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ANSVARIG UTGIVARE:

I mötet med varandra

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

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

GNOSJÖ  ELEKTROARMATUR AB - GNOSJÖ PLÅTINDUSTRI AB 
GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB - GNOSJÖ TRAFIK AB 

GNOX ENTERPRISE AB - GRAHNAB - GRANSTORPS BYGG -
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HARTVIGSONS BYGG AB - ICA SUPERMARKET - 
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RITA REKLAM AB - SEB - SKANSKA - SWEDBANK - 

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

UR & GULD I GNOSJÖ AB 
WALLES FÖRVALTNINGS AB - WK BIL- & DÄCKSERVICE AB -

ZAL-PRODUKTER AB
Bo Zandén

Pastorn har ordet

I mötet med varandra så ger Jesus oss några viktiga råd som är 
värda att lyssna till och ta vara på: 
”Du skall älska din nästa som dig själv”, Mark 12:31. ”Så som ni 
vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem”, 
Luk 6:31. ”Sannerligen vad ni har gjort för någon av dessa 
minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig”, Matt 25:40.
I mötet med varandra lär vi oss av Jesus att vi skall möta 
varandra med respekt och värdighet - att älska sin nästa, göra 
gott och att det gäller alla människor - oavsett ålder, hudfärg, 
identitet, livsval eller åsikt. 
I en sådan öppen och kärleksfull gemenskap, vågar vi möta 
varandra, se varandra i ögonen och lyssna till varandra och där 
växa och mogna som människa. 
Livet kanske inte alltid blir lätt att leva, för vi kommer inte att 
förstå allt och inte hålla med om allt. Men det kommer bli ett 
rikare och godare liv som kommer att ge kraft och glädje in i 
livet.

Låt mig få skicka med några ledord i mötet med vår 
medmänniska:
Respekt  -  att alla har lika värde och där vi tar hänsyn för 
varandras olika syn på livet … 
Trovärdiga  -  att vara sann mot varandra och där vi kan lita på 
varandra …
Föredöme  -  att andra kan se på våra liv och ta efter …
Medkänsla  -  att se på varandra med värme och försöka förstå 
varandra …
Tjäna - att visa omsorg och tänka på min medmänniska …

I allt detta bör vi vara medvetna om att vi är människor med 
brister och gåvor, där vi får dela det liv som är vårt. Där vi inser 
att livet är så mycket större än mitt eget och att vi har något att 
lära och ge till varandra. I det mötet med varandra öppnar vi för 
det goda samtalet …
Kristen tro är goda nyheter, evangelium – ordet betyder gott 
budskap – om att Jesus Kristus har öppnat vägen till Gud. Han 
vill hela det som är trasigt och hjälpa oss att leva det liv som vi 
är skapade för – att få vara Guds älskade barn. Där vi både kan 
älska oss själva och vår medmänniska. Tron på Jesus får 
konsekvenser på livets alla områden i form av ett gott liv, med 
Jesus som förebild. Att följa honom är att gå samma väg som 
han, Fil 2:5-11. Inte bara som en historisk person, utan han vill 
vara högst närvarande i våra liv hela tiden.

Älska, gör gott, välsigna och 
be för varandra!



Kom och gå en mil i mina mockasiner
Innan du bedömer vem jag är
Våga lämna dina vanliga rutiner
Se med mina ögon det du ser

När du känner mina steg i dina fötter
Alla groparna och hindren i mitt liv
När du anar lite mer av mina rötter
Kan du aldrig mer va' kall och 
objektiv

Kom och gå en mil i mina mockasiner
Vandra mina vägar för en dag
Medan regnet öser eller solen skiner
Sedan kan du säga "så'n är jag”

/ Ingemar Olsson 
”I mina mockasiner”
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Det annorlunda

Annorlunda
Hur reagerar du inför det som är annorlunda? Tar du 
avstånd? Blir du nyfiken? 
Vi är olika. En del av oss älskar att komma till nya 
miljöer, uppleva nya kulturer och få smaka andra 
länders maträtter. Att få möta nya människor med ett 
annat sätt att tänka berikar tillvaron. Andra däremot 
känner inget behov av att utmanas av nya tankar och 
miljöer. Vardagslunken är tryggheten. Annorlunda 
kulturer och religioner kan vara skrämmande och 
kännas som ett hot. 

Samhällsbilden i Gnosjö har förändrats 
Vi ser fler människor som kommer från andra kulturer. 
Hudfärgen är annorlunda, sättet att klä sig är annor-
lunda och språken är annorlunda. Skrämmer det nya? 
Tar jag avstånd? 
Vi ser dem – men möter vi dem?  Skulle jag försöka 
öppna upp min tillslutenhet och närma mig dem? 
Språket kan vara en barriär men det handlar nog 
framför allt om min vilja. Kärleken är alltid 
uppfinningsrik. Att de längtar efter kontakt är jag 
förvissad om.
 
Händelsen i Orlando i juni 
I Orlando gick en man in och sköt ihjäl homosexuella 
på en gayklubb. Han kunde inte tackla det annorlunda – 
att två män kysste varandra. Han tog saken i egna 
händer med hjälp av en pistol. Rädslan är stor också i 
Sverige att någon vettvilling skall göra något liknande. 
Någon med fundamentalistiska och extrema åsikter 
som anser sig ha rätt att avgöra vad som är rätt och fel.

Text:
Arne Henrysson

Ibland har vi svårt med vidsynthet och tolerans 
kristna emellan 
Vår samtid rymmer så många svåra etiska ställnings-
taganden. Kan man komma till andra slutsatser i etiska 
frågor än jag själv? Eller måste en ha rätt och den andre 
fel? Har historien lärt oss som kristna ödmjukhet och 
öppenhet mot varandra?

Hur skall vi möta det annorlunda?
I stället för avståndstagande – möt människan! Det är 
viktigt att försöka förstå varandra och det gör vi inte på 
avstånd.  Varför gör han/hon så? Vad har han/hon gått 
igenom? Förståelse och tolerans är nyckelord i både 
kyrka och samhälle. Tänk om vi kunde försöka se alla 
som våra medmänniskor. 
Jesus tog aldrig avstånd, antingen det handlade om 
invandraren, den utslagne eller den avvikande. Han tog 
aldrig en omväg. Han gick till människan där hon var.
Det är så jag vill leva. Att möta människan som hon är – 
utan pekpinnar. Tänk att få möta nya människor och 
utmanas i mitt tankesätt! Det berikar och hjälper mig 
förstå och acceptera andra. Tillsammans med andra 
upptäcker vi mer vad livet handlar om och vi blir 
ödmjuka inför livets villkor.

Vi lever i en vardag som präglas allt mer av 
främlingsfientlighet och rasism. Strömningarna är 
tydliga i många länder och tyvärr är Sverige inte 
något undantag. Grunden till detta är nästan alltid  
rädslan för det vi inte vet så mycket om, det som är 
lite annorlunda. Politiker i flera länder spelar på 
denna vår rädsla och vinner tyvärr framgång.
I detta läge är det viktigt att påminna sig om att tänka 
ett varv till, att ställa frågor, att försöka sätta sig in i 
andra människors situation. Det är lätt att vi hamnar 
i jag och mitt mot dom och deras. 
Det som känns bekant och tryggt för mig och mitt 
sammanhang, det är så vi vill att det ska vara. 
Det vi inte vet så mycket om, det vi inte känner igen, 
det annorlunda, kan lätt uppfattas som hot. 
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Olikheter som 
utvecklar
Möten på mitt jobb på GKC

Jag möter henne i trappan. Hon tittar på mig och säger 
att hon inte mår bra och att hon inte kan komma på min 
lektion.  Krya på dig, svarar jag och återger snabbt 
innehållet i lektionen hon missar.  Jag har också varit 
krasslig.  
Under trappan på bottenvåningen mellan trappstegen 
ser jag två män. På golvet på knä, ber de. Jag går vidare 
om än med lite av andäktig respekt. Flera gånger om 
dagen vänder även jag mig till Gud och formulerar 
mina tankar, längtan och tacksamhet.
I korridoren, mot väggen, står en bänk. I bänken sitter 
Anna och Tran. Väldigt nära varandra. Jag ler för mig 
själv, det var som jag haft på känn… det är nog något 
där. Det är fantastiskt att vara förälskad.
Metodiskt får jag kryssa mellan elever i korridoren för 
att ta mig till klassrummet. De flesta tittar ner i sina 
telefoner. Plötsligt utbryter flera skratt bland en grupp 
elever och Aminas, en i gruppen, ögon fylls av tårar för 
att hon fnissar så hysteriskt. De övriga runt henne 
viker sig av skratt. Amina tar ett hörn av slöjan och 
torkar bort tårarna.  Glädjen smittar av sig, alla ler runt 
dem. Skratt och glädje förenar.
I dörren till klassrummet möter jag elevgruppen som 
haft lektion före oss. Sist ut kommer en medelålders 
man. Våra blickar möts. Hans ögon är sorgsna, något 
tynger. Det mörka, tunga och svåra har vi alla upplevt i 
olika mått. Det är ett av alla livsvillkor. 
Det är i mötet med den andre medmänniskan som jag 
blir jag. Genom ärlig nyfikenhet kan jag känna igen 
mig i den andres liv och tankar. Du och jag blir ett vi. 

Text:
Linda Nilsson

Språkcafé - en möjlighet

Första gången jag försökte komma i kontakt med 
flyktingar var för cirka 16 år sedan. Jag tog kontakt 
med en tidning som skrev om en familj som just 
återförenats i Sverige. 
Det var en parlamentariker som tvingats fly på grund 
av sina åsikter och eftersom jag nyligen lämnat riks-
dagen själv så tyckte jag det kunde passa bra. 
Jag bjöd hem dem och därefter skulle jag komma hem 
till dem tyckte de. Jag berättade att jag skulle åka bort 
en månad men dagen innan min resa – en söndag - hade 
jag massor av missade samtal från familjen. Jag ringde 
upp.
Vi hade missförstått varandra om att jag skulle resa 
bort. De hade lagat alla möjliga speciella rätter från sitt 
hemland Pakistan och ville verkligen bjuda mig på allt. 
Jag missade alltså detta möte och länge kände jag mig 
så besviken på mig själv trots att jag än idag inte vet hur 
jag skulle gjort. 
Men till skillnad från den gången så håller jag idag 
många kontakter bl.a. genom vårt språkcafé.

Fler volontärer till språkcaféet
Vill du också försöka? Vi behöver fler volontärer till 
språkcaféet och önskar få kontakt med dig! 
Törs du inte prata så kanske du kan bära stolar o bord 
eller koka kaffe eller baka eller … ja, du har säkert 
någon bra idé. 
Ring till mig på tel. 073-965 58 61 så får du mer 
information.

Liisa Sveningsson
ordf. Olika Vänner Gnosjö

Språkcafé Gnosjö Olika 
Vänner startar höstens 
träffar i bibliotekets 
tidningsrum i Gnosjö, 
torsdagen den 18 augusti 
kl. 18.00.  Därefter lägger 
vi ut höstens datum på 
evenemangstips på Gnosjö 
kommuns hemsida. Du kan 
också gå med i gruppen på 
Facebook där vi heter just 
Språkcafé Gnosjö Olika 
Vänner.



6

MISSIONSGUDSTJÄNST 
Eva och Richard Neufeld. Bo Zandén.
Sång Johanna Magnusson m.fl.
Insamling till missionärsunderhållet.
Söndagsskolsstart.
15.00-17.00 SAMLING TRÄFFPUNKTEN
Furuhall.

6 tisdag 18.00 - 21.00

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

SEPTEMBER

STICK-CAFÉ

4 söndag 10.00  

3 lördag 18.00
ANDRUM MED NATTVARD
Bo Zandén. Thomas Svenningsson m.fl.

29 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

NOVEMBER

VÄLKOMMEN TILL VÅRA...

”TA FÖRSTA STEGET...”
Startkväll. Anmälan tel. 070-609 28 70.

7 onsdag 19.00

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

BIBEL - BÖN - FIKA  

15 torsdag 9.30

GUDSTJÄNST ”Att leva med något större”
Bo Zandén. Sång & musik.
14.00 ANDAKTER på Bäckgården och
15.00 Rosendal. Bo Zandén. Sånggrupp.
18.00 FÖRSAMLINGSMÖTE

25 söndag 10.00  

14 onsdag 19.00
BÖN I HEM

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sara Linnarsson. Alfred Ullemark.
Filippa Magnusson.
Sång & musik. Församlingsoffer.

2 söndag 10.00  

OKTOBER

GUDSTJÄNST MED ALLA ÅLDRAR
Bo Zandén. Minibrass.
18.00 HÖSTKONSERT med
Gnosjö Brass Band.

16 söndag 10.00  

28 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

30 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF
Kurt Gabrielsson och Sten-Egon Uremark. 

MISSIONSGUDSTJÄNST
Sara Linnarsson. Sång & musik. Kakbuffé.
Insamling till missionärsunderhållet.
 

30 söndag 10.00

GUDSTJÄNST - PASTORSBYTARDAG
Jan Åsberg. Inge Johansson.
Sång & musik. Församlingsoffer.
 

11 söndag 10.00

GUDSTJÄNST ”Gå ut...”
Sara Linnarsson, Gnosjö Brass Band.
16.00 ”GE FÖR LIVET” - FINAL
Marianne Sandkvist, SAM-hjälp, berättar
om skolverksamheten i Rumänien.
Kakbuffé. Vinstutdelning på lotteriet.
Kollekt till ”Ge för livet”.
 

18 söndag 10.00

”TA FÖRSTA STEGET...”

21 onsdag 19.00

”TA FÖRSTA STEGET...”

19 onsdag 19.00

MISSIONSAUKTION 
10.00-13.00 BASAR med försäljning, 
lotterier, loppis, chokladhjul m.m.
10.00-11.00 SERVERING av våfflor och
chokladbollar m.m.
10.00-11.30 MUSIKSKOLAN medverkar
12.00-13.00 SOPPLUNCH och äppelkaka.
13.30 AUKTION
Auktionsropare Per Högberg. 

22 lördag 

23 söndag 10.00
GUDSTJÄNST  
”Att berätta sin berätelse”. Del 2.
Bo Zandén. Körsång.

26 onsdag 19.00
KVÄLLSMACKA FÖR ALLA
Daniel Grahn. 
”Ett hållbart liv och ledarskap”
Anmälan 
tel. 070-609 28 70. 
Avgift 100 kr.

BIBEL - BÖN - FIKA  

27 torsdag 9.30

BIBEL - BÖN - FIKA  

3 torsdag 9.30

5 Alla Helgons Dag 18.00
ANDRUM 
Bo Zandén. Gunnar Larsson. 

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Bo Zandén. Sång & musik.
Tacksägelse över de under året 
hemgångna. Församlingsoffer.

6 söndag 10.00  

STICKCAFÉ  

1 tisdag 18.00 - 21.00

9 söndag 10.00
GUDSTJÄNST  
”Att berätta sin berätelse”. Del 1.
Bo Zandén. Adam Andersson. Ung Ton.

13 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA
18.00 PYSSELKVÄLL inför auktion.
18.00-21.00 INLÄMNING till Loppis.

8 lördag 9.00
FRUKOST FÖR ALLA
Gunilla Svensson. 
”Mötet med nyandlig-
heten, med inrikting 
på yoga”.
Anmälan 
tel. 070-609 28 70. Avgift 100 kr.

4 tisdag 18.00 - 21.00
STICK-CAFÉ

”TA FÖRSTA STEGET...”

5 onsdag 19.00

12 onsdag 19.00
BÖN I HEM
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När du besöker Missionskyrkan - parkera då endast på rutor som ej är markerade för Konsums kunder!    

Du vet väl om   

BÖNESKÅLEN    
på biblioteket?

Lämna dina böneämnen där, 
så hjälper vi dig att be 

för dina behov i 
våra gudstjänster.

Skålen töms torsdagar 12.00.

...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

Bibel och bön i
Hagelstorp & Nissafors

SEPTEMBER

Studiecirklar och 
kulturarrangemang 
sker i samarbete 
med Bilda.

27 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 NOVEMBER

OKTOBER

26 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel, Nissafors  

14 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Bo Zandén i Hagelstorps Missionshus

Läs mer om vårt program på - gnosjomissionskyrkan.org

30 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Bo Zandén i Hagelstorps Missionshus

Fredag 19.00 MÖTE
Lördag 19.00 MÖTE. Servering.
21.30 UNGDOMSMÖTE
Söndag 10.00 GUDSTJÄNST

EKUMENISK 
TEMAHELG
Saron, Marås.
Pär Alfredsson

18 fredag - 20 söndag

BIBEL - BÖN - FIKA  

17 torsdag 9.30

16 onsdag 19.00
BÖN I HEM

23 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN MED NATTVARD 
 
25 fredag 15.00  
DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST
Arne Henrysson. 
Utdelning Dagens Lösen. 
 

Arr: Lions Club

14 onsdag 18.00

MUSIKSKOLANS JULKONSERT 
Fika.

11 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED SÖNDAGS-
SKOLANS JULFEST
Sara Linnarsson. 

11 söndag 15.00 och 18.00
JULKONSERT i Gnosjö Kyrka 
med Gnosjö Gospel. 

12 måndag 18.00
UV-SCOUTS LUCIAFEST 

Ta första steget …

Välkommen med på fem under-
visnings- och samtalskvällar.

Start onsdag den 7 september 
kl. 19.00-21.00
Övriga datum blir 21 sept, 5 och 
19 okt och 9 nov.
Vi börjar med en kort föreläsning, en 
enkel fika och sedan tid för samtalet.
Frågor och anmälan till Bo Zandén 
tel. 070-6092870. Sara Linnarsson 
tel. 070-3892870. Eller via mail se
sidan 2. 

TILLSAMMANSLÄGER
15 – 17 September 2017
GULLBRANNAGÅRDEN
Tillsammansaktiviteter med 
alla åldrar och go gemenskap.
Mer information kommer men
boka in datum redan nu.

”TA FÖRSTA STEGET...”

9 onsdag 19.00

GUDSTJÄNST  ”Världens hopp”
Sara Linnarsson. Sång & musik.

13 söndag 10.00  

DECEMBER

1 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA.

2 fredag 19.00
JULBORD
Anmälan från den 11 oktober på lista
i foajen eller 070-609 28 70 (Bo).

3 lördag 19.00
JULKONSERT MED 
KULLTORPSKÖREN. Bo Zandén.

4 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Bo Zandén. Sång & musik. 
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Leva i olika delar av 
världen

Svenska Alliansmissionen har sedan över 
100 år bedrivit mission och hjälpverk-
samhet i stora delar av världen.
Idag finns kyrkor och församlingar i många 
länder som frukter av arbetet.
Under 2016 arrangerar Alliansmission utbyte mellan pastorer i Sverige och andra länder för att 
öka förståelsen och ge varandra inspiration i arbetet med att sprida evangelium.
Pastor Abia Meisie Sibiya från Sydafrika besökte Gnosjö under maj månad i år. Missionskyrkans 
pastor Sara Linnarsson reser i oktober till Sydafrika för att besöka Abia och hennes kyrka.

Pastor Abia Meisie Sibiya kommer från staden 
Kamhlushwa i östra Sydafrika. Abia är gift och har två 
tonårspojkar och en flicka, hennes man är lärare. 
Som 17-åring påbörjade hon sina studier till pastor och
för 26 år sedan blev hon klar med sin pastorsexamen 
vid Phumelela college efter tre års studier. Hon berättar 
att hennes föräldrar var kristna men att missionärerna i 
hennes hemstad inspirerade henne att bli pastor.
Under 20 år har sedan Abia rest runt och predikat i 
många kyrkor i Sydafrika.
År 2000 kom hon och familjen till Kamhlushwa och 
hon blev föreståndare för en gammal församling som 
då bara bestod av fem medlemmar.
- Det kändes som en stor utmaning att få ge evangelium 
till människorna i stan, berättar Abia.
Nu efter sex års arbete består församlingen av 148 
medlemmar och den växer hela tiden.
- Det kommer en hel del ungdomar till kyrkan, en del av 
dem studerar i staden, säger Abia. 
Vi ber mycket i församlingen. Bön är ett av våra 
viktigaste redskap. Varje tisdag mellan 16.00 och 18.00 
ber vi tillsammans. Hela januari månad fastar och ber 
vi för arbetet under året. Då har vi bön alla dagar mellan 
17.00 - 18.00.
Abia berättar vidare att de sjunger väldigt mycket. 
En man i stan lånar ut sina instrument varje helg. På 
lördagen övar grupper sång och musik för att sedan 
leda lovsång i gudstjänsten på söndagen. 
Gudstjänst firar man mellan 10.00 - 12.00, då man även 
har söndagsskola.
- Vi har inte ”kyrkfika” som ni, men det är en bra idé 
som jag tar med hem till församlingen.

Under veckan har man bön på tisdagskvällar, 
bibelstudium på onsdagar, kvinnomöten på torsdagar, 
där man bl.a. också lär varandra att laga mat. På 
fredagar är det ungdomssamlingar och på lördag 
samlas man för praktiska göromål och övar i sång-
grupperna.
Man gör en årsplan varje år, där man lägger in 
weekend-läger för såväl söndagsskolan som för 
tonåringarna och speciella kvinnohelger. Även 
männen samlas men bara under en dag. 
Tre gånger om året har man s.k. Revivals som vänder 
sig speciellt till människor som inte har någon gudstro. 
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Som ett led i Alliansmissionens utbyte reser alltså Missionskyrkans pastor Sara Linnarsson i 
oktober till Sydafrika och till Abias kyrka. Totalt reser nio pastorer från Sverige genom utbytes-
programmet. Utav dem reser fyra till Sydafrika av vilka Sara är en. 
Alliansmissionen har förberett pastorerna inför resan med bl.a. information om länderna och om 
missionens arbete i de olika länderna, såväl ur historiskt perspektiv som nutidsläge. De har även 
fått höra missionärers berättelse om sin verksamhet.

Sara Linnarsson, pastor med ungdomsinriktning i 
Gnosjö Missionskyrka reser den 4 oktober till 
Sydafrika och blir borta till 18 oktober.
- Det ska bli väldigt spännande, säger Sara. Det finns 
mycket jag är nyfiken på, bl.a. att få se det resultat i 
form av kristna kyrkor och församlingar som är frukten 
av Alliansmissionens missionärers arbete. Att få dela 
och känna gemenskap med andra kristna i den 
världsvida kyrkan och se hur andra utövar sin tro. Jag 
tror det bidrar till att man vidgar sin horisont.
   Sara berättar också att hon genom Abia förstått att 
förhållandena är väldigt annorlunda i Sydafrika. Abia 
frågade t.ex. efter, hur vi i Sverige gör med alla för-
äldralösa barn. I Sydafrika arbeta mycket med dessa. 
De ekonomiska förutsättningarna skiljer sig också 
mycket åt.
- Pengar gör ju inte kyrkan, menar Sara. Glädjen i livet  
kommer inte ur materiell konsumtion, men i fattigdom 
handlar det nog om att verkligen hitta glädjen i livet 
och då tror jag Jesus får större betydelse för att man 
behöver honom ännu mer.
   När den svenska gruppen kommer till Sydafrika 
kommer de att få närvara vid en stor kvinnokonferens i 
Witbank.

Församlingen träffas alltid första veckan i december till ”bring and braai” där man 
har knytkalas, grillar och äter tillsammans. Man ger även små gåvor till varandra.
Abias hoppas mycket på framtiden, att församlingens ska växa, att man ska kunna 
bygga till kyrkan en våning för att kunna ha ungdomsrum, undervisnings- och 
syrum för kvinnor och söndagsskolklasser. Även en luftkonditionering står på 
önskelistan. På sommaren är det ofta över 40 grader men på vintern är det mer 
behaglig temperatur, runt 18-20 grader.
- Jag har fått många nya tankar och mycket inspiration under mitt besök i Gnosjö, 
som jag kommer att ta med hem till min församling. Bland de mer konkreta 
sakerna tycker jag det vore det kul att pröva kyrkfika, men även att starta upp en 
UV-scout kår.
Under oktober får vi besök av Sara Linnarsson, som jag bott hos och lärt känna 
under mina dagar i Sverige. Vi ser alla fram mot hennes besök, säger Abia.

- Jag hoppas också på något sätt kunna inspirera, 
uppmuntra och göra lite nytta för Abia, som ju är ensam 
i arbetet med all verksamhet. Det ska bli intressant att 
delta i gudstjänster och möta kristna människor som 
har helt olika bakgrund än vad vi i Sverige har. Hur 
hanterar de sina utmaningar? Ibland tror vi i Sverige 
och som kristna att vi vet bäst och har de rätta svaren 
men andra förutsättningar kräver ofta andra svar.
    Sara räknar med att berätta om sin resa och sina upp-
levelser när hon kommer tillbaka.
- Jag tror och hoppas att detta utbyte kan vara till nytta 
för hela församlingen i form av bland annat vidgade 
vyer, inspiration och ökad förståelse för andra 
människor. 

Boken ”Vi är inte färdiga...” 
handlar om Svenska Allians-
missionens arbete i olika 
länder under 100 år.
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SÖNDAGSSKOLAN

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. 070-389 28 70

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 sätt 
som som passar barnen. Vi vill ha roligt och skratta tillsammans. 
TiTo för åldrarna 10-12 år. 
Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

GNOSJÖ BRASSBAND

Torsdagar 19.00

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-389 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: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Allan Jannesson tel. 923 25

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, Adam 070-689 28 70

Söndagar 10.00   

Kontakt: Joakim Adriansson tel. 070-256 9144 

GNOSJÖ GOSPELKÖR
En ekumenisk kör som under höstterminen övar i Församlingshemmet.

Söndagsskolan är barnens 
gudstjänst. I söndagsskolan går 
barn som är 4 - 12 år. 
Vi lär oss om kristen tro, om Gud, 
Jesus och den helige Ande.  Detta 
gör vi genom bibelberättelser som 
berättas på olika sätt, lekar, sånger, 
uppdrag, pyssel, eftertanke och 
bön.
 
I höst kommer vi ha TiTo varannan 
gång. TiTo vänder sig till dig som är 
10 - 12 år. Vi umgås, pratar om 
livet, tron och gör någon aktivitet 
tillsammans. 

Vi träffas söndagar kl 10.00. Den 
första kvarten är vi med på 
gudstjänsten innan vi går iväg till 
söndagsskolan. 

Tisdagar 19.00    



Tonårs- och XL-lägret i Gullbranna samlade 
totalt ca. 1000 tonåringar. Från Gnosjö del-
tog 17 tonåringar och 8 ledare som fick upp-
leva en givande och stark vecka 7 - 12 aug.

sommar &
 LÄG

ER

Sommarkryssets vinnare:
Görel Johansson, Hallanäsvägen 14
Ros-Marie Johansson, Rudö 31
Gunborg Wennblom, Ekegatan 5
GRATTIS!

Gullbrannafestivalen
lockade i år rekord-
många besökare. 

Gnosjögruppen Slow 
Train Coming fanns 

bland de medverkande
liksom kändisar som

Danny Saucedo.

Gnosjö UV-scoutkår hade i år förlagt sitt läger i Hjulfhult
utanför Nissafors tillsammans med sju andra kårer.
Temat för lägret var i år ”Uppdraget 2016" och varade
14 -19 juni. 75 UV-scouter och ledare kom från Gnosjö.  



FRUKOST
för alla
Lördag 8 oktober kl 9.00
i Gnosjö Missionskyrka

Välkommen!Anmälan tel. 070-609 28 70. 100 kr.

Onsdag 26 oktober kl 19.00
i Gnosjö Missionskyrka

Välkommen!

för alla

Anmälan tel. 070-609 28 70. 100 kr.

Gunilla Svensson, Stockholm 
Högstadielärare och författare, som vill förmedla hopp och kärlek som 
den kristna tron ger till sökande människor inom nyandligheten. 

”Mötet med nyandligheten, med inriktning på yoga” 

Daniel Grahn, Habo 

”Ett hållbart liv och ledarskap” 

Daniel är generalsekreterare för Erikshjälpen sedan 1 april 2015.
Han har tidigare varit verksam som chefsredaktör på tidningen Dagen. 

KVÄLLSMACKAKVÄLLSMACKAKVÄLLSMACKA

Hur kommer det sig att vi hanterar våra jobb och företag mycket bättre än våra liv. 
Vilka verktyg har vi för att växa som människor?


