 
cirka 350 medlemmar i varierande åldrar. 
  Vår kyrka, Gnosjö Missionskyrka, finns på Järnvägs-
gatan 26 i Gnosjö. 
  Vi är anslutna till Svenska Alliansmissionen som är ett 
fritt, kristet, evangeliskt trossamfund med ca 13 700 
medlemmar i 167 svenska församlingar. 
 Utöver samfundets verksamhet i Sverige arbetar 
Svenska Alliansmissionen i ett 15-tal länder runt om i 
världen. Du kan läsa mer om samfundet på hemsidan 
http://www.alliansmissionen.se/web/alliansmissionen.
aspx

  Bakgrunden till Gnosjö Missionsförsamling finns i 
den väckelse som drog fram i våra bygder på 1800-talet. 
I början på 1900-talet drogs järnvägen här och ett 
stationssamhälle började byggas och år 1906 bildades 
så Gnosjö Missionsförsamling. 
  Man kan läsa mer om vår historia på vår hemsida 
http://www.gnosjomissionskyrkan.org/index php
  Vi har en ganska omfattande verksamhet bland barn- 
och ungdomar. Det firas gudstjänster, ordnas bön- och 
studiesamlingar, brassband, ekumenisk gospelkör, 
temasamlingar, smågrupper, dagledigträffar och 
mycket mer, som du kan läsa om i denna tidningen 
”Utsikt” som kommer ut 4 gånger/år.
  Här finns också ett stort engagemang för mission 
genom de utlandsarbetare som vi är med och stödjer.  
Dessa är med och verkar till bättre levnadsvillkor för 
människor i de länder de arbetar i.
  Till våra samlingar är alla välkomna och vi vill forma 
en gemenskap där alla åldrar får plats. 

 Medlemskap i Gnosjö Missionsförsamling kan 
erhållas av den som bekänner sin tro på Jesus Kristus 
och som är döpt som barn eller vuxen. Församlingen ser 
bibeln som Guds ord och vill dela de goda nyheterna om 
Jesus Kristus. 

Om oss...
Tron på Jesus Kristus är central och sammanfattas bäst i 
den text som finns i Johannesevangeliet kap 3 och vers 
16 ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son 
för de som tror på honom inte skall gå under utan ha 
evigt liv.” 
  Det är församlingens önskan att få varje människa att 
förstå att hon har ett unikt värde, att det finns en mening 
med livet och att hon är älskad av en personlig Gud! 

  Livet förändras, växer och stannar ibland upp. Då kan 
du behöva någon att prata med, någon som lyssnar och 
förhoppningsvis också kan hjälpa dig vidare. 
Välkommen att kontakta en pastor för själavårdssamtal. 
Du kan vara trygg med att de har tystnadsplikt. 
 Kontakta gärna någon av oss som arbetar i för-
samlingen. I församlingen finns tre anställda, pastor 
och föreståndare är Bo Zandén, pastor med ungdoms-
inriktning Sara Linnarsson och ungdomsledare Alfred 
Ullemark. 

 All denna sprudlande verksamhet genom vår 
församling är möjlig tack vare gåvor till församlingen. 
All verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor. Vill du 
också vara med och bidra? Det finns flera olika 
möjligheter att ge sin gåva till församlingen. Genom 
kollekt vid gudstjänster, kyrkoavgift, stående över-
föring genom din bank, via vårt bankgiro:  493-0731.     
  Välj det som passar just dig bäst. Tack för ditt bidrag 
till församlingens arbete!



BILDGALLERIET Gullbranna Festivalen 2014

Tonårslägret i Gullbranna 3 - 8 augusti
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UV-lägret ”KRYSSNINGEN” 24 - 29 juni

Vad är ett dagläger?
Som namnet säger är det som ett vanligt läger fast det hålls bara på dagtid. Alltså sover barnen hemma. Vi började med att 
ta kontakt med socialtjänsten i Gnosjö kommun för att få hjälp med att dela ut anmälningsblanketter till föräldrar för att se 
om det fanns något intresse. Vi fick även anmälningar direkt från föräldrar. Lägret hölls fem dagar i midsommarveckan 
och det var sju härliga ungar med. Vi samlades runt kl 10.00 varje dag och höll på fram till kl 18.00, då barnen skjutsades 
hem av oss ledare.

Vad gjorde ni på dagarna?
Vi spelade kubb, pysslade, fiskade, badade, gjorde båtutflykt och fick testa 
på att rida på hästar. Dagen före midsommarafton, som var lägrets sista 
dag, blev en blomplockardag, då vi hjälptes åt att få ihop blommor till vår 
midsommarstång och planera en fest för föräldrarna. Det var dans runt 
midsommarstången med glada spelemän som hjälpte oss med musik. 
Sedan blev det sill och potatis och efter det jordgubbar. Barnen hade själva 
planerat olika framträdanden med egna skrivna melodier, danser och 
sånger.
Något speciellt minne?
När barnen var lite skeptiska till att det skulle serveras fisk men när 
lunchen sedan var över så var all fisk slut!!! 

Vinnare av sommar-
krysset i år blev:

Kerstin Green, Gnosjö

Solveig Persson, Gnosjö

Göran Melin, Stockholm

GRATTIS !

UTSIKT:s Sommarkryss 2014
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Dagläger i Hyltans Missionshus  15 - 19 juni



Gud och 
partiledarna

Ekumenisk temahelg
Fredag - Söndag 17 - 19 oktober 
i Gnosjö Pingstkyrka

Vi vill uppmärksamma att det är 20 år sedan Korståget 
genomfördes i Gnosjö och välkomnar er till en samling 
i Gnosjö Missionskyrka med program och servering.
Inbjuder till en kväll, där vi inte bara tittar så mycket 
tillbaka, utan mer ser på våra utmaningar i vårt sam-
hälle idag efter årets valrörelse. 

Medverkan.av Berit Simonsson som är bibellärare och 
arbetar med bibelundervisning inom Oasrörelsen, en 
förnyelserörelse inom Svenska kyrkan, där hon även är 
inspiratör. 

Fredag  kl 19.00 Möte 

            
Lördag  kl   9.00 Ledarfrukost

            

Anmälan till Stefan Lindgren 072-543 14 04,
stefan.lindgren@gnosjö.pingst.se

             kl 17.00 Möte. Fika.
 kl 19.00 Möte

            

Söndag kl 17.00 Gudstjänst med
                            Gnosjö Gospel

            

Lördag 4 oktober kl 18.00
i Gnosjö Missionskyrka

Medverkan av Thor-Björn Bastås, Dan-Inge Olsson m fl

Välkommen!

Välkommen till...


