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ACELLO PRINT AB - BEGU TEK - BÄCKRUDS BYGG - 
ELI GNOSJÖ AB - ELSPECIAL - FILIPS BYGG -

GARO AB - GLAS & GOLV AB - 
GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING AB - 
GNOSJÖ  ELEKTROARMATUR AB - 

GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB - 
GNOX ENTERPRISE AB - GRAHNAB AB - 

GÅRÖ PLÅTPRODUKTER AB  - 
HARTVIGSONS BYGG AB - 

ICA SUPERMARKET - J:SON HANDELS AB - 
LASERCENTRUM I GNOSJÖ AB - 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING - 
MACKAN BYGG & SKOGSARBETEN AB - 

MH KAKEL & BYGG AB - NORDEA - NYDÉNS DÄCK AB  - 
REKLAMBITEN AB - RICANA PRODUKTION AB - 

RITA REKLAM AB - SEB - 
SWEDBANK - SVEN CARLSSONS TRAFIK AB - 

TECHNO SKRUV AB - UR & GULD I GNOSJÖ AB

VI TACKAR FÖLJANDE FÖRETAG FÖR 
DERAS STÖD MED FINANSERINGEN AV 

VÅRT PROGRAMBLAD.

Utsikt 

Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26. 
Postgiro 10 60 26-8. Bankgiro 493-0731

Telefon: Expedition 928 70, Missionskyrkan 915 45

Pastor: Arne Henrysson, Enegatan 4, 
tel. 916 91, 070-609 28 70

Ungdomspastor: Sara Linnarsson
Tallstigen 11, tel 98 123, 070-689 28 70

AU kontaktperson: Marianne Svenningsson tel. 926 95
 

Missionskyrkans expeditionstider: 
torsd. 16.00-18.00, fred. 09.00-11.00

Hemsida: www.gnosjomissionskyrkan.org
E-post: arne@gnosjomissionskyrkan.org    

sara@gnosjomissionskyrkan.org

Bårebo 
Missionsförsamling.

Hagelstorps
Missionsförsamling.

Kontaktman: Arne Henrysson tel. 928 70     

Ordförande: Annika Blomgren, Hagelstorp tel. 33 60 39

Arne Henrysson 
Gnosjö missionsförsamling 

ANSVARIG UTGIVARE:

NR 4/2008 

Pastorn har ordet
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Arne Henrysson

Åsnan funderar på vägen fram mot Jerusalem kring all den 

uppmärksamhet som möter henne: Tänk att få komma till 

Jerusalem idag! Jag blev utvald, när det fanns så många 

andra åsnor hemma i Betfage. Är jag på väg att bli kändis 

mån tro? Vad folk det är ute idag - bara för min skull. 

Tackar, tackar! Jag kommer att bli berömd. Lyssna! Folk 

sjunger och jublar. Hurraropen ekar mellan husväggarna. 

Oj då, mantlar tas av och läggs på gatan framför mig. Skall 

mina fötter gå på mantlar, det verkar ju rent av kungligt! 

Barnen viftar med palmblad och en del läggs på vägen.  

Min lycka är gjord. Ja, det är verkligen min dag idag.

Även om åsnan har sina privata funderingar, handlar 

intåget i Jerusalem om JESUS. Centrum på första 

söndagen i advent är Jesus, inte åsnan, folket eller 

palmbladen! Folkmassan jublar: ”Välsignad vare Han som 

kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” Kung Jesus 

hyllas och välkomnas till Jerusalem.

Får Jesus vara i centrum i advent? Det finns mycket vi 

uppskattar och var och en av oss har sina traditioner, som 

vi håller på. Det är lätt att adventstiden blir hektisk och fylld 

av stressat jagande, till vad nytta? Det är lätt att det yttre 

tar överhand och vi förlorar centrum - förväntan inför Jesus 

och hans ankomst. Advent betyder just ankomst och 

handlar både om barnet som föddes den första julnatten 

och löftet att Jesus skall komma ännu en gång. Han skall 

komma i makt och härlighet och vi tror att hans ankomst är 

nära. ”Tidstecknen visar att Jesus är nära. Snart kommer 

Jesus igen” (Psalmer och sånger nr 741).

Det här numret av Utsikt handlar om Gnosjö 

missionsförsamling. Vad är centrum i vår församling? Inget 

annat än Jesus. Det är Han som skall hälsas, mottas och 

hyllas - inte bara på första söndagen i advent utan hela 

året. Det som håller samman vår församling är inte yttre 

saker, vissa åsikter eller ett gemensamt arbete, utan Jesus. 

En församling definieras inte utifrån sina gränser utan ifrån 

sitt centrum - Jesus Kristus. Välkommen du också till vår 

kyrka för att göra den upptäckten. 

Jag önskar dig 

en fin adventstid 

och en god jul! 
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Måste man tro på Gud för att gå till 
Missionskyrkan?
- Nej, alla är välkommen till gudstjänster och 
samlingar. 

Vad innebär det att 
vara med i Missionsförsamlingen?

Vad krävs för att bli medlem i församlingen?
- Om man vill bli medlem i församlingen ska 
man vara döpt och kunna svara JA på tre 
frågor:
1. Tror du på Gud fader, Jesus Kristus frälsaren 
och Den Helige Ande hjälparen?
2.Tror du på Jesus som din personlige frälsare 
och Herre och vill du göra hans vilja?
3. Vill du vara församlingen trogen, delta i dess 
gudstjänstliv och stödja församlingen med dina 
böner,  dina gåvor och tjänster?

Vad är det för mening med att vara med i en 
församling, man kan väl tro på Gud eller vara 
kristen ändå?
- Ja det kan man, men församlingen är till för 
att man ska stödja varandra. Alla råkar vi ut 
för motgångar och då är det skönt att ha andra 
som bryr sig. I gemenskapen med andra blir 
man också tryggare och starkare i sin tro. 

Kostar det något att vara med i församlingen?
- Nej, men församlingen är beroende av att 
medlemmarna frivilligt ger s.k. ”offer” eller 
”kollekt” för att man ska kunna driva 
verksamheten och kyrkan.

Får ledarna för de olika grupperna betalt för sina 
insatser?
- Nej, alla ledare arbetar ideellt. De två 
pastorerna har naturligtvis lön eftersom de 
arbetar heltid i församlingen.

Måste man vara med och arbeta, vara ledare eller 
städa osv ?
- Nej det måste man inte, men att göra 
praktiska saker tillsammans med andra är en 
fin form av gemenskap och man får lära känna 
varandra och det mesta är kul.
Arbetet i församlingen bygger på att 
medlemmarna ställer upp och hjälper till med 
olika saker. Tillsammans blir man stark.

Hur ska man göra om man vill bli medlem?
- Då kan man prata med någon som är medlem 
eller ännu hellre med någon av våra pastorer. 
Man kan träffa dem när kyrkans expedition har 
öppet (torsd. 16.00 - 18.00 + fred. 09.00 - 11.00) 
eller ringa på kyrkans tel. 92870.

Frågor & svar
om Missionsförsamlingen
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Tomas Grahn

När blev du medlem i missionsförsamlingen?
Hösten 2003, tror jag att det var. Efter familjens flytt till Gnosjö. Tidigare var jag med i 
Marieholms Missionsförsamling.

Varför blev du medlem i en församling? 
Jag är uppväxt i en kristen familj. Min pappa är pastor, så jag har fått vara med i kyrkan ända 
sedan jag föddes. Man kan säga att jag har gått hela vägen från barntimma till tonår. 
I tonårstiden växte min tro och sedan kände jag att jag behövde kunna dela den med flera och 
känna gemenskap och samhörighet med andra som tror på Gud. Gemenskapen är alltså viktig 
som svar på varför. Det handlar om gemenskap på olika plan. I barn- och ungdomsarbetet blir 
det en viss typ av gemenskap runt ett intresse som i vilken förening som helst t ex fotboll och 
handboll. I gudstjänsterna är gemenskapen på ett annat sätt. Där kan jag få ladda batterierna tillsammans med andra. För 
mig är gudstjänsten en grundpelare i församlingens verksamhet där jag får känna samhörighet med andra i församlingen.

Finns det andra skäl till att du är församlingsmedlem?
Ja. Som förälder vill man ju ge sina barn en så bra uppväxt som möjligt. Jag tror att det är en trygg och bra miljö för 
barnen att växa upp i. I församlingens barn- och ungdomsverksamhet finns en otrolig mångfald av olika aktiviteter. I 
församlingen ska alla kunna känna sig välkomna, det är också en viktig del. Att få möta och lära känna andra människor, 
oavsett ålder och hudfärg, är ett viktigt skäl.  

Ingrid Svenningsson

När blev du medlem i missionsförsamlingen?
1962 var det, några år efter giftermål med Roland. Innan dess var jag medlem i 
baptistförsamlingen i Kumla.

Vad har det gett dig att vara medlem?
Församlingen är mitt andra hem där jag tillbringat och tillbringar en hel del av min tid. Att få 
tjäna församlingen har varit viktigt för mig och jag har bl a varit nattvardstjänare samt ledare   
i söndagsskolan, tonår och syföreningen. Detta har gett mig mycket. Min fritid har fått ett 
djupare innehåll med kristen gemenskap och vänner där. Givetvis har jag vänner både i och 
utanför församlingen och bådadera är berikande.
Varför är du medlem i en församling idag? 
Gemenskapen med andra som har samma tro är det centrala. Vi hör ihop och församlingen ger en hemkänsla. Att få ta del 
av undervisningen i kristen tro som finns i församlingen är också ett viktigt skäl till att jag är medlem, liksom att få lära 
känna och umgås med människor i olika åldrar, vilket nog är lite unikt om man jämför med föreningar av olika slag.

Inger Willermark

När blev du medlem i missionsförsamlingen?
Jag minns inte riktigt, men någon gång i tonåren måste det ha varit, det vill säga för ungefär 
fyrtio år sedan. 

Varför gick du med i en församling?
Jag kände att det var en naturlig följd eftersom jag hade varit med i barn- och ungdomsarbetet 
från söndagsskolan och uppåt.

Varför är du medlem i en församling idag?
För att få undervisning och kunna växa i min tro. Men även för att om möjligt själv kunna vara 
andra till hjälp genom att bidra med det man kan. Jag upplever också att församlingen ger en gemenskap utanför sin egen 
familj, ett sammanhang där man känner sig hemma. Det ger en glädje att göra saker tillsammans med andra t ex att 
sjunga i kör.

”det handlar om gemenskap”
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Anita Jannesson

När blev du medlem i missionsförsamlingen?
Det måste ha varit 1969 efter att jag gift mig med Allan som var engagerad här. Tidigare var jag 
med i Kärda Alliansförsamling.

Varför är du medlem i en församling idag? 
För mig är det naturligt att tillhöra en församling, det känns jätteviktigt för mig. Söndagarnas 
gudstjänster är viktiga eftersom det är då jag får del av undervisning och kan hämta kraft inför 
veckan. Församlingen ger mig också en slags trygghet. Det finns människor där som bryr sig om 
mig och som jag kan vända mig till. Allra tydligast blir detta i den lilla gemenskapsgruppen som 
jag är med i. Den är jätteviktig för mig.

Vad betyder det för dig att vara med i en församling?
Det betyder mycket. Det handlar om gemenskap. Jag tänker mig församlingen som en familj. Den gamla sången ”Vi sätter 
oss i ringen” säger en del om hur tanken med församlingen är. Den sista strofen lyder ”…gör en familj av alla, en enda 
jättestor” och det tycker jag talar tydligt. Det är rikt att få vara med och lära känna många olika människor, både barn och 
vuxna.

Lars-Erik Stacke

När blev du medlem i missionsförsamlingen?
 Det är ganska länge sedan nu, så jag kommer inte ihåg riktigt. Det var naturligt att gå med 
eftersom jag var kristen och var engagerad i församlingens ungdomsarbete, främst UV-scout. 

Varför är du medlem i en församling idag?  
Som kristen tycker jag att gemenskapen med andra troende är viktig, både för egen del och 
andras. Jag har fått ut mycket av gemenskapen under åren, och vill gärna kunna ge tillbaka. 

Vad betyder det för dig att vara med? 
Gudstjänsterna med bibelundervisningen och gemenskapen betyder mycket. Det är ett slags 
andrum i den annars så hektiska vardagen, som jag tror att vi behöver. Det finns något för hela 
familjen, vilket känns bra. 

Vad ger det dig att vara medlem? 
Jag är ju fortfarande aktiv som ledare i UV-scout, där jag hoppas kunna vara ett föredöme för barnen och ungdomarna. 
Jag tror att det hjälper mig att hålla mig ung (!?) också. Det kan vara jobbigt ibland, men det ger mycket tillbaka. Det är 
människorna i församlingen, inte organisationen eller byggnaden som är det viktiga.

Bengt Nyström

När blev du medlem i en församling och varför gick du med?
I början på 80-talet var det, i Saronförsamlingen. Det var i samband med bibelskola och dop. Det 
kändes naturligt att ta det steget.

Varför är du medlem i en församling idag? 
Mycket handlar om att få del av det kristna budskapet och att få dela med sig av detsamma. 
I församlingen hjälps vi åt och delar både med- och motgång. I ungdomsarbetet hjälps vi åt 
och gör något bra för barn och ungdomar. Det är en styrka att det finns en församling bakom 
denna verksamhet. 

Vilka är de viktigaste skälen till att du är församlingsmedlem?
Gemenskapen med andra kristna är givetvis viktig och även att få del av det kristna budskapet. Jag vill vara med och 
stödja kyrkan för den är en viktig samlingsplats som är öppen för alla. I församlingen är vi lika men också olika. 
Musiksmak och stilar av skilda slag kan variera. Det som förenar oss är det vi tror på.
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UV-SCOUTS OFFENTLIGA LUCIAFEST

15 måndag 18.00 
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3 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

30 söndag 10.00 1:a advent
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR 
Adventsmusikalen FÖRVÄNTAN
15.00-17.00 JULSKYLTNINGSKAFFE
med sång och musik. Bokbord.
18.00 Adventsmusikalen FÖRVÄNTAN
Se annons sid.9

11 torsdag 9.30
BÖN

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

7 söndag 10.00 2:a advent
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson 
och Gnosjö Brass.
Församlingsoffer.

12 fredag 19.00
UNGDOMARNAS JULFEST

NOVEMBER

DECEMBER

28 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF/ADVENTSTRÄFF
”Lydia Lithells sånger”’
Gunilla & Evert Olausson, Valdshult.
Utdelning av Dagens Lösen.
Bussar från Bäckgården och Rosendal.

21 söndag 10.00 4:e advent
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR 
SAMLING KRING 
JULKRUBBAN
Arne Henrysson. 
Drama. Sång.

17 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

24 julafton 23.00

JULNATTSGUDSTJÄNST
Gemensam med Pingstförsamlingen.
Sång och musik. Arne Henrysson.
Kollekt.
Glögg och pepparkakor.

28 söndag 16.00
JULKONSERT 
med 
Lars ”Lisa” Andersson.
Servering.

5 fredag 19.00
JULBORD 
Bokning tel. 928 70.

14 söndag 10.00 3:e advent
GUDSTJÄNST med söndagsskolans
terminavslutning. 

25 juldagen 
  9.00 JULOTTA på Bäckgården
10.00 JULGUDSTJÄNST på Rosendal

4 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer.
Linus och Johan Hultegård.

31 nyårsafton 17.00
EKUMENISK NYÅRSBÖN
i Gnosjö Kyrka.

13 - 17  
EKUMENISKA BÖNEVECKAN
i Missionskyrkan.
Tema: ”För samman dem”. Hesekiel 37:17

Tisdag     9.30 BÖN. Elvakaffe.
Torsdag   9.30 BÖN. Elvakaffe.
KVÄLLSSAMLINGAR 
Tisdag   19.00 ”Gud vill enhet”
Onsdag 19.00 ”...till bön”
Torsdag 19.00 ”...så vi kan se”
Fredag  19.00  ”...för att vittna”
Lördag  19.00  ”För oss framåt!”  

JANUARI

6 Trettondag jul 18.00
ANDRUM - stillhet inför Gud.

8 torsdag 9.30
BÖN

11 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. Lovsångsteam.
Offer till missionärsunderhållet.

29 torsdag 19.00
LEDARKVÄLL FÖR ALLA  Arr: SAU. 

18 söndag 10.00
SÅNGGUDSTJÄNST
Kören SigNum från Hovslätt 
och Arne Henrysson.

28 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

22 torsdag 9.30
BÖN

25 söndag 10.00
GUDSTJÄNST med Söndagsskolstart
Sara Linnarsson. Barnruta med 
Barnledarteam från Marieholm.

30 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan 

31 lördag 16.00
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
MED NATTVARD
Förhandlingar, val, aktuella frågor.
Församlingsoffer. Servering. Barnvakt

FEBRUARI

1 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED ÅRSHÖGTID
Förbön för nyvalda. Dialogpredikan
Arne Henrysson och Sara Linnarsson.
”Nya Kören.” Söndagsskola.
Församlingsoffer.
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21 onsdag 15.00
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE

JANUARI

BÅREBO
MISSIONSHUS

1 söndag 15.00
GUDSTJÄNST - OFFERHÖGTID
Arne Henrysson. Offer till SAM.

FEBRUARI

KINESGRUPPEN
möts för gemenskap och
bibelstudium varannan
söndag kl 14.00 (jämna veckor)

Skålen töms fredagar 12.00.

Du vet 
väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket?

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

i våra gudstjänster.

BOKBORD
i Missionskyrkans foajé.
Där hittar du böcker,
födelsedagskort
och presenter.

13 fredag 19.00
HELA MISSIONSHUSET 
SJUNGER
Läsarsångskväll med Sten-Egons
Kapell. 

MARS 10 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN
Arne Henrysson. 

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer. 

4 söndag 18.00  

28 fredag 19.00
”GÅ SION, DIN KONUNG ATT MÖTA”
ADVENTSMÖTE
Arne Henrysson, Barbro Bergström och
Sten-Egons Kapell. Adventskaffe. 
Bokbord. SPF inbjudna. 

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

DECEMBER

JANUARI

14 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel  

NOVEMBER

4 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Arne Henrysson.  

8 söndag 15.00  
GUDSTJÄNST - OFFERHÖGTID
Offer till SAM. Sång.  

VI SJUNGER IN JULEN i Betel
Sång av Hans Karlsson med team.
Barbro Bergström och Arne Henrysson.
 

21 söndag 16.00  

23 fredag 18.00  
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE  

FEBRUARI

22 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson och Barbro Bergström.  

MARS

4 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel. 
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22 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST ”Relationer”
18.00 EKUMENISK BÖN
          i Åsenhöga Kyrka

FOCUS - BÖN och LOVSÅNG

25 onsdag 19.00 

MARS

DAGLEDIGTRÄFF Karl-Erik Andersson.

27 fredag 15.00 

1 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Gnosjö Brass.
Församlingsoffer.

5 torsdag 9.30
BÖN

6 fredag 19.00
VÄRLDSBÖNDAGEN i Pingstkyrkan 

7 lördag 18.00
ANDRUM - stillhet inför Gud.

8 söndag 10.00
GUDSTJÄNST med delad undervisning
Arne Henrysson, Sara Linnarsson
och Ung Ton.
18.00 EKUMENISK BÖN

FOCUS - BÖN och LOVSÅNG

11 onsdag 19.00 

UNGDOMSHELGEN BRYTPUNKT ”GO”

13 - 15 

8 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Kollekt till SAM. 
Sten-Egons Kapell.

11 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

19 torsdag 9.30
BÖN

7 lördag 18.00
ANDRUM - stillhet inför Gud.

15 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. 

21 lördag 10.00
UNGDOMSFRUKOST 

 

 

 

5 torsdag 9.30 BÖN

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

Utsikt fick en pratstund med några 
av de ungdomar från Gnosjö som nu 
gör sin militärtjänst.

Alfred Park gör sin militärtjänst vid Svea kompani skyddscentrum i Umeå sedan 28 januari i år. Det är ett CBRN-
kompani, vilket betyder att man jobbar mycket med kemiska stridsmedel. Alfred kör lastbil med saneringsutrustning och 
har lärt sig att sanera ut människor och materiel ur nersmittade områden, allt från fågelinfluensa till senapsgas. 

Henrik Svensson ryckte in den 28 januari på Livgardet andra skvadron i Kungsängen utanför Stockholm. Han läste 
juridik i våras med både teori och praktik och fick sin MP-examen efter sommaren. Mycket av utbildningen handlar om 
att förberedas för fredsbevarande uppdrag runt om i världen. Att gå Högvakt vid slottet i Stockholm ingår också i tjänsten.
 ”Vi fick bevaka slottet under tvåtimmarspass. Det var kul första timman i alla fall. Vi gjorde Högvakten i våras, när det 
var många skolklasser som besökte slottet. Det var kul att prata med barnen”, säger Henrik.

Johan Hultegård har sedan 7 januari varit musiksoldat i Arméns Musikkår, också han förlagd i Kungsängen, Stockholm. 
Arméns musikkår finns med vid statsbesök och audienser som kungen har, spelar från slottstrappan på kungens 
födelsedag och vid nationaldagsfirandet på Skansen den 6 juni. 
En stor del av våren och sommaren handlar om att framföra musikprogram vid vaktavlösningen på slottet. Inte mindre än 
38 spelningar och uppvisningar - i ur och skur - har gjorts denna säsong. 

Vad har varit jobbigast?

Alfred: Att vara så långt hemifrån. Resorna till Umeå går ju inte på 10 minuter precis. Man är aldrig riktigt fri. 
Logementslivet har ju sina lagar. Man känner sig som en fågel i en stor bur!
Henrik: Att inte få vara hemma. Man tappar kontakten med sina kompisar. Det är en jättestor omställning att göra 
lumpen. Man är ju inte precis van vid att bo på ”luckan” med en massa andra människor. Här finns inget privat!
Johan: Att inte kunna styra över sitt eget liv. Även om vi har haft bra befäl med lång erfarenhet, som vet vad som är bäst, 
är det ju alltid svårt att bara lyda order. Ett enkelt och smidigt sätt att leva kanske, men samtidigt är man ju van från 
skolan att diskutera och ha egna åsikter om hur saker och ting skall göras. 

Nu är snart lumpen över. Är det ett bortkastat år?

Alfred: Definitivt inte. Jag har vuxit som människa, lärt mig att ta hänsyn och respektera andra. Det är nyttigt att göra 
lumpen. Att lära sig leva disciplinerat kommer jag att ha nytta av framöver. Dessutom har jag fått med mig mycket 
kunskap om just kemisk stridsföring.
Henrik: Nej, absolut inte bortkastat men det räcker med ett år. Jag har lärt mig mycket om mig själv. Jag har upptäckt nya 
sidor hos mig själv!!! Spännande att utvecklas och se hur jag funkar ihop med andra.
Johan: Nej, inget bortkastat år. Samtidigt är jag osäker på om jag skulle vilja göra om det. Det har funnits mindre roliga 
stunder men det har också varit fantastiskt att få ägna sig åt musik på heltid. Jag är ju en trumpetnörd. Jag har utvecklats 
mycket musikaliskt under året och det är jag tacksam för. Sedan har man ju lärt sig att putsa skor!!!

Alfred ParkJohan HultegårdHenrik Svensson
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Hur är det att vara kristen på ”luckan”?

Alfred: Det är inte alltid lätt men jag var tydlig från början att jag var kristen. Jag har ett kors runt halsen och det har jag 
haft på mig hela tiden. Det har gett upphov till samtal om Jesus och himlen. Jag har varit tydlig med att jag inte vill vara 
med och snacka skit bakom ryggen på andra.
Henrik: Ibland blir det att vi pratar om andliga frågor. Folk har mycket åsikter och så finns det väldigt många fördomar 
om vad en kristen är. Jag har inte blivit ifrågasatt. Men när jag tog fram bibeln ur mitt skåp för att läsa, var det en som 
skakade på huvudet och tyckte att det verkade skumt. Jag fick förklara att det finns mycket bra i bibeln och att den boken 
betyder mycket för mig. 
Johan: Det är inte lätt. Jag har fått kämpa för att behålla min kristna tro. Vi har varit några kristna i plutonen, som har 
stöttat varandra. Vi har samlats, kanske mer nu än i början, till bön och lovsång. Folk accepterar att man är kristen men 
det är inte alltid så lätt att stå för tron. Tonen är rå och jargongen hård många gånger i det militära.

Nu har ni inte kunnat vara med på gudstjänster här hemma…

Alfred: Jag saknar gemenskapen. Gudstjänsten ger mig näring i mitt kristna liv. Gemenskapen vid fikat med gamla och 
unga längtar jag till.
Henrik: Församlingen är framför allt trygghet. En gemenskap och en mötesplats.
Johan: Det man saknar mest är gemenskapen. Församlingen är en trygghet i tillvaron, den finns där och man kan komma 
som man är. Man stärks i sin tro när man har möjlighet att träffa andra kristna.

Ni muckar snart. Välkomna ut i friheten! Vad skall ni göra? 

Alfred: Muck blir det den 26 nov och jag längtar till friheten! Till våren blir det jobb och kanske någon resa. Sedan skall 
jag börja plugga. Dessutom skall det bli kul att va med på UV-scout igen!
Henrik: Jag muckar den 5 december. Vad jag skall göra efteråt är en bra fråga. Carpe diem  fånga dagen. Jobba lite, jag 
har inte så mycket planerat.
Johan: Muck blir det lagom till första advent. Till våren ska jag börja studera i Göteborg, vilket innebär en hel del 
förändringar i tillvaron. 

           Text: Arne Henrysson                                                                                                                                          

musikalen

KL. 18.00 SÖNDAG 30 NOV. 2008
MISSIONSKYRKAN, GNOSJÖ

FÖRVÄNTAN C
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lVÄLKOMNA!

”FÖRVÄNTAN” är ett musik- och dramaspel som handlar om människors längtan och
förväntan efter en kung som ska komma och befria och förändra tillvaron för dem.
Musikspelet är skrivet och framförs av medlemmar i Missionskyrkan.
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Internationell Buffé

Installationshögtid för

Söndagen den 5 oktober hälsades Missionskyrkans nya ungdomspastor Sara Linnarsson välkommen vid en installations-
gudstjänst. Som installationsförrättare deltog Kjell Larsson från Svenska Alliansmissionen. Efter gudstjänsten fortsatte
gemenskapen med samkväm då flera hälsade Sara, hennes man Henrik och sonen Jonah välkomna. 

Lördagen den 11 oktober hjälptes alla åt att laga många olika rätter. Resultatet blev en härlig buffé. 
Bland de mest populära rätterna på bordet var vårrullarna, men här fanns även riktigt goda svenska köttbullar.

Sara Linnarsson
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Församlingsutflykt

Missionsauktion

Lösöresauktion

Missionskyrkan 15 nov
auktionsropare Lars-Ove Johansson

Missionskyrkan 15 nov / auktionsropare Gustav Larsson

till Hyltan

Söndagen 7 september
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UTSIKTS VINTERKRYSS

”En sund själ i en sund kropp” kräver både fysisk och mental träning. Glöm därför inte att gå ut en runda när 
du löst Utsikts Vinterkryss. När du ändå är ute kan du posta julkrysset eller lämna in det på Missionskyrkans 
exp. Järnvägsgatan 26, 335 30 Gnosjö. Glöm inte att skicka eller lämna det senast 15 januari och skriva ditt 
namn & adress! 


