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

 alfred@gnosjomissionskyrkan.org

Hagelstorps
Missionsförsamling

Ordförande: Annika Blomgren, Hagelstorp tel. 33 60 39

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

Ungdomspastor: Sara Linnarsson, Rönngatan 7 
(föräldraledig)

Ungdomsledare: Alfred Ullemark, Läroverksgatan 14 c,
tel. 070-689 28 70

Utsikt 
Nr 4/2013

Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26 
Bankgiro 493-0731

Telefon: Expedition 928 70, kök och foajé 915 45

Gnosjö missionsförsamling
Arne Henrysson 

ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

Arne Henrysson

Bästa gnosjöbor!

I augusti 2002 gick flyttlasset till Gnosjö. Vi i familjen 
Henrysson kom då närmast från Varnhem i Västergötland, 
av många betraktad som Sveriges vagga. Hur skulle det 
bli att vara pastor i Gnosjö missionskyrka? Hur skulle 
familjen trivas? 
Nu har alltså mer än 11 år gått och vid nyår slutar jag min 
tjänst i Missionskyrkan för att bli pensionär. Jag känner ett 
stort behov av att säga TACK till dig – läsare av dessa 
rader! Just tack vare dig har vi som familj känt oss 
hemma i bygden och upplevt att vi blivit inkluderade i olika 
sammanhang. 
Efter dessa år känner jag mig inte enbart som Missions-
kyrkans pastor utan hela bygdens pastor. I glädje och 
sorg har vi fått mötas och dela livet sådant det är med 
sina ljusa och mörka stunder. Jag tänker på alla de där 
små samtalen på samhället, då vi mötts, hälsat, bytt ”ett 
ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte 
borde vara så” (Hjalmar Gullberg). Vad det betyder 
mycket! 
Gnosjöandan talas det mycket om både dess positiva och 
negativa sidor. En viktig sida är att hjälpas åt och stötta 
varandra. Den biten i samhällsbygget är oerhört viktig i en 
tid, då individualismen håller på att ta överhand och vi 
mest ser till vårt eget bästa. Att se varandra, att ta sig tid 
och att fråga efter varandra är bibliskt. Jesus är det stora 
exemplet. ”Han stannade…” sägs det i många samman-
hang i evangelierna. Vi finns till för varandra och kan 
skingra ensamhetens mörker.
Nu är det advent och julen står för dörren. Vi drömmer om 
”en jul hemma”. Kanske drömmer vi om en vit jul också. 
Barn med tindrande ögon och förväntan i sinnet. Hoppas 
de ögonen inte blir besvikna och tårfyllda, då föräldrar inte 
förstår, vad en sann vit jul innebär ifråga om dryck på 
bordet. Jul handlar inte om dyrbara presenter, lyx och 
överflöd. Jesus föddes under väldigt enkla förhållanden i 
ett stall. Det handlar om att se 
varandra och att se julens 
barn – Jesus – han som kom 
till vår jord för att rädda 
mänskligheten. ”Du skall ge 
honom namnet Jesus, ty han 
skall frälsa sitt folk från deras 
synder” (Matt 1:21).

God jul och gott nytt år!



Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö . . .
Ring själaringning öfver land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
men ring till sångarhjärtan skaparglöden.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
förtalets lömskhet, avundens försåt.
Ring in det rätta på triumfens stråt,
och ring till seger mänsklighetens fanor.

Ring, klocka, ring . . . och seklets krankhet vike;
det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!

Ring in den tid, då andarna befrias
ur själviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!
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Arne Henrysson

Den 24 november 2002 installerades 
Arne Henrysson som pastor i Gnosjö
Missionsförsamling. 
Lite drygt elva år senare är det nu 
dags för Arne att sluta sin tjänst för 
att gå i pension.

UTSIKT träffade Arne för ett samtal omkring 
tiden i församlingen och framtiden.

En omställning
Arne och hans familj flyttade till Gnosjö från Varnhem 
under sommaren 2002.
- Flytten var en omställning för oss alla, berättar Arne. 
I Varnhem fanns en församling på 35 medlemmar och 
ytterligare ca. 35 i församlingskretsen med sex olika 
missionshus. Jag reste en kväll till varje ställe. 
Nu kom vi till en stor församling med tio gånger fler 
medlemmar. Jag var i början lite osäker på min roll, vad 
skulle jag göra i en församling med en så stor och 
omfattande verksamhet? Jag märkte snart att allt inte 
hängde på mig, som det gjort i Varnhem. Här fanns ledare 
som tog ansvar och en ungdomspastor, Magnus Åsebrant. 
Det fick mig att känna mig som en del i ett team, vilket var 
väldigt skönt.
Våra barn fick många fler kompisar och vi kände oss tidigt 
hemma här.

Omtanke och uppmuntran
På frågan om hur Arne upplevt att arbeta i församlingen 
svarar han:
- Jag har en väldigt positiv upplevelse av församlingen. Det 
är en fröjd att predika för jag upplever ett positivt lyssnande. 
Det är ofta någon som kommenterar vad jag sagt eller sitter i 
bänken och följer med i sin bibel eller antecknar.
Jag har mött idel värme, uppmuntran och omtanke. Försam-
lingen har verkligen tagit hand om mig som pastor. 
Positivt är också den stora bredd av människor som finns i 
församlingen och även folk från olika kulturer som berikar. 
Precis som lärjungarna som samlades kring Jesus var 
väldigt olika men delade gemenskapen, så upplever jag att 
medlemmarna här möts kring Jesus som är det centrala.

Gnosjöbon
Jag frågar Arne om han nu upplever sig som Gnosjöbo:
- Nja, säger Arne, jag vet inte om jag upplever mig som 
någon ”bo” alls efter att ha bott på så många olika ställen, 
men Gnosjöbon är det inget fel på. Här finns en öppenhet 
och det är lätt att prata med folk. I bygden finns en markant 
skillnad mellan rika och fattiga som jag inte mött tidigare. 
- När vi kom till Gnosjö fascinerades vi av att det fanns en 
fabrik vid varje liten byväg man åkte. I Varnhemsbygden 
fanns inte många industrier.
Jag hade hört talas om Gnosjöandan och min bild av att 
företagsandan och frikyrkan har gått hand-i-hand har 
förstärkts. Det har funnits starka industrier och starka för-
samlingar där man pratat om vad man kan hjälpas åt med.
Gnosjöandan är kanske inte enbart positiv, mycket arbete 
och ett högt välstånd leder gärna till ökad materialism.
Entreprenörsandan och inställningen att ”inget är omöjligt” 
är påtaglig i vår församling. Ett bra exempel är den 
fantastiska Secondhand-butiken och hjälpverksamheten 
med det unika samarbetet kring det. Ett annat är det fina 
ekumeniska samarbetet i Gnosjö där vi inte upplever några 
direkta gränser i gemenskapen.

Framtiden
Hur ser du på framtiden Arne, vad vill du göra som 
pensionär?
- Det blir en ny omställning nu när jag måste lära mig leva på 
ett annat sätt. Jag tror  jag kommer att sakna att predika, men 
det ska bli skönt att få improvisera sin dag och inte vara så 
styrd av almanackan som jag är nu.
Jag ser också fram emot att kunna odla sociala relationer när 
jag inte blir lika uppbunden på helger och veckokvällar.
Att läsa t.ex. biografier intresserar mig liksom släkt-
forskning och så trädgårdsarbetet som jag alltid gillat. Det 
kan kanske bli lite mer matlagning och brödbak hemma. 
Sedan hoppas jag naturligtvis att få predika någon gång 
framöver också.
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Vem är Bo Zandén?

Rötter: Kommer från ”stan”, Göteborg, ”Sveriges 
framsida”. Uppväxt som bagarbarn med 4  äldre 
syskon.

Arbete: Pastor i Equmeniakyrkan, tidigare Svenska 
Missionskyrkan, sedan 1977. De senaste 10 åren 
som pastor i Hovslätts Missionsförsamling.

Familj: Fru Britt-Marie, textillärare och lärare i 
svenska som andraspråk. Tre vuxna barn: David som 
bor i Linköping med sin familj, där det finns två 
barnbarn och ett till på väg. Karin som är socionom 
och bor i Hallsberg, men snart på väg till Södertälje. 
Frida som bor och studerar till socionom i Göteborg.

Intressen: Gillar att resa och gärna till ett missions- 
eller biståndsprojekt. Åker gärna till sommarhuset i 
Falkenberg då det finns tid över. En god  bok och ett 
gott wienerbröd sitter också oftast rätt.

Bo Zandén

Den 1 januari 2014 tillträder Bo Zandén
tjänsten som pastor och föreståndare i
Gnosjö Missionsförsamling.

Lämna eller skicka din tipsrad till kyrkans exp. senast den 5 januari på ett valfritt vykort. Pris utlovas till det första rätta dragna kortet (7 rätt). 

1.   Stadsdelen i Göteborg där han växte upp:  1.   Guldheden    X. Gårda   2.   Bagargården

2.   Vid höstlovet i år besöktes:       1. Barcelona   X.  Rom   2.   Prag

3.   Mat som man inte bör bjuda på:     1.  Pizza       X.  Sushi       2.   Lax 

4.   Ingen jul utan:     1. Marsipangris     X. Julskinka med ben     2. Grönkål 

5.   Längden över havet:         1. 1.92      X.  1.97    2. 1.95

6.   Ett land som ännu inte är besökt:  1. Estland    X.  Lettland     2. Litauen

7.   Bytte som ung:     1. Yrke    X. Efternamn      2. Religion

1 X 2

Vi är alla del av en berättelse!
Det finns en berättelse, vars historia vi alla är en del av. Den tar sin 
början i skapelsen, där vi möter en fantastisk skön värld som 
formats av Gud och som har getts till oss att skydda och vårda. I 
denna skapelse har människan sin mening och sitt värde, och hon 
blir där utrustad med så mycket av goda gåvor och talanger. En 
berättelse som säger att vi är älskade av en god och generös Gud. 
Denna Guds sköna värld blev satt i kris, genom människans 
själviskhet och begär, då hon ville bli som Gud och vara 
oberoende. Då som nu hörs orden ”det finns ingen Gud” och 
samtidigt söker människan efter mening, för något fattas henne.
Berättelsen slutar inte där, utan handlar om hur Gud söker 
människan genom historien genom ett folk och enskilda 
människor. Inte för att de var bättre än andra, utan för att Gud 
valde att använda människor.
Genom detta folk kom Jesus, vars död och uppståndelse visade oss 
på Guds kärlek och seger.
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de 
som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” Joh 3:16
Människor har genom historien gjort möten med denne Jesus och 
upptäckt att denna berättelse är sann. I det mötet har de börjat en 
vandring som har gjort skillnad i deras liv. Man har börjat 
upptäcka att man blivit bärare av en närvaro som ger livet helt 
andra värden. Börjat upptäcka en gemenskap som är kyrkan, inte 
av färdiga människor, utan människor som längtar efter att forma 
ett gott liv, som ger smak av det som är Guds värld redan här och 
nu. Så har denna berättelse om Gud förts vidare, en berättelse som 
handlar om Guds rike redan här och nu, när vi låter oss formas av 
hans liv. En berättelse med ett hopp om en ny himmel och en ny 
jord. Som kyrka äger vi inte denna berättelse, utan vi är en del av 
den och vi hoppas och ber att också du skulle upptäcka att du är en 
del av denna stora berättelse. Jesus välkomnar dig att stiga in och 
bli en del av denna berättelse!

Bo Zandén
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA...

8 söndag 10.00 Andra advent

GUDSTJÄNST MED NATTVARD, DOP
Nya medlemmar hälsas välkomna.
Arne Henrysson. Gnosjö Brass Band.
Församlingsoffer.

NOVEMBER

29 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST
Sång och musik: Margareta Sigblad,
Miriam Larsson o. Bengt-Olov Svensson. 
Utdelning av Dagens lösen.

JULBORD 

22 söndag 10.00 Fjärde advent

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR-
SAMLING KRING 
JULKRUBBAN
Arne Henrysson.
Sång av barngrupp.

28 lördag - 1 onsdag  
NYÅRSLÄGER på Gullbrannagården.

15 söndag 10.00 Tredje advent

CAFÉGUDSTJÄNST FÖR  ALLA 
ÅLDRAR  
Söndagsskolans julfest.

UV-SCOUTS 
LUCIAFEST
FÖR ALLA
Fika och lotterier.

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

3 Fredag 18.00 
AVSKEDSSAMKVÄM FÖR 
ARNE HENRYSSON.
Anmälan på lista i foajen eller till
Margaretha Magnusson tel 073-399 31 65
eller e-post margaretha@jmkonsult.se

29 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Arne Henrysson. Sång Maria Gustafsson.

JANUARI

7 tisdag - 11 lördag  
EKUMENISKA 
BÖNEVECKAN
i Pingstkyrkan.
Tema: Är Kristus delad?
Tisdag  10.00 Tillsammans är vi kallade
att vara heliga. Kaffe.
Onsdag 19.00
Tillsammans tackar vi för Guds nåde-
gåvor hos varandra.
Torsdag 10.00
Tillsammans bekräftar vi att Gud 
är trofast. Kaffe.
Torsdag 19.00
Tillsammans är vi kallade till gemenskap.
Fredag 19.00
Tillsammans tillhör vi Kristus.
Lördag 19.00
Tillsammans förkunnar vi evangelium.

  
 

9 måndag 18.00 

DECEMBER

24 julafton 23.00

JULNATTSGUDSTJÄNST
Gemensam med Pingstförsamlingen och
Svenska Kyrkan.
Arne Henrysson. Brassgrupp. 
Hanna Törefors. Kollekt till nödlidande.
Glögg och pepparkakor.

6 fredag 19.00

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

1 söndag 10.00 Första advent

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR 
Arne Henrysson, Alfred Ullemark, Sara
Linnarsson och tonåringarna.
Sång & musik: Lars, Jan och barnkör.
15.00-18.00 JULSKYLTNINGSKAFFE
med sång och musik. Bokbord.
18.00 KRÖNING AV LIONS LUCIA

5 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

7 lördag 18.00
JULKONSERT 

14 lördag 19.00
UNGDOMARNAS JULFEST

31 nyårsafton 17.00
EKUMENISK NYÅRSBÖN 
i Gnosjö Kyrka. Stefan Lindgren och
Gunnar Blomgren. Sång fr. Pingstkyrkan.

Arr: Lions Club

Arr: Kulltorpskören

6 Trettondag jul 17.00
JULKONSERT 
I JULETID
Uno Svenningsson,
Marcos Ubeda och
Magnus Johansson
Gästartist: 
Maria Knutsson.
Mingelfika. 
Biljetter på Tehås.

 www.billyheil.se 
 www.ijuletid.com

12 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED 
PASTORSINSTALLATION 
Bo Zandén och Kjell Larsson.
Sång & musik: Hanna Törefors och
Andreas Pettersson.

16 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

19 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST 
Tonårsgänget  och Joy Noise
Offer till missionärsunderhållet.

21 tisdag 19.00
FOCUS 

Fullbokat 

 
KULLTORPS-
KÖREN

Joy to the world 

11 onsdag 19.00
FOCUS - Johannes evangelium 14-15 

5 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Sång Margareta Sigblad.
Församlingsoffer.

25 lördag 16.00
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
MED NATTVARD
Förhandlingar, val, aktuella frågor.
Bo Zandén. Församlingsoffer. Servering. 

26 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED ÅRSHÖGTID OCH
FÖRBÖN FÖR NYVALDA
Bo Zandén. Ung Ton. Församlingsoffer.



Läs mer om vårt program på - 
gnosjomissionskyrkan.org

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

10 tisdag 19.00  
BIBEL - BÖN 
Arne Henrysson

JANUARI

15 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel 

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

22 söndag 16.00  

25 lördag 10.00  
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE  

FEBRUARI

2 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Bo Zandén. Församlingsoffer.

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

DECEMBER

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

NOVEMBER

ALPHA - KURS

Välkommen till ny ekumenisk 
alpha-kurs. 10 onsdagskvällar under 
vintern och våren. Avslutning 26 mars.
Plats: Missionskyrkan.
Pris: 400 kr.
Start onsdagen 22 jan. kl 18.30. 
Prova-på-kväll, då du kan komma och 
se om alpha skulle vara något för digl 
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 alphadag (lörd). 
Info och anmälan: 
070-609 28 70 (Arne/Bo) 
före onsdagen 15 januari. 
Men du kan också anmäla dig vid 
prova-på-kvällen 22 januari.
Arr: Gnosjö ekumeniska råd och Bilda. 

30 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

FEBRUARI

2 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  FÖR  ALLA ÅLDRAR
Kjell Larsson och
Gnosjö Brass Band.
Kollekt till SAM.
17.00 ÅRSMÖTE GNOSJÖ SAU

DAGLEDIGTRÄFF 
Ingemar Lilja, Reide Holmberg, Stellan
Lilja, Lisbeth & Henry Lindén.

21 fredag 15.00 

16 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Sara Linnarsson. Sång.

9 söndag 10.00
GUDSTJÄNST  
Bo Zandén. Sten-Egon Kapell.

23 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST 
Bo Zandén. Alla lovsångsteam 
tillsammans.  

4 tisdag 19.00
FOCUS 

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...

13 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

AVSKEDSSAMKVÄM i Missionskyrkan
för Arne Henrysson. 

3 fredag 18.00  

27 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

5 söndag 16.00  
GUDSTJÄNST MED JULSÅNGER 
Arne Henrysson. 
Sång Stig Svenningsson  

18 tisdag 19.00
FOCUS

MARS

15 lördag 19.00 
ÄNTLIGEN BORTA.
Biljetterna sålda vid missionsauktionen. 

4 tisdag 19.00
FOCUS

UV-SCOUTS ADVENTSKALENDER

Dragningslista finns på 
Missionskyrkans hemsida.

GE FÖR LIVET - RESELOTTERI

Dragningslista finns på 
Missionskyrkans hemsida.

STICK-CAFÉ
Kaffe, te och fralla
här finns plats för alla
Sticka - virka- prata
för både aktiva och lata
Gemenskap med charm
som är kravlös och varm
Känner du för detta
att det är det rätta... 

2 söndag 15.00  
GUDSTJÄNST - OFFERHÖGTID 
Gunne Oscarsson. 
Sång Ingvor Claesson. Offer till SAM.   

12 söndag 16.00  
GUDSTJÄNST MED PASTORS-
INSTALLATION i Missionskyrkan.
Bo Zandén, Kjell Larsson m fl.  

12 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN Bo Zandén. 

23 söndag 18.00  
GUDSTJÄNST 
Bo Zandén. Sång. 

31 fredag 19.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan 

KONSERT
Ungdomskören LIVSLUST från
Värnamo. Dir. Adan Brown.

22 lördag 19.00 

28 fredag 19.00 
MARCUS BIRRO OCH DANIEL GRAHN 
Inträde: 50 kr. Mingelfika.

14 januari 18.00-21.00  
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På www.alliansmissionen.se finns under rubriken ”Gåvor för livet” många 

intressanta tips och alternativ. Det finns möjlighet att bland annat ge bort en 

brunn i Zimbabwe, en alfabetiseringskurs för analfabeter bland budumafolket i 

Tchad, skolgång för ett barn med funktionshinder i Egypten, cyklar till SAM:s 

systerkyrkas pastorer och hemsjukvårdare i Malawi eller mat och skolgång för 

föräldralösa barn i norra Mocambique. 

Gåvan som du köper blir till nytta för någon som verkligen behöver den och du 

får ett gåvobevis med posten som du sedan kan ge bort i julklapp. En gåva som 

förändrar, förbättrar eller till och med räddar ett människoliv är förmodligen den 

bästa present du kan ge.

Läs mer om SAM:s olika alternativ på:

 http://www.alliansmissionen.se/web/Gavor_for_livet_1.aspx

Liknande gåvor finns på andra organisationers hemsidor som t ex Erikshjälpen: 

http://www.erikshjalpen.se/stodja/gavobutik/julklappar/

En annan möjlighet skulle kunna vara att du ger bort en upplevelse som t ex en 

utflykt med tillhörande måltid eller en tjänst som t ex två timmars fönster-

putsning. Dessa alternativ kan vara bra för den som inte har så mycket pengar och 

för mottagaren kan gåvan vara värdefull och uppskattas mer än mycket annat.

En person som försöker tänka och handla alternativt i vårt konsumtionssamhälle 

är Linda Nilsson från förorten Hyltan. Hon menar att vi mer borde fundera på vad 

som egentligen är hållbart.

- Det är roligt att ge bort saker, många gånger bättre än att själv få, men allt som 

tillverkas har under processen påverkan på natur, djur och människor. 

Idag överkonsumerar vi naturens resurser samt är med och skapar 

miljöförstöring och en orättvis fördelning mellan oss människor av jordens 

tillgångar. Det är en utmaning för oss idag att göra så liten åverkan som möjligt 

En annorlunda 
julklapp

Snart är det jul igen och för en del av oss uppstår problem runt 
vad man ska ge bort i julklapp till släkt och vänner. Risken finns 
att det blir ännu en onödig pryl till någon som redan har allt. 
Utsikt hjälper dig här att orientera dig bland några alternativ.

samt att minska orättvisorna i världen. Det går t ex åt ca 11 000 liter vatten för att tillverka ett par jeans. Därtill har det använts 

många kemikalier och någon har sytt dem. Vem och var? Är det viktigt för oss att den som har tillverkat dessa har fått skäligt 

betalt och haft en bra arbetsmiljö? Är det rimligt att så mycket vatten ska användas till mina jeans i en värld där rent vatten är en 

bristvara, frågar sig Linda.

- Genom att minska vår konsumtion, handla miljömärkt, Fairtrade och second hand samt handla kvalitetsprodukter och 

långsiktigt kan vi faktiskt minska vårt resursslöseri utan att egentligen göra avkall på våra behov. Det är också en viktig 

markering att visa att man inte är cynisk eller uppgiven. De olika miljö- och rättvisemärkningarna visar på ett hopp om en 

bättre värld, något som man som förälder och kristen vill förmedla, särskilt i juletid, avslutar Linda.
Text: Lars Ekros
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I lokalen är ett mindre bord uppdukat med frallor och saft. 

På långbordet är det dock läxböcker som dominerar och 

det finns ett stort fat med frukt i mitten. Ett femtontal barn 

är på plats tillsammans med läxhjälparna. En pojke som 

sitter och äter päron säger lite finurligt:

- Om man jobbar på riktigt bra får man ta frukt… Nej 

förresten, jag bara skojar, man får ta ändå. 

Stämningen är god i lokalen. Det finns plats för skratt och 

bus men också möjlighet till studiero och fokus på 

uppgifterna. Läxhjälparna är för dagen fem till antalet. En av 

dem, Ingrid Nilsson, berättar att tillströmningen har varit 

god under de tre gånger som projektet varit igång. Intresset 

är stort och läxhjälparna gillar sitt uppdrag. Margareta 

Sigblad fyller i att det första gången kom fyra barn och nu 

den tredje gången är det hela sexton barn.

- Det har blivit en riktig hit, vi hade ingen aning om hur stort 

intresset skulle vara men det har visat sig vara stort och 

behovet av läxhjälp finns helt klart, säger Margareta och 

lägger till att barnen har olika bakgrund och olika 

kunskapsnivåer men att alla är positiva.

- Jag upplever också att barnen tycker att det är mysigt med 

fika och samtal runt läxböckerna. Här finns vuxna som 

hinner bry sig och de får vår uppmärksamhet utan att det är 

stressigt. Det är viktigt att vi har ett socialt engagemang i 

samhället och barnen i denna åldersgrupp behöver ibland 

extra stöd och vi kan få vara en resurs, menar Margareta.

Gunnar Lindkvist är också med i projektet. Han berättar att 

det är mycket givande att träffa och hjälpa yngre personer 

och att det känns mycket positivt att få vara med och förklara 

ord och mattetal.

- Jag kände att jag hade lite ledig tid och det är roligt och lite 

nostalgiskt att t ex öva multiplikationstabellen med barnen. 

Stämningen är god och det är stimulerande att se och höra 

hur barnen tänker och hur de ställer sina frågor, säger 

Gunnar.

Barnen ger också uttryck för att de gillar ”Läxhjälpen”. En 

flicka i 10-årsåldern som är på plats för första gången säger 

att det bästa är att läxhjälparna är så snälla. Hon tänker 

komma tillbaka fler gånger.

En pojke i samma ålder menar att det går fortare och lättare 

samt är roligare när man får hjälp med läxorna. Han hade 

varit med alla gångerna hittills och tänker absolut komma 

tillbaka nästkommande tisdag. Även en annan pojke säger 

att det är roligt att komma till ”Läxhjälpen” och få hjälp med 

läxorna. 

- Det bästa är att läxorna är färdiga när jag kommer hem, 

säger han och tillägger att han också tänker komma tillbaka.

Utan tvekan är intrycket att ”Läxhjälpen” fyller en viktig 

funktion och det ska bli spännande att se hur projektet 

utvecklar sig framöver.

I en lokal på Bäckaskolan har ”Läxhjälpen” startats upp under 
hösten. Alla elever som vill är välkomna att efter skoldagens slut 
komma och få hjälp med sina läxor.

Text: Lars Ekros Bild: Becky Åkerström

Läxhjälp



Torsdagar 10.00 - start 17 jan  SMÅBARNSMUSIK 0-6 år

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER

Sång och musik för barn. Gemenskap för lediga föräldrar.
Vi sjunger med barnen och fikar tillsammans. 
Ingång på baksidan av kyrkan i sporthallen (mot TeHås).

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-586 09 72

Välkommen till våra...

Vi bygger för framtiden...

Onsdagar 14.00-16.00 - start 22 jan 
 

BARNTIMMAR 4-6 år
Vi sjunger, leker och fikar tillsammans. 
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år
Söndagsskolan är barnens gudstjänst där vi berättar om Jesus på ett 
begripligt sätt. Vi vill ha roligt och skratta tillsammans. 
Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Måndagar 17.00 - start 20 jan  UNG TON från 6 år
Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör. 
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

GNOSJÖ BRASSBAND Tisdagar 19.00 - start 14 jan

Kontakt: Alfred Ullemark tel. 070-689 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 - start 20 jan   

Måndagar 18.00 - start 20 jan    

Måndagar 18.00 - start 20 jan  

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

Fredagar 19.00 - start 10 jan   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 - start 15 jan    

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

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

Tisdagar 17.45 - start senare    

BRASSLEK
Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74   

Tisdagar 17.45 - start meddelas senare

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

eller ring Arne 070-609 28 70, Alfred 070-689 2870

BARNTIMMARNA
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Söndagar 10.00 - start 26 jan  På onsdagar kl 14-16 är det Barntimmar i 
Missionskyrkans källarvåning. 
Denna termin är det ett tiotal barn och fyra 
ledare som träffas för att pyssla, leka, läsa 
bibelberättelser och ibland laga eller baka 
något gott. Barnen är 4-6 år gamla och det 
är ofta full fart under de två timmarna. 
Därför är det bra med en fruktstund mitt i. 
Sång är också viktigt och barnen tar i för 
full hals när det är dags för sångstund. 
Det bästa med Barntimmarna är att få 
pyssla och träffa nya kompisar tycker 
Agnes som snart fyller 5 år. 
Noah 4 år gillar att baka och de andra 
barnen håller med om att de olika 
aktiviteterna är roliga.
Ledaren Ingrid Nilsson tycker att det är 
riktigt givande att umgås med barnen och 
försöka ge dem både en rolig stund och en 
glimt av kristen tro.

Välkommen till
Barntimmarna!
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BILDGALLERIET

Gemenskapsdag

Aktivitet

Göran
Skytte

Gospeldag

Internationell buffé 

Ung Ton

Tacksägelse-
dagen

Missionsauktion 

Kakbuffé 



VINTERkryss 2013

n
a
m
n
:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.a
d
r
e
s
s
:.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

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!


