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ANSVARIG UTGIVARE:

Nr 4/2010 Hela världen höll andan…

Skulle man lyckas med räddningen? Eller var det dömt att 
misslyckas? Förberedelserna var gigantiska och minutiöst 
väl planerade. Var några skadade? Skulle alla vara vid liv 
efter denna hemska olycka? Glädjen visste inte några 
gränser, när den förste av de 33 gruvarbetarna i Chile 
hissades upp för några månader sedan.  Och sedan 
räddades ungefär två personer i timman. Man dansade, 
sjöng och grät av glädje.

Det är svårt att förstå, hur det kan vara att bli instängd på 
700 meters djup. Inte hjälpte det med rop på hjälp eller att 
banka i gruvväggarna. De hade inte en chans att rädda sig 
själva. De kastades säkert mellan hopp och förtvivlan. 
Många var säkert nära en psykisk kollaps. Som i en hemsk 
fängelsehåla satt de instängda utan hopp och utan framtid.

Räddningen kom utifrån. Duktiga tekniker och 
räddningsledare – och dessutom många som bad om Guds 
hjälp - blev deras räddning. Hur kändes det att höra borrets 
väg genom berget? Vad tänkte de, när de såg borret bryta 
igenom i taket? Finns det ett liv efter denna mardröm? 
Gruvarbetarna kunde inte göra något åt sin hopplösa 
situation. Räddningen kom uppifrån.

Vi skall snart fira advent och jul. Vad handlar högtiden om? 
Räddningen kom uppifrån. ”Så älskade Gud världen att 
Han gav den sin ende son”(Joh 3:16). Mänsklighetens 
situation var hopplös. Vi satt fast och kunde inte ta oss ur 
”gruvschaktet” . Våra egna försök till räddning var lönlösa.  
Synden höll oss fångna men Gud sände Jesus som vår 
Räddare.
 

Julens glädje är inte ”Hej tomtegubbar slå i glasen och låt 
oss lustiga vara”. Julen är mycket mer än vad affärs-
männen vill få oss att tro. En ängel uttryckte i julnatten, vad 
verklig glädje är med de här orden: ”Jag bär bud till er om 
en stor glädje, en glädje för 
hela folket. I dag har en 
Frälsaren fötts åt er i Davids 
stad, han är Messias, Herren” 
(Luk 2:10-11).
Vår stora glädje i jul är barnet i 
krubban – din och min Räddare! 

God jul, alla läsare 
av dessa rader!

”Räddningstimman för världen slår,
nu begynner vårt jubelår. 
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född”.



  et folk som vandrar i mörkret 
ser ett stort ljus, 

över dem som bor i mörkrets land 
strålar ljuset fram. 

Du låter jublet stiga, 
du gör glädjen stor. 
De gläds inför dig 

som man gläds vid skörden, 
som man jublar när bytet fördelas. 

Oket som tyngde dem, 
stången på deras axlar, 

förtryckarens piska 
bryter du sönder, 

som den dag då Midjan besegrades. 
Stöveln som bars i striden 

och manteln som fläckats av blod, 
allt detta skall brännas, förtäras av eld. 

Ty ett barn har fötts, 
en son är oss given. 

Väldet är lagt på hans axlar, 
och detta är hans namn: 

Allvis härskare, 
Gudomlig hjälte, 

Evig fader, 
Fredsfurste. 

Väldet skall bli stort, 
fredens välsignelser utan gräns 
för Davids tron och hans rike. 

Det skall befästas och hållas vid makt 
med rätt och rättfärdighet 

nu och för evigt. 
Herren Sebaots lidelse 

skall göra detta.                        
                                                     Jes. 9 : 2-7
                                                        ( Bibel 2000 )

D



Livets stora frågor gör sig påminda allt som oftast. Många undrar idag vad kristen tro egentligen står för och om den har något att ge … 

Alpha    

VÄLKOMMEN till ny ekumenisk Alpha-kurs tio torsdagskvällar under vintern och våren. 
Plats: Gnosjö missionskyrka, Järnvägsgatan 26.
Pris: 400 kronor
Start torsdagen 27 jan kl 18.30 med en prova-på-kväll. Samlingen avslutas kl 21.00.
En alpha-kväll ser ut så här: vi äter tillsammans – lyssnar på ett föredrag – dricker kaffe 
– samtalar om livsfrågor och kvällens ämne. 
Anmälan helst före onsdagen 19 jan till Arne 070-609 28 70 men du kan också anmäla dig vid prova-på-kvällen 27 jan.
Arrangör: Kyrkorna i Gnosjö.
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Hej!

En kväll i höstas, på en av mina många tjänsteresor, denna gång i Stockholm, ringde en av mina samtalsledare 

från Alphakursen, Arne Henrysson till mig. 

-Kan inte du skriva ner vilka tankar och funderingar du har haft kring Alpha och vad den har betytt för dig? 

Wow! Att verkligen sätta sig ner och fundera på vad någonting betyder och har betytt, hur ofta gör man det 

egentligen? I vår tid av hets och jakt på… ja, vad man nu jagar efter. Alldeles för sällan enligt mig. 

Om vi ska börja från början, varför jag överhuvudtaget hoppade på en Alpha kurs.  Många gånger såg jag 

lapparna på Ica, Konsum och i postlådan. Varje gång kände jag ett litet hug g i hjärtat, jag vill nog egent-

ligen, men….denna gång passar det inte. Jag har för mycket på jobbet, eller njaa, nu är det snart vår då 

kan man väl inte sätta sig och diskutera kristendom? 

Möjligheterna var många, men det fanns lika många bortförklaringar. Men så en dag fick jag besök av en 

inköpare, Håkan Olsson från Oskarshamn. Först talade vi seriöst om våra projekt företagen emellan, men 

efter ett tag blev det lite mer personligt och då kom det fram att Håkan var samtalsledare för Alpha i 

Oskarshamn och han berättade hur bra och trevligt de brukade ha. 

Jag noterade även hur frimodigt han berättade om sin kristna tro och jag kände att det skulle jag också 

vilja göra en dag. Jag kommer från ett hem där det kristna inslaget inte var helt naturligt, så det kändes  

lite avlägset att jag skulle kunna ”umgås” med Jesus så naturligt. Efter vårt möte som var mitt sista för 

dagen åkte jag hem och kände mig upprymd och märkligt stärkt av vårt samtal och tänkte, nästa gång det 

kommer ett erbjudande om Alpha kurs, då ska jag minsann gå. 

Vad tror ni låg i min postlåda när jag kom hem? Mycket riktigt, en inbjudan till Alpha, så nästa dag ringde jag 

och anmälde mig. 

Ett av våra första samtal på Alpha kursen handlade om hur Gud försöker leda oss rätt i våra liv, och jag 

måste erkänna att när man verkligen sätter sig ner och funderar så finns tecknen där. Man måste bara 

lyssna och känna efter. 

Ungefär halvvägs in i kursen så kände jag en samhörighet i gruppen och märkte att detta stärkte mig för att 

klara vardagens alla vedermödor. Jag kände att jag vill ge något tillbaka till ”min” grupp och jag fick en 

ingivelse att jag ska ta fram ett bokmärke som man kan ha i sin bibel och tänka tillbaka på våra diskussioner. 

Eftersom jag jobbar med etsning var det förhållandevis lätt att ta fram ett krucifix i bokmärksform (se 

bild). 

Vad har då Alpha gett mig, förutom nya vänner (och kanske något extra kilo då det serveras rikligt med 

utmärkt och god mat)?  Jo en djupare förståelse av vad kristendom egentligen handlar om. Även mitt 

förhållande till Jesus har blivit ett naturligt inslag i mitt fortsatta liv, utan att det känns konstigt eller 

tillg jort.  

T ill sist, till alla er som går och funderar på om Alpha är något för er: sluta fundera, 

prova, ni kommer inte att ångra er!

Många hälsningar och önskan om en fröjdefull jul.

Örjan Dahlstedt

PS. Jag går en Beta kurs nu D.S
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id den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att 

hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskriv-

Vningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. 
Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, 

som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret 

i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att 
skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt 

barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon 

födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i 

en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 

Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste 

omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till 

dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje 

för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är 

Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött 

barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där 

tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:     

"Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt."
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till 

varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och 

som Herren har låtit oss veta." De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet 

som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade 

sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad 

herdarna sade. 
Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna 

vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra 

och se: allt var så som det hade sagts dem.Luk. 2: 1-20
(Bibel 2000)

Det hände sig......
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

UV-SCOUTS OFFENTLIGA LUCIAFEST

13 måndag 18.00 

27 lördag 19.00
LOL- UNGDOMSMÖTE - Tema GÅ!
Albin Karlsson.

28 söndag 10.00 Första advent

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR 
Ung Ton, Gnosjö Minibrass, Brasslek och
Resonans. Arne Henrysson och Sara
Linnarsson.
14.30-17.30 JULSKYLTNINGSKAFFE
med sång och musik. Bokbord.

9 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

5 söndag 10.00 Andra advent

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Sång av Sara Nyström 
och Lina Johansson. Församlingsoffer.

26 söndag 10.00 
CAFÉGUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. Sång av ungdomar.

NOVEMBER

DECEMBER

26 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF/ADVENTSFEST
Sång och musik av Nils-Eric Magnusson,
Ingemar Stenström & Stig Svenningsson.
Utdelning av Dagens Lösen.
Bussar från Bäckgården och Rosendal. 24 julafton 23.00

JULNATTSGUDSTJÄNST
Tillsammans med Pingstförsamlingen.
Resonans, solister o. Gnosjö Brassband.
Arne Henrysson. Kollekt.
Glögg och pepparkakor.

3 fredag 19.00
JULBORD 
Bokning tel. 928 70 
eller på lista i foajén.

25 juldagen 
  9.00 JULGUDSTJÄNST på Bäckgården.
10.00 JULGUDSTJÄNST på Rosendal.

19 söndag 10.00 Fjärde advent

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR-
SAMLING KRING 
JULKRUBBAN
Arne Henrysson.
Jane Ericsson och
Alma Pettersson.

1 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

15 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

12 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Söndagsskolan. Barntimman. Luciatåg.
Sara Linnarsson.

29 onsdag 18.00 
JULFEST FÖR ALLA ÅLDRAR

10 fredag 19.00 
UNGDOMSRÅDETS JULFEST
Anmälan till Sara 070-689 28 70.

2 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST
Åsa och Stefan Lundell.

31 nyårsafton 17.00
EKUMENISK NYÅRSBÖN 
i Gnosjö Kyrka.

JANUARI

6 Trettondag jul 10.00
GUDSTJÄNST
Arne Henrysson. Sång.

9 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Tema: Gideon Domarboken 6:1-24.

Arne Henrysson. Församlingsoffer.
Sång och musik av Isac Nilsson m fl.
18.00 FÖRSAMLINGSMÖTE

11 tisdag - 15 lördag  
EKUMENISKA BÖNEVECKAN
i Församlingshemmet.
Tisdag-lördag  19.00
Torsdag  10.00 

16 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST
Margareta Jönsson (hälsovårdsarbetare 
i Tchad). Lovsångsteam.
Offer till missionärsunderhållet.

20 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

26 onsdag 19.00
FOCUS - BIBEL 
Tema: Gideon Domarboken 6:33-40

22 lördag 10.00 - 13.00
KAFFE OCH VÅFFLOR

28 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan 

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

30 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED ÅRSHÖGTID
Tema: Gideon Domarboken 7

Barnvälsignelse. Förbön för nyvalda. 
Arne Henrysson och Sara Linnarsson. 
Resonans. Ung Ton. Församlingsoffer.

23 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Tema: Gideon Domarboken 6:25-32

Sara Linnarsson. Gnosjö Brass.
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BOKBORD
i Missionskyrkans foajé.
Där hittar du 
julklappsböcker, 
julkort, CD-skivor,
almanackor mm.

8 onsdag 19.00  
BIBEL - BÖN i Betel

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer. 

16 söndag 18.00  

JANUARI

12 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Arne Henrysson.  

6 söndag 15.00  
GUDSTJÄNST 
Missionsföreståndare Anders Bengtsson. 
Sång. Kyndelsmässooffer till SAM.   

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

19 söndag 16.00  

21 fredag 18.00  
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE  

FEBRUARI

16 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel 
  

MARS

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

3 torsdag 9.30

4 fredag 19.00
VÄRLDSBÖNDAGEN i Pingstkyrkan.

27 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST
Barbro Bergström och Arne Henrysson.  
Sång.

26 fredag 19.00
INFÖR ADVENT I ORD OCH TON
Gå Sion, din Konung att möta 
Sten-Egons Kapell. Barbro Bergström 
och Arne Henrysson. Adventskaffe. 
Bokbord. SPF inbjudna.  

DECEMBER

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

NOVEMBER

ALPHA - KURS
Vi börjar ny Alphakurs 
torsdagen den 27 jan. 
kl. 18.30  med prova-på-
kväll i Missionskyrkan. 

BIBEL - BÖN - FIKA

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

3 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

FEBRUARI

5 lördag 
GEMENSKAPSDAG 
9.30 FRUKOST med
föredrag av
HV:s fystränare 
Magnus Carlsson.
Ämne: Vilda kvinnor och brinnande män.
Vintersportaktiviteter efter väder.

6 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Missionsföreståndare 
Anders Bengtsson. 
Sång Maria Gillgard 
m fl från Hestra.
Kyndelsmässooffer till SAM.
17.00 GNOSJÖ SAU ÅRSMÖTE

Samarr: Bilda

DAGLEDIGTRÄFF 
Torsten Gunnarsson, Bor.

25 fredag 15.00 

26 lördag 10.00 - 13.00 
KAFFE OCH VÅFFLOR 

17 torsdag 9.30

23 onsdag 19.00

20 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Tema: Bibeln - mat för själen Joh 7:22-35 
Sara Linnarsson. Lovsångsteam. 

9 onsdag 19.00
FOCUS - GAMLA TESTAMENTETS
BÖCKER - ÖVERSIKT

13 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Tema: Bibeln - Guds ord 2 Tim 3:14-17 
Arne Henrysson. Märtas Gäng.

BIBEL - BÖN - FIKA

FOCUS - NYA TESTAMENTETS
BÖCKER - ÖVERSIKT

27 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST
”Bibeln - det levande ordet” Hebr 4:12-13  
Arne Henrysson. Resonans. 

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.

Du kan också gå in på kyrkornas 
gemensamma hemsida: 
www.kyrkornaignosjo.se

och där skriva ner dina böneämnen.

Om du vill samtala med någon är du
alltid välkommen att höra 

av dig till våra kyrkor.
Missionsförsamlingens pastor 

Arne Henrysson, tel. 0370-928 70
 eller 070-609 28 70.

Under tystnadsplikt får du dela det 
som bekymrar dig.

Läs mer på sidan 4

Välkommen till våra
Gudstjänster och samlingar!
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Några utflyttade Gnosjöbor fick följande frågor om julen och sitt julfirande:
 
1. När bodde du senast permanent i Gnosjöbygden?
2. Jul i Gnosjö. Vad tänker du på då?
3. Är du någonsin i Gnosjö i juletid numera?
4. Vad kan du inte tänka dig att missa under julhelgen?
5. Vem/vilka av alla människor skulle du vilja ge en julklapp och vad skulle paketet innehålla?

1.  Jag flyttade från Gnosjö 1992.
2.  Jag tänker t ex på Järnvägsgatans julbelysning i 5 plusgrader och dimma,
 julgranen på vattentornet, julbön vid granen i Söderby, skridskor på Hären 
(med lite tur…), att umgås med familj och vänner som man inte hinner träffa
 så ofta annars. Känslan av att ”komma hem till jul” till ett julpyntat hus som 
doftar hyacint, granbarr och levande ljus blir också tydlig.
3.  Vi brukar fira julafton i Gnosjö vartannat år och vi är här någon runda under 
jul- eller nyårsdagarna varje år.
4.  Att träffa familj och vänner är viktigt förstås. Om jag dessutom får en dag när jag får sitta framför 
brasan och läsa en bra bok är jag ganska nöjd. Egentligen är inte inramningen så jätteviktig, men å andra 
sidan, om man ska fira jul kan man lika gärna göra det ordentligt.
5.  Hmm… det finns väldigt mycket och väldigt många… Spontant: jag skulle ge ett stort paket lugn och 
ro till en av mina goda vänner som har det väldigt rörigt omkring sig just nu.

Maritha Johansson
 Linköping

1.  Vi flyttade från Gnosjö sommaren 1994.
2.  Då tänker jag bland annat på julnattsgudstjänsten i Missionskyrkan. 
     Den var alltid en fin och stämningsfull avslutning på julafton. 
3.  Nej det har inte blivit så.
4.  Jag kan nog klara mig utan det, men de första skivorna av den fortfarande 
     ljumna julskinkan på ett par smörgåsar är en riktig höjdare. Det är inte dumt det.

      5. Julklappen skulle jag vilja ge till vårt fadderbarn Lineda Fievre på Haiti. Paketet 
          skulle innehålla ett  antal saker som vi i Sverige tar för givna. Gick det att slå in 
          en kram skulle hon också få en stor sådan.

Allan Bjärkhed
Åsarp

1. Jag bodde i Gnosjö fram tills dess att jag slutade gymnasiet 2003.
2. Då tänker jag på Konstsmides snygga ljuskonstverk som sprider glädje i hela 
    bygden. Jag kommer också att tänka på mysiga UV-scoutsamlingar, auktioner 
    och sena midnattsgudstjänster. 
3. Självklart är jag det då mina kära föräldrar bor kvar i Gnosjö. De hälsar jag på 
    med glädje. I år kommer jag dock åka till Singapore.
4. Jag försöker alltid, om jag har möjlighet, att besöka missionskyrkans midnatts-
    gudtjänst. Det brukar alltid infinna sig en speciell stämning och det är en plats 
    där man möter många gamla välkända ansikten.
5. Jag skulle vilja ge en bibel till alla interner i våra svenska fängelser.

Jacob Josefsson
 Malmö
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1.  Jag bodde i Gnosjö under hela min uppväxt fram till 1993. 
2.  Min barndoms jular. Julafton var en väldigt lång dag med många pysselböcker 
     och lång väntan på julklappsutdelning. När jag var 4 år var jag med min mamma 
     och min farmor på min första julotta i Missionskyrkan. Jag minns att det var 
     mörkt och kallt och att jag hade min julklappstomtedocka med mig. Detta blev av 
     någon anledning aldrig någon tradition. 
3.  Sedan vi flyttade till Vimmerby har vi slutat fara på tvåveckors julturné med full-
     packad bil till alla släktingar över hela landet. Nu får familjerna komma till oss på 
     juldagarna istället. Det är en lyx att få fira jul i sitt eget hus och skapa egna jultradi-
     tioner. Däremot åker jag alltid till Gnosjö någon gång under jul- och nyårshelgen för att träffa vänner. 
     Det brukar vara ett bra tillfälle att träffa andra utflyttade kompisar som är hemma på besök.  
4.  Att träffa vänner och familj. Tycker det viktigaste med julen är att få vara tillsammans. 
5.  En av de finaste julberättelserna jag vet finns i Fogelströms stockholmsskildring "Mina drömmars 
     stad" där huvudpersonen Henning får ett riktigt vaxljus av en arbetskamrat till jul. Henning blir så 
     glad att han gråter av lycka över gåvan, i sin fattigdom och sitt armod i 1860-talets arbetarkvarter 
     vet han att detta vaxljus betyder att han och hans familj kommer att kunna känna julstämning på riktigt. 
     Jag skulle önska att vi i vårt överflöd kunde känna ett uns av den lycka han kände inför ett simpelt  
     vaxljus inför vårt överdådiga julfirande. Så ett litet vaxljus till den som fortfarande äger förmågan 
     att glädjas över det vill jag ge.  

1. Vi flyttade från Gnosjö julen 1993.
2. Ett par trevliga julminnen dyker upp. Jag minns t ex stämningsfulla luciafiranden 
    med Ung Ton i Hyltans Missionshus och när det åts julbord i Bäckaskolans matsal 
    i samband med att vi byggde om Missionskyrkan.
3. Tyvärr har det inte blivit något Gnosjöbesök i juletid.
4. Jag vill inte missa glöggsill, Janssons frestelse, julskinkan och julkrubban. Jag 
    gillar  att vardagen övergår i högtid under några dagar. Stillhet och eftertanke är 
    andra  viktiga inslag för mig under julhelgen.
5. Ensamheten är stor i vårt samhälle, inte minst i juletid. Alla som på olika sätt bidrar 
    till att räcka ut en hand tilldelas årets julklapp

1. Jag flyttade från Gnosjö till Stockholm precis vid högertrafikomläggningen 1967.
2. Mina första minnen var nog från söndagsskolfesterna på annandagen i gamla 
    missionshuset t.ex. då jag som 4-åring skulle läsa texten "Lyser du i din vrå och 
    jag i min" inför alla. Många minnen handlar också om sång och musik i Missions-
    kyrkan. Det var övningar och uppsjungningar både i adventstid och i juletid. På 
    Julaftons eftermiddag var det julandakt och då sjöng flickkören, som jag ledde, 
    julsånger. Dessutom samlades släkten några gånger under julhelgen, vilket jag 
    alltid tyckte var roligt. Det bjöds alltid på många skratt och god mat. Jag minns 
    också hur det pirrade i magen på julaftonen innan tomten skulle komma. Hur såg 
    han ut i år och hade han något i säcken?
3. Det händer då och då att vi firar jul i Gnosjö tillsammans med min bror Åke och hans familj.
4. Jag vill inte missa sången, julevangeliet och stämningen av högtid och rofylld glädje.
    Jag vill inte heller missa att umgås med familj och vänner.
5. Jag vill ge våra fem barnbarn var sin bok som både är underhållande och berikande.
    Dessutom vill jag skicka läroböcker till en skola i Uganda som jag besökte förra året. 
    De saknade nästan helt läroböcker och är i stort behov av sådana.

Charlotta Lindkvist
Vimmerby

Anders Berg 
Tranås

Margareta Ceder 
Rönninge
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Onsdagar 14.00-16.00. Start 26 januari. 

Måndagar 17.00. Jämna veckor. Start 24 januari. UNG TON från 7 år

Torsdagar 10.00. Start 20 januari. SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARNTIMMAR 4-6 år
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70

Torsdagar jämna veckor 19.00. Start 13 januari.KÖREN RESONANS

GNOSJÖ BRASS Tisdagar 19.00.

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70

Kontakt: Thomas Svenningsson tel. 926 95 och Johanna Magnusson tel. 917 17.

Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år

MINI-UV 6-9 år

UV-SCOUT 9-13 år

LEDARSCOUT från 13 år

Söndagar 10.00. Start 23 januari. 

Måndagar 18.00.  

Måndagar 18.00.   

Måndagar 18.00.  

Kontakt: Jennie Liljendahl tel. 66 90 47 och Louise Sylvan tel. 941 41 
   

Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Mattias Stenström tel. 924 82

KONFIRMANDGRUPP

Fredagar 19.00. Start 28 januari. TONÅR från 13 år
Kontakt: Fredrik Sylvan tel. 941 41/073-622 38 91

UV-SCOUT 
Kontakt: Kårchef Niclas Blomgren tel. 33 60 39 / 070-574 60 39 

Tisdagar 17.30. Start 1 februari.  BRASSLEK 6-8 år
Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   

Start 17 januari. 

Onsdagar 15.45. Start onsdag 19 januari. 

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

GNOSJÖ MINIBRASS från 9 år Tisdagar 18.10. Start 1 februari. 
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För mer information 
kolla in vår hemsida: 

www.gnosjomissionskyrkan.org 
eller ring 

Arne 070-609 28 70 
Sara 070-689 2870

Sångkväll i Hyltan
4 september

Sten-Egons
i Bårebo
10 sept.

Missionskyrkans kinesgrupp träffas varannan
söndag till bibelstudium, gemenskap och fika.
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BILDGALLERIET

Internationell buffé den 18 september
med rätter från olika delar av Sydostasien,
Mellanöstern och Europa.

SAU arrangerade ”Kör-tolvan” i Gnosjö 23-24 oktober.



VINTERkryss 2010

När du lyckats lösa krysset kan du skicka in din lösning 
senast 15 januari till:
Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26, 33530 gnosjö.
då kan du vinna eTT av tre fina bokpris. lycka till!

namn:............................................adress:............................................................

Konstruktör:Thomas Svenningsson


