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ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

Sara Linnarsson

Från mörker till ljus
Nu har det verkligen börjat bli mörkt ute. Hösten har kommit 
med stormsteg när jag skriver detta, och snart är det vinter 
igen. Men innan första snön faller och lyser upp marken så är 
det ganska mörkt. 
Jag vet inte hur din själ mår, men många av oss känner kanske 
att vädret speglar hur vi mår på insidan, vi blir lite deppiga och 
nere när det är mörkt och blött. 
Ibland är livet lite mer gråskala än ljusa toner. Det blir inte riktigt 
alltid som vi tänkt oss och det kan kännas som att livet springer 
iväg eller så tar det helt plötsligt stopp. 
Du kanske har drabbats av depression, sjukdom eller tragedi 
själv eller någon i din närhet, och mycket känns mörkt och 
hopplöst. Eller så gungas din båt av den ekonomiska 
världskrisen. 
Mycket som händer i vår omgivning och vår värld påverkar hur 
vi mår i själen.

Nu när det är adventstid börjar vi tända mer ljus och det lyses 
upp i alla hus. 
Advent, lucia och jul är ljusens tid. 
För mig ger dessa ljus mer än mysstämning och värme. 
Det är en påminnelse om gåvan och hoppet som kom till 
världen - Jesus Kristus.

”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem 
som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. … Ty ett 
barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar 
herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, 
Evig Fader, Fridsfurste” (Jes 9:2, 6).

Jag tror på en Gud som ser mig där jag är, han vet hur jag mår.
Jag tror på en Gud som älskar mig som jag är, med allt mitt 
bagage.
Jag tror på en Gud som gråter när jag gråter och ler när jag ler.
Jag tror på en Gud som lovar att alltid vara med mig i allt jag 
möter.
Jag tror på en Gud som inte lovat att allt alltid kommer att vara 
bra men Han säger att Han aldrig kommer att överge mig. 
Jag tror på en Gud som vill komma med ljus och värme i en tid 
av mörker och oro.

Han vill vara din Hjälpare och sprida 
ljus i ditt liv, i dina situationer som kan 
kännas tunga och hopplösa.

I kyrkan är vi inte en samling perfekta 
människor med perfekta liv, absolut 
inte. Det vi har gemensamt är en tro 
på Jesus Kristus och att vi genom 
honom får hopp och ljus i våra liv. 

Välkommen in i värmen, ljuset och 
gemenskapen nu i advents- och jultid!



Jesus sade:    ”Jag är ljuset som har kommit hit i världen 
för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.

Joh. 12:46
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Ljuset

”Vi tänder ett ljus i advent,
det värmer den som frusen är. 
Vi tänder ett ljus i advent, 
det sprider ljus i vårt mörker här”.

Bibeln använder ofta bilder för att vi bättre ska förstå ett budskap. Bilden av I Psaltaren 
jämförs Guds ord med ljuset; ”Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig” (Ps 119:105). 
Även  Gud liknas vid  ljuset ”Gud är ljus och att inget mörker finns i honom” (1 Joh 1:5).
Om Jesus står det: ”Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen (Joh 1:9). 
”Sedan talade Jesus till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan 
ha livets ljus." (Joh 8:12). 
Vad Bibeln vill berätta via bilden om ljuset kan förstås bättre om man har kunskap  om vad ”ljus” är och lite om 
dess egenskaper. Ett litet axplock på vad som kan läsas om ljuset kan se ut som följande:
 

”ljuset” är en sådan. 

* Ljus är en förutsättning för liv. 

Ljus en förutsättning för fotosyntesen – att de gröna växterna ska leva och producera syre.

Uppslagsboken säger: ”Fotosyntes är den process där de levande organismer tar hand om energi från ljus och  

tillverkar energirika syre- och kolhydratmolekyler. Fotosyntes i växter försiggår i bladen på dagen med användning 

av solljuset.”

Uppslagsboken säger: ”Ljusterapi är en terapiform med ljusbestrålning mot höst- och vinterdepressioner och andra 
affektiva störningar.” 

* Ljus, för att våra ögon ska kunna se. 
Uppslagsboken säger: ” Synligt ljus är en form av elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan cirka 390 
och 770 nanometer. Genom att ögat är känsligt för strålning i just detta intervall, kan vi se vår omgivning”.

* "Undvikandet av solljus har blivit en hälsorisk"
Dagens Nyheter: 2008-07-15 / Läkare varnar: ”Genom att undvika solljus, som ger oss ett nödvändigt tillskott av D-
vitamin, utsätter man sig för en ökad risk för ohälsa. Vi bör omgående starta en massiv informationskampanj om 
riskerna med D-vitaminbrist, skriver överläkarna Susanne Bejerot och Mats Humble”. 

* Ljus påverkar mångas mentala  hälsa – ljusterapi. 

D-vitaminet, som bildas i huden när man vistas i solen är viktigt för kalciumnivån i blodet. Detta påverkar i sin tur 
skelettets styrka. För att kroppen skall kunna bilda D-vitamin behövs ultraviolett ljus som är en bristvara för oss som 
lever i Sverige, eftersom solbestrålningen i stora delar av landet bara är tillräcklig under sommarhalvåret.
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Christina 
Lindqvist Kolev

”Julhelgen blir återigen en påminnelse om det sanna 
ljuset genom Jesus Kristus vår Frälsares födelse. I djupet 
av varje mänsklig individs själ, finns vår Herre som en 
strimma ljus. Bara med denna visshet kan man inte annat 
än att glädjas av ljusets seger över mörkrets makter. Visst 
känner jag glädje över denna dag. Och kommande 
dagar”.

”Inom vetenskapen görs det hela tiden nya framsteg i allt 
snabbare takt, t.ex. så har man nu hittat något som är snabbare 
än ljuset! Vi vet att det i Bibeln står talat om att för människan 
ska inget vara omöjligt, vilket följaktligen innebär att 
människan kommer att kunna lösa gåtan om hur liv skapas. 
Denna kunskap kommer att breda ut mörkret över världen, 
men mitt hopp och mitt ljus i denna framtid består i att strax 
innan denna upptäckt sker, eller då den precis har skett, 
kommer Jesus Kristus tillbaka för att hämta hem de sina!”

”Jag tror att Gud har 
något gott i beredskap för 
oss alla, och det är lite 
spännande att inte veta 
vad!”

Vad ser du för Ljus i framtiden?

Stefan Hedenborg

Thomas Bengtsson

”Ta vara på det ljus som kommer. 
Närmast ser jag fram mot julhelgen 
och gemenskapen med familj och 
kompisar och att få vila och ta det 
lugnt.”

Olof Stacke

Alfred Park

”Det enda riktiga ljus i 
mörkret som alltid 
lyser är Jesus och de 
människor som väljer 
att följa honom”

Elisabet EiderhedMatilda Strand

Ljuset i advent är en motpol till mörkret runt omkring oss. Ljuständningen så här års är en viktig symbol-
handling. Det är en konkret förkunnelse om vad som är starkast - att  ljuset är starkare än mörkret.  
I julnatten sjunger vi: ”Stilla natt, heliga natt! Mörkret flyr, dagen gryr. Räddningstimman för världen slår.”

Ljusets egenskaper kan ge oss en förklaring till vad Jesus menar när han använder bilden av ljuset: 

- Ljus är förutsättningen för liv.  Jesus är förutsättningen för ett evigt liv. Ett kristet liv kan inte levas 
utan gemenskap med honom. Genom sin död och uppståndelse besegrade Han världens mörker 
(synden). Jesus är det Ljus världen behöver i mörkret.

- Ljus påverkar vår mentala hälsa. Vi behöver Jesus för vår andliga hälsa. ”......ingen som tror på mig 
skall bli kvar i mörkret” (Joh 12:46). Han tar bort vårt mörker, vår synd, och gör oss andligt friska. 
Bibeln kallar det frälsning. 

- Ljus ger oss D-vitamin. Bibeln talar om församlingen som en kropp. Jesus är det nödvändiga D-
vitaminet som bygger upp den andliga kroppen. Jesus menar att gemenskapen med Honom och 
gemenskapen med varandra ger en stark kropp utan vitaminbrist.

- Ljus för att våra ögon ska kunna se och avgöra var vägen går.  När vi läser Bibeln vägleder den. Vi 
kan se vägen som leder hem till Guds himmel när vårt liv är slut. Vi famlar och går vilse, om vi inte har 
ljuset Jesus. Han lyser upp vägen så att jag med trygghet kan gå en okänd framtid till mötes.

Jesus är det viktigaste ljuset men Guds ord är också ett ljus, och alla vi människor kan också vara små ljus som 
lyser upp tillvaron för någon annan och visar vägen. Även händelser som Gud sänder i vår väg kan bli till ”ljus” 
som gör det lättare att leva ett liv i ljuset. 

Utsikt frågade några personer vad de kan se för ljus i framtiden.  

"Som kristen är Gud mitt ljus i 
livet, så även i framtiden. I Bibeln 
står det att Gud lovar vara med oss 
alla dagar intill tidens ände." 

”Jag har många dröm-mar 
och planer, så jag ser ljust 
på framtiden.”



26 lördag 19.00
LOL - UNGDOMSMÖTE 
Återträff SAU:s sommarbibelskola.
Sara Linnarsson.

8 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

4 söndag 10.00 Andra advent

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson och Gnosjö Brass Band.
Församlingsoffer.

NOVEMBER

25 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST
Sång och musik: Hemlandstoner från
Jönköping. Utdelning av Dagens lösen.
Adventskaffe.

JULBORD 
Bokning tel. 928 70,
070-609 28 70 
eller på lista i foajén. Behållningen går
till vårt missionsarbete.

18 söndag 10.00 Fjärde advent

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR-
SAMLING KRING 
JULKRUBBAN
Sara Linnarsson
och Resonans.

14 onsdag 19.00
FOCUS: Jesaja bok

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Söndagsskolans julfest. Luciatåg.
Arne Henrysson.

28 onsdag - 1 söndag  
NYÅRSLÄGER på Gullbrannagården.

11 söndag 10.00 Tredje advent

16 fredag 19.00
UNGDOMARNAS JULFEST
Tema: Sommar

UV-SCOUTS OFFENTLIGA LUCIAFEST
GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

1 söndag 18.00 
ANDRUM - BÖN
Invor Noacson. Sång Monica Aronsson.

31 nyårsafton 17.00
EKUMENISK NYÅRSBÖN 
i Gnosjö Kyrka. Rose-Marie Claesson
och Mattias Fjellander. Sång.

JANUARI

8 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer.
Lovsångsteam.

6 Trettondag jul 18.00
JULFEST FÖR ALLA ÅLDRAR
Julsånger - gröt - lek - tomte.

10 tisdag - 14 lördag  
EKUMENISKA BÖNEVECKAN
i Saron, Marås.
Tema: Kristi seger förvandlar.
Tisdag och torsdag  10.00 med kaffe
samt onsdag - lördag 19.00 

VÄLKOMMEN TILL VÅRA...
12 måndag 18.00 

26 måndag 10.00 annandag jul 
GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. Sång Lina Johansson
och Sara Nyström.

DECEMBER

24 julafton 23.00

JULNATTSGUDSTJÄNST
Gemensam med Pingstförsamlingen.
Arne Henrysson. Sång & musik: Hanna 
Törefors och brassgrupp.
Glögg och pepparkakor.

2 fredag 19.00

25 juldagen 
  9.00 JULGUDSTJÄNST på Bäckgården.
10.00 JULGUDSTJÄNST på Rosendal.
Sånggrupp och Arne Henrysson.

27 söndag 10.00 Första advent

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR 
Gnosjö Minibrass, brasslek och kornett-
skolan. Brassgrupp ur Gnosjö Brass 
Band. Arne Henrysson och Sara Linnars-
son. Ungdomar från SAU:s sommarbibel-
skola deltar.
15.00-17.00 JULSKYLTNINGSKAFFE
med sång och musik. Bokbord.

30 onsdag 19.00
FOCUS: Jesaja bok
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15 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Ingvor Noacson. 
Sång & musik: Pettsson & Co.

19 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

24 tisdag 19.00
FOCUS - Uppenbarelseboken kap. 4 - 5 
(Obs! ny veckodag från vårterminen)

27 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan 

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

29 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED ÅRSHÖGTID
Tema: Jakobs brev. 
Förbön för nyvalda. 
Arne Henrysson och Sara Linnarsson. 
Gnosjö Brass Band. Församlingsoffer.

22 söndag 10.00 Bibelns Dag

MISSIONSGUDSTJÄNST 
Bibeläventyret, Maria Rickardsson och
Ung Ton. Bibelutställning av komfirman-
derna. Offer till missionärsunderhållet.



8 torsdag (obs! dag) 19.00  
BIBEL - BÖN
Arne Henrysson.

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer. 

8 söndag 18.00  

JANUARI

18 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel 
  

5 söndag 15.00  
GUDSTJÄNST - OFFERHÖGTID 
Lars-Gunnar Jonsson sjunger och
predikar. Offer till SAM.   

VI SJUNGER IN JULEN i Betel
Barbro Bergström. 
Sång Monica Aronsson. Adventskaffe.
 

18 söndag 16.00  

20 fredag 18.00  
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE  

FEBRUARI

15 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN
Arne Henrysson. 
  

MARS

4 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Tema: Jakobs brev. Arne Henrysson. 
Resonans. Församlingsoffer.

1 torsdag 9.30

2 fredag 19.00
VÄRLDSBÖNDAGEN i Missionskyrkan.

26 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST
Barbro Bergström och Arne Henrysson.  
Sång Henrik Johansson.

25 fredag 19.00
INFÖR ADVENT I ORD OCH TON
Bereden väg för Herran 
Sten-Egons Kapell. Arne Henrysson. 
Adventskaffe. Bokbord. SPF inbjudna.  

DECEMBER

...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

NOVEMBER

ALPHA - KURS

Ny ekumenisk alpha-kurs 11 ons-
dagskvällar under vintern och våren. 
Plats: Pingstkyrkan. Pris: 400 kr.
Start onsdagen den 25 jan. kl 18.30. 
Avslutning den 4 april.
Den 25 januari är en introdutionskväll, 
då du kan pröva på om alpha skulle 
vara något för dig. 
En alpha-kväll ser ut så här:
Vi äter tillsammans - lyssnar på ett 
föredrag - dricker kaffe - samtalar 
om livsfrågor och kvällens ämne.
Samlingen avslutas kl 21.00. 
Bland ämnena finns:
”Den kristna tron - tråkig, osann, 
irrelevant?” ”Vem är Jesus?” 
”Varför skall jag läsa bibeln och be?”
”Hur leder Gud oss?” ” Helar Gud 
idag?” ”Vad skall vi ha kyrkan till?”
I kursen ingår också en heldag 
(lördag på annan ort).
Info och anmälning: 
Arne Henrysson 070-609 28 70.
Anmälan helst före onsdagen den 
18 januari. Men du kan också an-
mäla dig vid prova-på-kvällen den 
25 januari.

Arr: Gnosjö ekumeniska råd.  

BIBEL - BÖN - FIKA

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

2 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

FEBRUARI

4 lördag 18.00
KONSERT  
Brassband från Jönköping med omnejd.
Fräslningsarmen. Dirigent: Ulf Lydahl.
Kollekt till musikverksamheten på en 
frälsningsarmékår i kåkstaden Kibera 
utanför Nairobi.

5 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Lard-Gunnar Jonsson från SAM.
Resonans. Kollekt till SAM.

DAGLEDIGTRÄFF 
”Valdshultsminnen”  
Gunvor Carlsson. Sång.

24 fredag 15.00 

16 torsdag 9.30

19 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST Tema: Jakobs brev
Sara Linnarsson. Lovsångsteam.

5 söndag 17.00
ÅRSMÖTE GNOSJÖ SAU

12 söndag 10.00
GUDSTJÄNST  Tema: Jakobs brev
Arne Henrysson. Märtas Gäng.

BIBEL - BÖN - FIKA

26 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST Tema: Jakobs brev
 Arne Henrysson. Gnosjö Brass Band. 

7 tisdag 19.00
FOCUS - Uppenbarelseboken kap. 6-9.

21 tisdag 19.00

28 tisdag 19.00-21.30 
REGIONSAMLING SAU. 

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...

77

FOCUS - Uppenbarelseboken kap.12-14.

...barnsång 0 - 6 år i Missionskyrkan
varje torsdag. Drop in från 9.30.
Vi börjar sjunga kl 10.00 och sen har 
vi mysigt fika. 
Ingång på baksidan av kyrkan (mot Tehås).
Frågor? Ring Sara 070-689 28 70

Föräldraledig? 
Du har väl inte missat att vi har...

Du vet 
väl om   

BÖNE-
SKÅLEN    
på biblioteket !
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Torsdagar drop in fr .9.30. Start 26 januari. 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. 070-689 28 70

Välkommen till våra...

Vi bygger för framtiden...

Onsdagar 14.00-16.00. Start 25 januari. BARNTIMMAR 4-6 år
Vi sjunger, leker och fikar tillsammans. 
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år Söndagar 10.00. Start 29 januari. 
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

Tisdagar 17.30. Start 24 januari.  BRASSLEK från 6 år

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   

Måndagar 17.00. Jämna veckor. Start 16 januari. UNG TON från 6 år
Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör.
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

Torsdagar udda veckor 19.00. Start 19 januari.KÖREN RESONANS

GNOSJÖ BRASS Tisdagar 19.00. Start 10 januari.

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70

Kontakt: Johanna Magnusson tel. 917 17 och Emma Wallesjö tel. 919 60.

Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

MINI-UV 6-9 år

UV-SCOUT 9-13 år

LEDARSCOUT från 13 år

Måndagar 18.00.  

Måndagar 18.00.   

Måndagar 18.00.  

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

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Mattias Stenström tel. 924 82

KONFIRMANDGRUPP
i Bäckadalsparken. Varje år erbjuds konfirmation till elever i åttonde klass.
Konfirmationsundervisningen är ett samarbete mellan frikyrkorna i Gnosjö.

Fredagar 19.00. Start 20 januari. TONÅR från 13 år
”Softa”, någonstans att ”hänga”, fika, andakt mm. Nyårs- och sommarläger.
Kontakt: Fredrik Sylvan tel. 941 41/073-622 38 91

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 

Start 16 januari. 

Onsdagar 15.45. Start onsdag 11 januari. 

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

GNOSJÖ MINIBRASS från 10 år
Vi bildar ett minibrass med kornett, althorn, baryton, trombon och tuba.

Tisdagar 18.10. Start 24 januari. 

Vi leker med musik, rör oss till musik och provar på att spela kornett och baryton.

KORNETTSKOLA fr. 8 år el. nybörjare

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   
Vi lär oss spela kornett.

Tisdagar 18.10. Start 24 januari.  

För mer information kolla in vår hemsida: www.gnosjomissionskyrkan.org 
eller ring Arne 070-609 28 70, Sara 070-689 2870
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BILDGALLERIET

KONSERTER i Missionskyrkan 

MUSIKFESTIVAL till för-
mån för insamlingen till 
VÄRLDENS BARN 16 okt. 

GNOSJÖ BRASS
konsert under ledning av
Berit Palmqvist 7 okt.

RESONANS
konsert med Maria Gustafsson
som gästsolist 23 okt.

DOPGUDSTJÄNST
med medlemsintagning
13 nov.
Nya medlemmar:
Anna Johansson. Erika
Johansson, Olof Stacke,
och Barbro Leander

BARNVÄLSIGNELSE
11 sept.
Stefan och Jenny Frylebäcks son
Jakob med syskonen Lukas och Ellen

VASA GOSPEL
från Stockholm 
medverkade vid 
gudstjänst 30 okt.



VINTERkryss 2011

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


