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Jesus skapade gemenskap

Jesus blev människa. Jesus valde att bli född till vår värld, 
Guds ende son in i vårt kaos. 
Han har förståelse för oss. Jesus ser på oss med för-
stående ögon, Han vet hur det är! 
Han gjorde sin vandring på denna jord för att vi skulle 
kunna få ha gemenskap med Honom och Gud. 
För mig är det en skön befrielse att jag inte måste förklara 
mig inför Jesus. Att inte ha någon lag som jag ständigt 
måste hålla, utan att jag får falla i nåden och genom det 
gå från helgelse till helgelse för att bli mer lik Honom. 

När du har en seg måndag och inte alls är sugen på att 
stiga upp och skrapar bilrutan, när du måste ta hand om 
en snorig unge i familjen eller när din man gnäller över sin 
förkylning, så vet jag att Jesus vill vara en del av den 
vardagen. Han dog inte på ett kors för att vi skulle minnas 
Hans vandring, utan Han gjorde det för att vi dagligen 
skulle påminnas om den nåd som Han gav oss. 

Det finns ett bibelord som har snurrat i mitt huvud.  Det är 
1Tess 5:17 – Be ständigt. 
Hur i hela världen ska man kunna göra det? Jag kommer 
ju inte få något gjort! 
Det var första tanken som slog mig. Men ju mer jag har 
tänkt på det, desto mer pusslar jag ihop gemenskapen 
som Jesus skapade för mig på korset. Att be handlar inte 
om att jag knäpper händerna och sitter på min rumpa tills 
den somnar. Det handlar om att leva i ständigt flöde 
mellan mig och Jesus. Att jag bär med mig Honom in i min 
sega måndag. Jag tar med Jesus på mötet. Jag har 
Honom i min tanke. Jag skickar mina suckar till Honom. 
Jag sänder de tunga sakerna som jag inte orkar bära. Jag 
får helt enkelt dela varje stund med Honom! 
Tack vare Jesus död och uppståndelse, får jag dela varje 
stund med Honom. 
Gör du det? Kan du se bön som ett samtal mellan dig och 
Gud? Har du kvar en 
outnyttjad nådbiljett? Lös in 
den. Kom in i gemenskapen 
med Jesus, lita på att Hans 
verk räcker. Att allt är 
fullbordat! Att vi får ta del av 
den och bära med Jesus i 
våra sinnen, det är Guds nåd. 
Vila i det till jul. Vila i 
gemenskapen med Gud. 



Sanningen är .........Sanningen är .........
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I julens berättelse möter vi en Gud som är intresserad av att 
kommunicera med människan. Han kunde ha nöjt sig med 
skapelsens skönhet, det skrivna budskapet eller ha sänt olika 
uppdragsgivare, men han väljer en helt annan väg, som inte 
är lik andra. Johannes sätter lite annorlunda ord på julens 
berättelse i början av sitt evangelium ”och ordet blev 
människa och bodde bland oss”. Med dessa ord så syftar 
Johannes på Gud, att det finns en orsak bakom allting.

Hur blev Gud människa? Det blev han då Jesus föddes hit 
till världen i ett enkelt stall i Betlehem. Han lärde sig som 
alla andra barn att gå och få ett språk. Han lärde sig 
snickaryrket i Josefs snickarverkstad.  Gud valde själv att 
bli människa, en av oss! Han delade våra känslor av vrede, 
sorg, glädje, smärta och kärlek. Han delade våra villkor, 
blev hungrig, trött, arbetade, sov, led och dog. Självfallet 
upphörde han inte att samtidigt vara sann Gud, men han gick 
in i en mänsklig natur och blev samtidigt sann människa i 
Jesus Kristus.

En verklighetsbild från en skola i Indien kan hjälpa oss en 
liten bit på vägen att förstå. Skolan finns i ett slumområde 
där barnen lever på att samla sopor för att sälja och genom 
det få sitt uppehälle för dagen. Flickan kommer till skolan 
för första gången ”skitig”, hungrig och med trasiga kläder. 
Lärarna ser henne och ställer henne på en presenning, tar av 
de trasiga kläderna, tvättar henne och kammar håret med 
stor värme och kärlek. Flickan får ta på sig nya kläder och 
hon får börja sin första skoldag upprättad som människa, där 
hon också får ett mål mat om dagen. 

Denne Jesus som blev människa steg fram och visade på ett 
helt liv som var gott och sant, som han kallar för Guds rike. I 
mötet med denne Jesus blir människan fri från de makter 
som försöker bryta ner henne, sjuka kan få möta läkedom, 
bli förlåtna sin synd - komma tillbaka till Gud, och bli sanna 
och hela människor. Gud visar vad det är att vara människa 
och visar oss en sann människosyn, där han sammanfattar 
allt i kärlek och sätter ord på det i den gyllne regeln: ”allt 
vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni 
också göra för dem”. 

Vi utmanas att göra som Gud bli människa! Likt lärarna i 
bilden ovan, bli närvarande i denna världen, där vi lever med 
våra liv här och nu. Vi är skapade till människor med ett 
uppdrag, att vara Guds medarbetare i en värld full av stora 
möjligheter, med ett ansvar för våra liv, våra medmänniskor 
och hela skapelsen.

Det var många av oss som för några år sedan såg filmen 
”Gudar och människor” och blev berörda av vad vi såg i 
denna verklighetsbaserade berättelse av Xavier Beauvois 
berättelse om nio trappistmunkar i Algeriet.
Vi möter en grupp munkar som lever i en trygg miljö, men 
där det onda kryper allt närmare deras lugn och vi får leva 
med i en berättelse av trygghet, ångest och rädsla. Munkarna 
väljer att stanna kvar och livsvillkoren förändras för dem. 
De börjar leva närmare byborna, vilket gör skillnad för livet 
i byn, där man bl.a. ger medicin och vård, utan att göra 
skillnad på människor. Deras plats är där och då, men en natt 
förs de bort av beväpnade män och halshuggs. Munkarna får 
betala ett högt pris för sin tro, då man väljer att stanna kvar i 
byn och ger sina medmänniskor hopp genom sin närvaro. 
Filmen speglar människans brottning att stanna kvar i sin 
egna trygga och bekväma tillvaro eller våga öppna upp för 
den verklighet som finns runt omkring oss, för att där kunna 
göra skillnad utifrån våra förutsättningar. 

Korset där Jesus dog och gav sitt liv för oss visar på en 
utgivande kärlek som så totalt förändrade vår livssituation. 
Allt som skiljer oss från Gud upprättas och Gud blir 
närvarande i våra liv. I mötet med honom får vi säga Ja till 
det som Gud har skapat oss till. Att göra som Gud – bli 
människa, med ett uppdrag att vara här och nu, där vi är 
människor som är till för varandra, med kärlek, respekt och 
omsorg. Detta kommer att göra skillnad och skapa hopp 
inför framtiden.

Bo Zandén

Gud blev människa
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text: Sara Linnarsson

Att Jesus blev människa och sedan gav uppdraget 
vidare till församlingen att vara hans händer och fötter 
här på jorden ger oss ett tydligt uppdrag. Att se våra 
medmänniskor, att hjälpa där vi kan hjälpa och trösta där 
vi kan trösta. Ett led i att rusta unga människor att bli 
varma medmänniskor är att låta undervisning bli mer 
praktisk. 
Detta har vi tagit tillvara på bland annat i vårt konfirma-
tionsarbete vilket ledde till att vi den 24-28 oktober gav oss 
av till Lettland med 9 konfirmander och 3 ledare. 
Där besökte vi barnhemmet Selga i Ventspils som vi varit 
och hälsat på tidigare med ungdomsgrupper från 
församlingen. 
Vi hälsade även på i Piltene baptistförsamling som är vår 
vänförsamling i Lettland. Där medverkade vi med ett drama 
och blev sedan bjudna på festmiddag med medlemmarna i 
en närliggande byggnad till kyrkan. Därefter fick vi följa 
med deras pastor Andris till Kuldiga där han visade staden 
och även sin bifarm som han nyligen tagit över ansvaret för. 
Vår största uppgift på barnhemmet var att bara vara 
tillsammans och leka med barnen. Selga har för närvarande 
16 barn och ungdomar boende där. Barnen är mellan 5 och 
16 år. Efter en väldigt kort startsträcka med att lära känna 
varandra så började nya vänskapsband att byggas. 
Det lektes på den nybyggda lekplatsen, vi dekorerade inför 
Halloween och vi hängde i soffan. När det på måndags-
kvällen var dags att säga hej då var det inte många ögon torra 
Som tur är finns Facebook som det går att hålla kontakt 
genom med de nya vännerna där. 

Att få vara 
Guds händer och fötter

Våra konfirmander har med sig många starka minnen från 
resan. 
Några tankar från konfirmanderna: 
”Det verkar vara rätt så ok vid första anblicken, men sedan 
inser man att detta är deras liv och vardag. Det är inte ett 
läger de åker hem från efter några dagar”
”Man slås av att ingen egentligen bryr sig om dem, t.ex. om 
någon slår sig”
”Jag inser hur bra jag har det hemma, jag ska aldrig klaga 
på något igen”
”Kan vi inte åka tillbaka med hela tonår?!”

Nio konfirmander och tre ledare tillbringade några
dagar under novemberlovet i Lettland där de bl.a.
besökte Selga barnhem och umgicks med barnen
och ungdomarna som bor där.
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA...

7 söndag 10.00 Andra advent

GUDSTJÄNST 
Sara Linnarsson. Alfred Ullemark.
XL-gruppen. Sång. Församlingsoffer
18.00 FOKUS MED NATTVARD

NOVEMBER

28 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST
Ove Danås. Utdelning av Dagens Lösen.

JULBORD 

11 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST
Britt och Sune Ceder. Sång.
Swedish Youth Brassband.
Insamling till missionärsunderhållet.

28 söndag - 1 torsdag  
NYÅRSLÄGER på Gullbrannagården.

11 torsdag 19.00 
”CUCOVA OCH FRAMTIDEN” 
Informationsmöte kring framtida hjälp 
för romerna. 
Rikard Klerfors från ”Hjärta till hjärta”.

UV-SCOUTS 
LUCIAFEST
FÖR ALLA
Fika och lotterier.

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

28 söndag 16.00
GUDSTJÄNST MED JULFEST 
Bo Zandén. Program. Servering.

EKUMENISKA 
BÖNEVECKAN
13-18 januari i 
Församlingshemmet.
Tema: Ge mig något att dricka
Tisdag  10.00 
”Att välja det annorlunda.” Kaffe.
Onsdag 19.00
”Att överskrida gränser.”
Torsdag 10.00
”Att mötas i förtroende.” Kaffe.
Torsdag 19.00
”Att vilja gå vidare och söka djupare.”
Fredag 19.00
”Att finna källan till liv och berikas genom
varandra.”
Lördag 19.00
LOVSÅNGSMÄSSA I Gnosjö Kyrka
”Att bära ett budskap”.

  
 

8 måndag 18.00 

DECEMBER

24 julafton 23.00
JULNATTSGUDSTJÄNST
Gemensam med Pingstförsamlingen och
Svenska Kyrkan. Bo Zandén. Hanna 
Törefors m fl. Gnosjö Gospelkör. 
Brassgrupp. Kollekt till sociala kassan. 
Glögg och pepparkakor.

5 fredag 19.00

25 juldagen 
10.00 JULGUDSTJÄNST på Rosendal.
Sånggrupp och Bo Zandén.

30 söndag 10.00 Första advent

ADVENTSGUDSTJÄNST 
Bo Zandén. Sara Linnarsson.
Gnosjö Brass Band. Sång.
15.00-18.00 JULSKYLTNINGSKAFFE
med sång- och musikunderhållning. 
Bokbord.
18.00 KRÖNING AV LIONS LUCIA

4 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

6 lördag 18.00
JULKONSERT med 

9 tisdag 19.00
MUSIKSKOLANS JULKONSERT. Fika.

31 nyårsafton 17.00
EKUMENISK NYÅRSBÖN i Gnosjö Kyrka. 

Arr: Lions Club

Arr: Kulltorpskören

6 Trettondag jul 17.00
JULKONSERT 
I JULETID 2014
Marcos Ubeda och
Magnus Johansson
med ensemblen.
Gäst : sångsolist Elisa Lindström.
Gnosjö Brass Band.
Inträde. Förköp biljetter: Tehås i Gnosjö, 
HC Konfektyr i Gislaved samt
www.juletid.nu  Arr: Billy Heil Management

18 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Sara Linnarsson. Sten-Egons Kapell.
14.00 Gudstjänst på Bäckgården.
15.00 Gudstjänst på Rosendal.
Sånggrupp och Bo Zandén.

21 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN MED NATTVARD

24 lördag 19.00
UNGDOMSMÖTE ”HOPE on tour”

Fullbokat 

 
KULLTORPSKÖREN

4 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sara Linnarsson. Sång. Församlingsoffer.

14 söndag 10.00 Tredje advent

CAFÉGUDSTJÄNST FÖR  ALLA 
ÅLDRAR  
Söndagsskolans julfest. Bo Zandén.
17.00 JULKONSERT med 
Gnosjö Gospelkör i Pingstkyrkan.

13 lördag 19.00
UNGDOMARNAS JULFEST

JANUARI

21 söndag 10.00
GUDSTJÄNST INFÖR JULEN
Sara Linnarsson. Hanna Jonsson.
Evelina Nyström.

20 tisdag 18.00-21.00
STICKCAFÉ

29 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA 

25 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Bo Zandén. Gnosjö Brass Band.

30 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan 
18.30 ÅRSMÖTE Gnosjö SAU

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



...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
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Studiecirklar och kulturarrangemang 
sker i samarbete med Bilda.Skålen töms fredagar 12.00.

Du vet väl om   

BÖNESKÅLEN    
på biblioteket?

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

i våra gudstjänster.

1 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED ÅRSHÖGTID OCH
FÖRBÖN FÖR NYVALDA
Bo Zandén. Sara Linnarsson.
Lovsångsteam. Församlingsoffer.

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

1 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Bo Zandén. Lovsångsteam.
Församlingsoffer. 28 fredag 19.00

Gå, sion din konung att möta
INFÖR ADVENT I ORD OCH TON
 Sten-Egons Kapell. Bo Zandén. 
Kvällskaffe. Bokbord. SPF inbjudna.  

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS

NOVEMBER

4 onsdag 9.30
BIBEL OCH BÖN

FEBRUARI

8 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  
Björn Printz. Sara Linnarsson. Sång.
Kollekt till SAM.

22 söndag 10.00
CAFÉGUDSTJÄNST
Tema: ”Gudstjänsten.”  
Bo Zandén. Sara Linnarsson.
18.00 EKUMENISK BÖN
i Saronkyrkan, Marås.

27 fredag 10.00 
DAGLEDIGTRÄFF Bengt-Olof Hoof.  

12 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

26 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

3 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel 

JANUARI

28 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN Bo Zandén.

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

21 söndag 16.00  

31 lördag 10.00  
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE  

DECEMBER

18 söndag   
Kyrkskjuts. Sven-Erik Wennblom 
tel. 0370- 33 61 04  

MARS

FRUKOST FÖR ALLA
”Att växa in i en vuxen tro som bär.”
Carl-Henric Jaktlund. Anmälan 100 kr.
13.00 SEMINARIUM
”En tid av vilsenhet, hur orienterar vi oss?”
Carl-Hencic Jaktlund. Kaffe.

21 lördag 9.30 

17 tisdag 18.00-21.00
STICK-CAFÉ

15 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST  
Bo Zandén. Sång.

18 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN MED NATTVARD

4 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN

6 fredag 19.00
VÄRLDSBÖNDAGEN i Pingstkyrkan

7 lördag 19.00
KONSERT MED 
MARIA GUSTIN-
BERGSTRÖM 
m.fl.

Carl-Henric Jaktlund 
i Gnosjö 
Missionskyrka 
Lördag 21 februari
Ledarskribent och 
debattredaktör
på tidningen Dagen. 
Pastor och författare  
till böckerna ”Jesus gick vidare och 
kyrkan står kvar.” och ”Vägen är 
smal men livet är brett.” En ny bok 
är på gång som kommer att handla 
om vilsenheten i vår tid.
Temat vid frukosten kl. 09.30 kom-
mer att utgå från hans två första 
böcker och vid den andra samlingen 
kl. 13.00 tar han sin utgångspunkt 
från sin nya bok.
Anmälan till frukosten i kyrkans 
foajé eller tel. 070-6092870. 100 kr.

Maria är civilingenjör till yrket, men
har sången och musiken som en 
stor del av sin fritid. Bor tillsammans 
med sin familj på Hälsö i Göteborgs 
skärgård. Maria skriver många egna 
sånger, och hon har nu ett 60-tal 
sånger utgivna på olika förlag. 
Hennes senaste soloskiva är 
"Förundran", som kom ut 2013. 
Du kan läsa mer på 
www.mariagustinbergstrom.se/

UV-SCOUTS ADVENTSKALENDER
Dragningslista finns på 
Missionskyrkans hemsida.

FEBRUARI

8 söndag   
Kyrkskjuts. Annica Blomgren 
tel. 070-541 72 75  

18 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel

MARS

1 söndag   
Kyrkskjuts. Göte Wennblom 
tel. 0370-33 61 04  

11 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN
Bo Zandén. Missionsoffer.
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Den här sommaren och hösten har Gnosjö upplevt något nytt 
- människor har suttit utanför livsmedelsbutikerna i vårt 
samhälle och tiggt. En del av oss blev kanske irriterade, 
andra vände ryggen till, medan andra började fråga sig varför 
de tigger och hur vi skulle kunna hjälpa dem.
En av romerna är Maria, tvåbarnsmor från Rumänien. 
För egna besparingar begav hon och hennes man sig till 
Sverige för att kunna försörja familjen därhemma. Maria 
lämnade barnen i sin svärmors och en svägerskas vård på 
obestämd tid utan att ha kontakt mer än via telefon. 
En del har reagerat över att tiggarna har egna mobiltelefoner 
och menat att de inte kan ha det så dåligt, om de har råd att ha 
sådana. 
Telefonen är dock ofta den enda kontakten de har med sina 
barn och anhöriga. Det gör den till tiggarens viktigaste 
ägodel, ofta överordnat mat, kläder och husrum. 

Romerna som kom till Gnosjö bor i en by i Rumänien kallad 
Cucova. I samband med att Sten-Egon Uremark körde en 
hjälpsändning till Moldavien för SAM-hjälps räkning för 
några veckor sedan, besökte han byn Cucova.
Utsikt lät Sten-Egon Uremark berätta om sina upplevelser 
från besöket i Cucova. 
Vad är Cucova för slags by?
- Byn ligger i nordöstra Rumänien. Där finns 380 hushåll, 
alltså runt 2000 människor. Av dessa är knappt hälften 
romer. Bland dessa romer finns även ett antal papperslösa, 
alltså människor utan identitetshandlingar och därmed helt 
utanför samhället.
Vad fick du se i Cucova? 
- Nöden går inte beskriva. Jag har sett mycket av dåliga 
förhållanden under de snart 100 hjälpsändningar jag kört 
men misären här var bland det värsta. Det fanns egentligen 
ingenting! Jag upplevde det extra jobbigt, eftersom jag 
hade en relation till dem genom ”tiggarna” i Gnosjö. De bor 
i hus utan fönster – hur skall man kunna hålla värmen på 
vintern? Detta ska barnen växa upp i.

Hur ser du på romernas situation i Rumänien? 
- Det lär finnas 4 miljoner romer i landet. De tillhör en av 
samhällets mest diskriminerade och marginaliserade 
grupper, individer som inte ens i sitt eget hemland har 
grundläggande medborgerliga rättigheter. Av dessa är 1,1 
miljoner papperslösa, vilket betyder: inga identitets-
handlingar, ingen sjukvård, ingen skolgång för barnen. 
Man finns helt enkelt inte i samhällets ögon. 
Har de arbete?
- De levde länge som daglönearbetare på de stora gårdarna. 
Efter kommunismens fall har ofta utländska företag börjat 
köpa upp dessa gårdar och bruka dem med moderna 
maskiner och bekämpningsmedel. Då fanns ingen plats för 
de jordbruksarbetande romerna. Konsekvensen blev 
arbetslöshet och svält. 
Går barnen i skola?
- Naturligtvis inte de papperslösas barn – de finns ju inte. 
Annars får man gå några år i skolan, om föräldrarna har råd 
med kläder och det som behövs för undervisningen. Det 
finns svensk biståndsorganisation på vissa platser som 
kommit igång med soppservering och läxhjälp men inte i 
Cucova. Utbildning är ju den allt överskuggande frågan för 
att inte nästa generation också skall bli fast i föräldrarnas 
misär. Vi måste satsa på barnen!
Vad tycker du att vi skulle kunna göra?
- För 25 år sedan skickades familjepaket inför julen från 
Gnosjö till en plats inte så långt från Cucova. Tänk om vi 
kunde göra det igen inför årets jul!

En stödgrupp i kommunen med ett 20-tal personer har 
engagerat sig för dessa utsatta människor. En av dem är 
Margareta Sigblad, som berättar om positiv respons från 
samhället
- Det är förnedrande att sitta och tigga. Det raserar 
människovärdet och integriteten hos individen.
Tillsammans med andra kyrkor i bygden försökte vi i 
Missionskyrkan få romerna att själva göra något för att 

"Skall jag ta hand om min bror?" 
(1 Mos 4:9)

Hjälpbehövande
Romer i Gnosjö
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text: Arne Henrysson

skaffa inkomster. Vi hjälpte dem att komma i gång med att 
baka bröd och sälja. De var jätteduktiga på att baka. Vi 
köpte in ingredienserna och baket skedde sedan i 
Törestorps missionskyrka på förmiddagarna. Utanför ICA-
affärerna i Gnosjö och Hillerstorp sålde de sedan sina alster. 
På samma sätt klöv en del ved, som de sedan fick sälja. 
Även bär och svamp fanns till försäljning. Det är lätt att 
som tiggare bli passiviserad och ge upp. 
Tror du att det kommer fler som vill få hjälp?
- Vi var noga med att förklara för romerna att vårt projekt 
gällde en bestämd tid – fram till allhelgonhelgen. Vi 
stöttade dem med någonstans att bo och hjälpte dem med 
jobb för den egna försörjningen. Vi såg en risk att de skulle 
bli helt beroende av oss och att då fler skull komma. I stället 
ville vi få dem att bryta sin arbetslöshet och uppgivenhet 
och med små medel börja skaffa sig försörjning.
Hjälper det att skänka pengar i en pappersmugg?
- På lång sikt löser naturligtvis det inga problem men 
hjälparbete har alltid en akutfas, då det handlar om att 
avhjälpa nöd för stunden. Viktigast är dock det långsiktiga 
arbetet – en förändring på hemmaplan i Rumänien. 
Inriktningen och vårt mål har varit att få ”tiggarna” att ta tag 
i sin situation och inte bli passiva mottagare. Vi ville få dem 
att bli entreprenörer i liten skala där hemma. Kanske att de 
skulle smittas av ”gnosjöandan” och ta med sig den till 
hemlandet. 
Vad händer framöver?  
- Via etablerade hjälporganisationer vill vi stötta projekt i 
Cucoca, så att de kan komma tillrätta med sin försörjnings-
situation och barnens skolgång. Redan nu har kontakt tagits 
med SAM-hjälp och Hjärta till Hjärta som nu söker 
kontaktpersoner på plats där nere inför kommande insatser.
Varför engagerade du dig? 
- Hur vi behandlar de svagaste och de som är mest utanför, 
visar vilka vi är och vilken typ av samhälle vi vill skapa.

Mats ”Mackan” Johansson, som också finns med i stöd-
gruppen har idéer och visioner om, hur man mer långsiktigt 
skall kunna hjälpa romerna. 
- Vi har fått vetskap om att det finns åkermark som inte 
brukas i närheten av Cucova. Tänk om vi kunde köpa 
åkermark, där utvalda familjer får möjlighet att bruka var 
sin kolonilott! Då får de mat, sysselsättning och för-
hoppningsvis ett överskott som de kan sälja. De kan odla 
grönsaker och kanske ha både höns och kaniner som ger 
avkastning. Målet måste vara att förändra romernas 
tänkesätt och ge framtidstro. Det är viktigt att ge rätt sorts 
hjälp, en hjälp som skapar aktivitet och engagemang hos 
dem själva. Tyvärr har ibland vår hjälp från Sverige bara 
skapat beroende och passivitet hos mottagaren. Vi hoppas 
genom SAM-hjälp och Hjärta till hjärta kunna hjälpa dem 
att komma i gång med något småskaligt arbete som 
förhoppningsvis ger lite avkastning. Gnosjöandan på 
export!

Maria och hennes man
Tibi arbetade bl.a. med
brödbakning och ved-
klyvning. Varor som de 
kunde sälja och få pen- 
gar med hem till sin 
familj i Cucova.

Byn Cucova ligger i nord-
västra delen av Rumäninen.
De romer som bor där har
det svårt och många barn
kan inte gå i skolan p.g.a
att de är papperslösa.
En del hus saknar fönster
trots att vintrarna kan bli
mycket kalla. Hjälpbehovet
är mycket stort.



Torsdagar 10.00. Startar 22 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. Startar 28 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. Startar 19 jan.   UNG TON från 6 år
Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör. 
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger. 

GNOSJÖ BRASSBAND

Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-586 09 72

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: Emma Jonnson tel. 989 60 och Emilia Kristoffersson tel. 922 20 
   

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.   Startar 23 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 

Torsdagar 15.45.  Startar 15 jan.    

Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

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

Söndagar 18.00.  Startar 18 jan.    

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

eller ring Sara 070-586 09 72, Alfred 070-689 28 70

Söndagar 10.00. Startar 1 febr.   

Kontakt: Joakim Adriansson tel. 070-256 9144 

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

NATURGRUPPEN

Naturen är en stor inspirations- och rekrea-
tionsplats för många av oss.  Vi är lyckligt 
lottade som kan följa med i årstidernas fina 
växlingar. Sedan ganska många år finns 
det en naturgrupp i Missionskyrkan, som 
hittar på olika utflyktsmål. I september var 
gruppen i Valebo och såg på den flottnings-
ränna som finns i vattendraget Valån. Här 
forslades mycket massa och timmer från 
Åsenhögas skogar ner via Södra Vallsjön 
och vidare till sågverk och pappersbruk 
längs Nissan. Vid forsen finns också en 
laxtrappa och ålkista. Guide var Sune 
Åberg som lät oss få del av sitt kunnande. 
Vi var också och besåg det gamla öde-
torpet Mörkevik vid Södra Vallsjön. Att sitta 
ute, fika och grilla korv gav oss en oför-
glömlig sensommarkväll. 
Sune Åberg berättar:
Var har ni varit mer nu i sommar?
På försommaren var vi på Rusarebo äng 
vid sjön Hindsen. Vi kom alldeles i rätt tid. 
Ängen var fylld av blommande gullvivor och 
orkidéer. I juli var vi vid Björnekullakärret på 
Stora mosse med dess orkidéer . 
Vegetationen här är helt annorlunda mot 
övriga delar av nationalparken. Naturtypen 
är kalkrik och rik på mineraler, vilket gör att 
det är bara vissa arter som klarar att leva i 
ett s.k. rikkärr. 
Vem får va med?
Gruppen är öppen för alla. Det är bara att 
hänga på. Vi brukar vara 10-15 stycken vid 
samlingarna.
Lite mer info finns på 
www.gnosjomissionskyrkan.org under 
Gemenskapsgrupper. Det är Bo Willermark 
(070-6392725)och jag, Sune Åberg (0370-
98383) som håller i det hela. 

Måndagar 18.00.  Startar 19 jan.    

Tisdagar 19.00.  Startar 18 jan.    

Torsdagar 19.00.  Startar 15 jan.    
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BILDGALLERIET

Församlingsdag på
Sundet i Dörarp 31 aug. 2014

Tillsammanshelg

Gullbrannagården

18-20 sept. 2015
RESE

RVER
A
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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!


