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VI TACKAR FÖLJANDE FÖRETAG FÖR 
DERAS STÖD MED FINANSERINGEN AV 

VÅR PROGRAMTIDNING.

AU kontaktperson: Sofia Pettersson tel. 076-809 11 67
 

Missionskyrkans expeditionstider: 
tisd. 17.00-18.00, tors. 10.30-12.00

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

 sara@gnosjomissionskyrkan.org
adam@gnosjomissionskyrkan.org

Nu finns vi även på instagram: gnosjomissionskyrkan

Hagelstorps
Missionsförsamling

Ordförande: Annika Blomgren, Hagelstorp tel. 33 60 39

Pastor: Bo Zandén, Köpmansgatan 11 G
tel. 070-609 28 70

Pastor med ungdomsinriktning: Sara Linnarsson, Rönngatan 7 
tel. 070-389 28 70

Ungdomsledare: Adam Andersson,
tel. 070-689 28 70

Utsikt 
Nr 4/2015

Missionskyrkan, Järnvägsgatan 26 
Bankgiro 493-0731

Telefon: Missionskyrkan 928 70

Gnosjö missionsförsamling
Bo Zandén

ANSVARIG UTGIVARE:

Pastorn har ordet

ACELLO PRINT AB - BEGU TEK - 
BERNTS KONDITORI AB - BYGGINGENJÖRSBYRÅN AB - 

 ELI GNOSJÖ AB - ELSPECIAL - FILIPS BYGG - GARO AB - 
GLAS & GOLV AB - GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING AB - 

GNOSJÖ  ELEKTROARMATUR AB - GNOSJÖ PLÅTINDUSTRI AB 
GNOSJÖ RÖRLEDNINGSAFFÄR AB - GNOSJÖ TRAFIK AB 

GNOX ENTERPRISE AB - GRAHNAB - GRANSTORPS BYGG -
GUNNARSSONS MASKINSTATION AB - 

GÅRÖ PLÅTPRODUKTER AB  -  GÖHLINS AB
HARTVIGSONS BYGG AB - HELLSTRÖM KAKEL & BYGG - 

ICA SUPERMARKET - J:SON HANDELS AB - 
KALSET AUTOMATSVARVNING AB -

LASERCENTRUM I GNOSJÖ AB - 
LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING - 

MACKAN BYGG & SKOGSARBETEN AB - NORDEA - 
NYDÉNS DÄCK AB  - RICANA PRODUKTION AB - 

RITA REKLAM AB - SEB - SKANSKA - SWEDBANK - 
SVEN CARLSSONS TRAFIK AB - TECHNO SKRUV AB - 

TRIONUM AB - TVÅ STOLAR BLOM- & MILJÖVERKSTAN - 
UR & GULD I GNOSJÖ AB 

WALLES FÖRVALTNINGS AB - WK BIL- & DÄCKSERVICE AB -
ZAL-PRODUKTER AB

Bo Zandén

”Bli som barnet!”

I den tid och kultur som Jesus levde hade barnen inget högt 
värde. Många barn var utestängda från det offentliga livet och 
det var inte ovanligt att ett barn växte upp som en slav. En del 
oönskade barn lämnades ofta ensamma för att dö. Det är i 
denna kultur som Jesus får frågan ”Vem är störst i 
himmelriket?”, som vi kan läsa om i Matt 18:1-5, eller vi kan 
formulera om frågan: ”Vem är störst i den goda värld som Gud 
har skapat?”, som vi alla är en del av. Svaret blir att Jesus 
ställer ett barn i centrum och säger, ”bli som barnet”. Nu får vi 
inte missuppfatta dessa ord från Jesus, att det skulle handla 
om att bli barnslig eller att aldrig växa upp som människa. 
Bilden är tydlig och vill säga oss att storhet handlar om att 
avstå alla anspråk på att tro sig själv vara störst, bäst och 
vackrast. Utan det handlar om att i ödmjukhet se sig som 
älskad och värdefull i Guds ögon, men aldrig som färdig, utan i 
behov av hjälp och då göra sig beroende av andra och kunna 
ta emot. Vidare handlar det om att se livet som en gåva. Vi 
äger inte livet, utan får ta emot och dela det med andra. Fria 
från tävlan vem som är störst, utan se att vi är rika tillsammans 
och där visa varandra kärlek. I den miljön kan vi vara ärliga 
mot varandra och visa våra svagheter och begränsningar, men 
också visa våra styrkor och förmågor. Där växer vi som 
människor och inser att alla har samma värde.
Med Jesus börjar en rörelse genom historien som kom att göra 
skillnad och som visar på ett annat sorts samhälle, där alla 
barn och människor är lika värda och jämlika. Tyvärr finns det 
fortfarande sammanhang i vår egen tid, där barnen inte får sin 
rätt, trots att detta sedan år 1989 är inskrivet i FN:s 
barnkonvention, som just handlar om barns rättigheter. Jesus 
utmanar oss idag att stå på barnens sida och stå upp för 
barnets och alla människors rättigheter. ”Och den som i mitt 
namn tar emot ett sådant barn tar emot mig”.
Är det inte bilderna av barnen på flykt denna höst som väckt 
oss till eftertanke och som berört oss till handling för 
barnets/människans skull. Det ger oss hopp inför den situation 
som vi har i världen idag, då vi är många som vill kämpa för 
barnets rättigheter och lika värde. Där vi uppmuntrar till ett 
engagemang mot barnarbete, sexuella övergrepp, 
barnfattigdom och våld mot barn, i vilket namn det än görs. 
Julen handlar om ett barn som föddes i ett stall i Betlehem, 
som fick namnet Jesus och som kan ge mänskligheten hopp! 
Den största av gåvor till oss alla och som utmanar oss att ”bli 
som barnet”. Upptäck den stora 
gåvan denna julen och ge plats 
för honom i ditt liv och du får 
beröras av samma glädje som 
herdarna fick erfara den där 
julnatten för över 2000 år sedan.

Önskar er alla Guds Välsignelse 
och en God Jul!



Jesus kallade till sig ett barn och 
ställde det framför dem och sade: 
”Sannerligen, om ni inte omvänder er och 
blir som barnen kommer ni aldrig in i 
himmelriket. De som gör sig själva små som 
det här barnet är störst i himmelriket. Och 
den som i mitt namn tar emot ett sådant barn 
tar emot mig”. 
”Låt barnen vara, och hindra dem inte från 
att komma hit till mig! Himmelriket tillhör 
sådana som de.”                                                                                          
Matt.  kap.18 och 19
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”ett barn har fötts...”

Profeten Jesajas skriver de orden i Jesaja 9:6-7
”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.”

En son är oss given till denna världen, det är Guds gåva till oss, och i honom Jesus från Nasaret finns det ett hopp 
för oss alla. Ett ljus som lyser upp mitt i ett sökande efter något mer av livet, som kallar oss att söka oss till 
Betlehem och se vad som har hänt.  Där upptäcker vi att något stort har skett, Gud har handlat i historien och 
kommer med ett glatt budskap för oss alla:
* Jesus är Guds Son, föddes in i vår värld på ett övernaturligt sätt, det var Gud som blev människa, i honom lär vi känna 
   vem Gud är.
* Jesus är människosonen, som går in och delar våra villkor och där möter oss med sanning och nåd, som är en hel-
   hjärtad kärlek. En kärlek som visar att vi är värdefulla och älskade.
* Jesus är försonaren, som förändrar den situation som människan har satt sig i, då hon vände sig bort från Gud och står 
   med en synd till Gud. Denna synd skaffar Jesus bort på korset och vi får på nytt tillgång till ett helt och sant liv.
* Jesus är Messias, löftet om en ny värld, en framtid och ett hopp, han har lovat att komma tillbaka!
   Vad hindrar dig att söka dig till ”Betlehem”, göra sällskap med herdarna och de vise männen, och beröras av undret som 
   har gjort en sådan stor skillnad för människor genom alla tider.

Vad säger barn om Julen och Jesus?
Noel Sjögren 5 år
Om Julen: ” Det är bra att 
Jesus föddes så jag får paket. 
Jesus mamma är jungfru 
Maria och hon kan flyga. Hon 
flyger upp till himlen”.
Om Jesus: ”Jesus är Guds son 
och han hjälper Gud. Jesus 
finns uppe i himlen och här 
nere på marken och i hjärtat. 
Jesus är som en osynlig vän”.

Emilia Macarena 7 år
Om Julen: ”Det skall vara 
roligt. Tomten kommer”.
Om Jesus: ”Hans 
födelsedag”.

Edith Svensson 6 år
Om Julen: ”Att man får 
paket”.
Om Jesus: ”För Jesus fyller 
år och han sitter uppe i 
himlen”.

Agnes Ekros 6 år
Om Julen: ”Att man bakar 
pepparkakor. Lyssnar på 
julmusik och det är 
spännande på julafton”.
Om Jesus: ”Att Jesus 
föddes på julen”.
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Hur många ensamkommande flyktingbarn finns 
det i kommunen idag? 
I skrivandes stund har Gnosjö kommun 39 ensamkom-
mande barn och ungdomar, varav en del är placerade i andra 
delar av Sverige då vi saknar platser i kommunen. Sedan ett 
halvår tillbaka har det kommit i genomsnitt 1-2 barn/vecka. 
Det är framför allt pojkar som kommer. Barnen har varit i 
åldrarna 6-17 år. Prognosen från Migrationsverket är att 
strömmen av flyktingar inte kommer att avta. 

Hur stort är behovet av familjehem idag?
Det finns ett stort behov av familjehem som kan ta emot ett 
barn/ungdom i sitt hem. Vi behöver familjehem både till 
våra ensamkommande flyktingbarn, men även till de barn 
som redan bor i kommunen men som av olika anledningar 
inte kan bo kvar med sina biologiska föräldrar. Dessutom 
behövs gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare 
till de ensamkommande barn/ungdomar som ej fyllt 18 år.

Vad ”krävs” för att få bli ett familjehem? 
Som familjehem tar man emot ett barn eller ungdom i sitt 
hem på uppdrag av kommunen. En familjehemsplacering 
kan pågå under en kortare period, men det kan också handla 
om barnets hela uppväxt. Barn är olika och har olika behov, 
därför behöver vi olika familjehem med olika intressen och 
i olika åldrar. Att vara familjehem är glädjande och berik-
ande, men det kan också vara krävande.
Familjehemmet måste vara stabilt och tryggt för att kunna 
ge värme och förståelse. Som familjehem samarbetar man 
mycket med de biologiska föräldrarna och socialtjänsten. 
När det gäller de ensamkommande barnen sker samarbetet 
med den unges god man eller den särskilt förordnade 
vårdnadshavaren och socialtjänsten.

Är du intresserad av att bli familjehem och/eller särskilt 
förordnad vårdnadshavare är du välkommen att kontakta 
oss. Tel.nr. socialtjänstens reception: 0370-331370

Gruppledare Kerstin Schön-Jonsson
Familjehemssekreterare Annika Åkerlund

Ingen kan göra allt 
men alla kan göra något….

Under era år i Lanna har ni öppnat ert hem för barn 
med särskilda behov. Hur kom det sig att ni 
började?
Vi hade haft uppdrag i andra kommuner tidigare. Det 
började med att människor vi mötte genom vårt arbete 
”snubblade” över oss. Då kunde vi inte stänga våra hjärtan 
för dem. 
När vi bott ett tag i Gnosjö kommun anmälde vi oss till 
socialförvaltningen eftersom vi upplevde att vi som familj 
hade mycket kärlek och möjligheter att dela med oss av ett 
tryggt hem till fler barn. 

Hur många år har ni hållit på?
Vi har haft några olika kontaktfamiljsuppdrag, två 
placeringar av tonåringar på sammanlagt 3 år och en 
placering på 4 månader av ett yngre barn.

Vad innebär det?
Kontaktsfamiljsuppdraget innebär att man låter att barn 
komma och tillbringa någon helg i månaden i familjen. I en 
familjehemsplacering har man ett barn boende hos sig som 
du har ansvar för. Det är som dina egna barn med det 
undantaget att det även kan innebära kontakt med barnets 
biologiska föräldrar för umgänge mm, kontakter med 
socialförvaltningen och handledning.
För oss har det blivit så att vi tagit till oss barnen på ett 
känslomässigt plan. Vi har försökt att ge så mycket kärlek, 
trygghet, struktur och fasthet som vi har kunnat. 
Naturligtvis innebär det också att man lägger ner en hel del 
tid, precis som man gör på sina egna barn.

Vad är drivkraften? 
Drivkraften har varit kärleken till barnen, utmaningen och 
glädjen det ger när man får se en positiv utveckling hos 
barnen. För oss är det också en livsstil att dela med oss av det 
vi fått både av resurser och möjligheter.

Jan-Erik och Britt-Marie Wendefors

I år har drygt 120 000 flyktingar sökt asyl i vårt 
land, av dessa är ca. 25% ensamkommande barn.  
Vem skall ta emot dem? Vågar du och jag tänka 
tanken: Det kunde varit jag, min familj eller mitt 
barn som varit på flykt?
Utsikt har ställt några frågor till Socialförvalt-
ningen om behoven i Gnosjö kommun. 
Britt-Marie och Jan-Erik Wendefors berättar här 
också om sitt engagemang för barn och ungdomar 
med speciella behov.
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA...

6 söndag 10.00 Andra advent

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Kolosserbrevet 4:7-18. Bo Zandén. 
Hanna Törefors,Thomas Svenningsson m.fl.
17.00 UV-SCOUTS 
LUCIAFEST
Fika och lotterier.

NOVEMBER

27 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST
Inger och Hans Andersson, Värnamo.
Utdelning av Dagens Lösen.

JULBORD
Anm.lista i foajén eller 070-609 28 70 (Bo).
All behållning går till vårt missionsarbete.

28 måndag - 1 fredag  
NYÅRSLÄGER på Gullbrannagården.

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

27 söndag 10.00
SÅNGGUDSTJÄNST 
Sara Linnarsson. Sånggrupp.

EKUMENISKA 
BÖNEVECKAN
19-23 januari i 
Saron, Marås 
Tema: ”Kallad att förkunna
Guds storverk.”
Tisdag  10.00 
”Att vara glädjens budbärare.” Kaffe.
Onsdag 19.00
”Vittnesbörd om gemenskap.”
Torsdag 10.00
”Ett prästerligt folk.” Kaffe.
Torsdag 19.00
”Apostlarnas gemenskap.”
Fredag 10.00
”Gästfrihet för bön”. Kaffe.
Lördag 19.00
MÖTE. Olof Brandt.
”Att bära ett budskap”.

  
 

DECEMBER

24 julafton 23.00
JULNATTSGUDSTJÄNST
Sara Linnarsson m.fl. 
Sång och musik.
Kollekt till sociala kassan. 
Glögg och pepparkakor.

4 fredag 19.00

25 juldagen 
10.00 JULGUDSTJÄNST på Rosendal.
Sara Linnarsson. Sånggrupp .

29 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

1 tisdag 18.00-21.00
STICKCAFÉ.

5 lördag 18.00
JULKONSERT MED KULLTORPSKÖREN
Bo Zandén. 

9 onsdag 18.00
MUSIKSKOLANS JULKONSERT. Fika.

31 nyårsafton 17.00
EKUMENISK NYÅRSBÖN 
i Gnosjö Kyrka. Bo Zandén m.fl.

Arr: Lions Club

Arr: Kulltorpskören

6 Trettondag jul 17.00
JULKONSERT 
I JULETID 2015
Magnus Johansson
och Marcos Ubeda
med ensemblen.
Viktoria Tolstoy. Gnosjö Brass Band.
Inträde. Förköp biljetter: Tehås i Gnosjö.
www.juletid.nu  Arr: Billy Heil Management

23 lördag 8.30-12.15
ÄKTENSKAPSDAG 
Friskvård för relationer med 
Maria och Magnus Carlsson, Jönköping.
Avgift 250 kr/par. Anmälan 070-389 28 70.

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

13 söndag 10.00 Tredje advent

CAFÉGUDSTJÄNST MED ALLA 
ÅLDRAR  
Söndagsskolans julfest. Sara Linnarsson.
17.00 JULKONSERT med 
Gnosjö Gospelkör i Gnosjö Kyrka.

JANUARI

20 söndag 10.00
GUDSTJÄNST INFÖR JULEN
Maria Stacke. Bo Zandén. Sång.

24 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Bo Zandén. Gnosjö Brass Band.
Utgångskollekt till Gideoniterna.

29 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan 
18.30 ÅRSMÖTE Gnosjö SAU

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

3 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

12 lördag 19.00
UNGDOMARNAS JULFEST

Fjärde advent

17 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST
Bo Zandén. Sång.
Insamling till missionärsunderhållet.
14.00 GUDSTJÄNST på Bäckgården
15.00 GUDSTJÄNST på Rosendal
Sånggrupp och Bo Zandén.

12 tisdag 18.00-21.00
STICKCAFÉ.

27 onsdag 18.30
SAMTALSKVÄLL
” Att bygga en kyrka med sång och musik”

10 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Adam Andersson. Sara Linnarsson.
Lovsångsteam. Församlingsoffer.



...GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
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Skålen töms torsdagar 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.

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

27 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

FEBRUARI

7 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD  
Sara Linnarsson. Bo Zandén. 
Lovsångsteam.

28 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Sara Linnarsson. Bo Zandén.
Bön och offerdag för SAM. Sånggrupp.

4 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

2 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
Bo Zandén. 

JANUARI

27 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN i Betel

VI SJUNGER IN JULEN i Betel
Arne Henrysson. Sång Hans Karlsson m.fl. 
Adventskaffe.
 

20 söndag 16.00  

30 lördag 10.00  
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE  

DECEMBER

 9 tisdag 18.00-21.00
STICK-CAFÉ 

FEBRUARI

17 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN
Missionsoffer. Bo Zandèn.  

10 onsdag 19.00 
KVÄLLSBIBELSKOLA i Saron, Marås
Olof Edsinger.

14 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST   
Sara Linnarsson. Sten-Egons Kapell.

18 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

21 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST   
Bo Zandén. Lovsångsteam.

24 onsdag 19.00 
KVÄLLSBIBELSKOLA i 
Gnosjö Missionskyrka. Peter Halldorf.

26 fredag 15.00 
DAGLEDIGTRÄFF  ”Människor jag mött”. 
Ingvar Svensson, Kävsjö.  

MARS

3 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

4 fredag 9.30
VÄRLDSBÖNDAGEN
Mer information kommer senare.

6 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Bo Zandén. Gnosjö Brass Band.
Församlingsoffer.

Kvällsbibelskola
Onsdagar kl. 19.00-21.15 
Välkommen till 5 tema- och 
undervisningskvällar under våren 2016.

Anmälan till respektive kyrka eller på tel: 
070-6092870 (Bo Zandén), 
073-9813547 (Rose-Marie Claesson).
Avgift 300:- för 5 ggr eller 75:-/gång  inkl. fika.
Betalning Bg. 8417-8 eller swish 070-5362401. 
Märk: Kvällsbibelskola.

Onsdag 10 februari i Saron, Marås
Tema: ” Krigen i Gamla testamentet 
– ett försök att förstå”.
Medv. Olof Edsinger, Storvreta.                                                               
Teolog, bibellärare, författare 
och opinionsbildare.

Onsdag 24 februari i Gnosjö Missionskyrka
Tema: ”Den helige Andens gåvor och närvaro i 
en kristens personliga liv”.
Medv. Peter Halldorf, Sturefors.                                                                                
Pastor, bibellärare, leder 
retreater på Bjärka-Säby 
och författare.

Onsdag 9 mars i Gnosjö Pingstkyrka
Tema: ”Tillbaka till församlingen”.
Medv. Runar Eldebo, Värnamo.                                                                                
Pastor, teolog och författare.

Onsdag 13 april i Åsenhöga Missionskyrka
Tema: ”Att kunna hålla fokus”.
Medv. Peter Bernhardsson, 
Jönköping.                                                        
Pastor och regional kyrkoledare 
i Equmeniakyrkan.

Onsdag 20 april i Gnosjö Församlingshem, 
Svenska Kyrkan.
Tema: ”Möten som berör!”
Medv. Britta Hermansson, 
Göteborg.                                                         
Pastor, evangelist och 
författare.

Arr. Gnosjö Ekumeniska råd och Åsenhöga 
Missionskyrka. Samarr med BILDA.

Ge för livets Reselotteri
Dragningslista på missionskyrkans 
hemsida och på anlagstavla i foajén.

Ge för livet - insamling
I Gnosjö -Marås har i år insamlats 
ca 152 000 kr.
Ett stort varmt tack till alla, som på
olika sätt bidragit till detta fina resultat.

31 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED ÅRSHÖGTID OCH
FÖRBÖN FÖR NYVALDA
Bo Zandén. Sara Linnarsson. Vi sjunger
tillsammans. Församlingsoffer.



8

Fredagen innan höstlovet gjorde sig en stor grupp 
konfirmander och vi ledare oss redo att ge oss ut på ett 
äventyr som det för många var svårt att föreställa sig hur det 
skulle bli. Det var ju inte en resa till Liseberg eller för den 
delen en solsemester. Nej, resans mål var Lettland och målet 
var att besöka och bo på barnhemmet Selga i Ventspils och 
även hälsa på Missionskyrkans vänförsamling i Piltene, 
som inte ligger så längt därifrån. 
  Vi åkte i 3 minibussar till Nynäshamn där vi tog nattfärjan 
till Ventspils. Efter en lugn båttur kom vi på morgonen fram 
till barnhemmet. Albin och Joel konstaterade att det luktade 
lite konstigt på barnhemmet och att standarden var sämre än 
de förväntade sig. Men när man väl började lära känna 
barnen och leka med dem tänkte man inte så mycket på det 
längre. För många var det lite nervöst att göra denna resa, 
delvis kanske det var första gången man var utomlands själv 
men även båtfärden spelade in. När vi väl var på plats var 
det ingen som ångrade valet att följa med. 
  
  Robin och Isak konstaterar att det bästa med resan var att få 
träffa alla barnen, att leka med dem och ge dem ett avbrott i 
vardagen. Det märktes att de verkligen gillade att vi var där 
för att leka med dem och se dem. Vi spelade spel, kollade på 
TV, lekte på deras lekplats och åkte även bl.a. till ett badhus. 
Det är helt klart stora skillnader mellan Sverige och 
Lettland som ändå ligger så pass nära varandra. Lovisa 
konstaterade att maten var annorlunda och många av husen 
var i dåligt skick. 
  
  På söndagen åkte vi till Piltene och Adam berättar lite om 
sin upplevelse där: ”I den lilla byn Piltene låg en gammal 
baptistkyrka. När vi kom dit välkomnades vi av Andris som 
är pastor i församlingen. När vi kom in i kyrksalen märkte 
man vänskapen mellan vår och deras församling. De har 
målat i samma färger som vi använder, de har fått våra 
gamla lampor och många andra saker har Gnosjökoppling. 
Förutom vårt egna bidrag av drama, sång och hälsningar var 
allt på lettiska, så jag förstod inte vad som sas. Men vi sjöng 
med så gott vi kunde i psalmsången. Trots språk-
förbistringen kände jag mig hemma. Jag fick flashbacks till 
gudstjänsterna hemma i Laholm när jag var liten. Det 
kändes så härligt familjärt på något sätt. Efter gudstjänsten 
bjöds vi på mat och kyrkfika en trappa upp. 

Konfirmander 
på resa till
Lettland

Sen åkte vi på sightseeing i närområdet, där vi bland annat 
besökte en gammal sandgruva och en svensk försvars-
anläggning från stormaktstiden. Efter det åkte vi hem till 
Andris och hans familjs hem och de skämde bort oss med 
soppa, pannkakor, nybakt bröd och massa annat gott. Den 
oerhörda gästfriheten var deras sätt att säga tack för allt stöd 
de fått från Gnosjö.”
  Sent på måndagskvällen blev det dags att åka hem igen. 
Precis som förra året kändes det som att just de där sista 
timmarna innan man ska åka, kommer man extra nära 
barnen. Victor konstaterade att det var svårt att lämna dem 
och att han gärna hade stannat några dagar till.
Gustav och Emma som var med för andra gången var hjälp-
ledare i år. För dem var det inte lika nervöst att åka och 
skillnaderna på maten och standarden blev inte lika 
chockerande. Däremot var det ett kärt återseende med 
många av barnen och det var lite lättare att åka hem denna 
gång. 
Man knyter an till lite olika barn och Wilma och Kelly tror 
att de kommer att fortsätta ha kontakt via Facebook med 
många av dem.

Text och foto: 
Sara Linnarsson
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Barnen på barnhemmen 
i Lettland

Text & foto: Mona Sjöqvist

Vi närmar oss en av årets stora helger - Sträck 
ut en hand till ett barn i Lettland! Det betyder 
mycket för ett barn på institution med en egen 
fadder i Sverige.
 
Gnosjö Hjälper har en väl fungerande fadder-
verksamhet, där det finns möjlighet att skicka paket 
med vår stora lastbil flera gånger om året. Den går 
direkt till barnhemmet och barnen står i dörren och 
väntar när bilen kommer. Det blir julafton flera gånger 
varje år. Samtidigt betalar du förslagsvis en hundra-
lapp i månaden till Gnosjö Hjälpers 90-konto, pengar 
som öronmärks hos oss och går till barnhemmet för 
alla barns glädje.
  Att som liten bli placerad på ett barnhem, hur väl det 
än fungerar, gör något med det barnet. Att överges i 
livets sköraste skede blir ett envist minne som 
påminner barnet om att villkorslös kärlek inte är 
möjlig. Det är vardagen för alla barn vi träffar på 
barnhemmen. Låt oss mildra detta sår åtminstone lite 
grann.
  Barnhemmen har ändå den fördelen att där har vi 
möjlighet att ha kontakt. Kommer barnet i fosterfamilj 
raderas möjligheten ut i ett slag. Ett av våra barnhem är 
speciellt för handikappade barn, barn vi särskilt månar 
om. De har små möjligheter till någon framtid utanför 
institutionen. En paket till jul och en hälsning till 
födelsedagen värmer ett litet hjärta.

  Det behöver inte vara några stora insatser. Ett litet 
barn blir glad över egna färgkritor och målarbok. En 
tonåring uppskattar ofta ett personligt klädesplagg.  
  Några foton på din familj är högt värderat för barnen 
på en institution. En bild på huset hemma, på hunden 
eller huskatten är uppskattat och sätts fort upp på 
väggen ovanför sängen. Vi har mött många barn som 
glada kommer farande med just bilden av sin fadder. 
Barnet visar lyckligt upp tillhörigheten till just den 
faddern.   De varma känslorna vi kan erbjuda ett sårat 
barn är mycket värt.  För faddrarna här hemma ger det 
mycket tillbaka. Det värmer hjärtat att kunna med 
enkla medel och en hundralapp i månaden dela med 
sig.

  

  I Gnosjö Hjälpers secondhandbutik finns 
bilderna på barnen som kan ge advent och den 
kommande julen ett nytt perspektiv. 
Det är barnen som väntar.  Kom in och ta en titt 
eller hör av dig till Mona Sjöqvist på 070-669 40 98.

Vill du bli fadder?
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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. 070-389 28 70

Välkommen till våra...

BARNTIMMAR 4-6 år

GNOSJÖ BRASSBAND Tisdagar 19.00   Startar 5 januari

Varje år erbjuds konfirmation till elever i åttonde klass.
Konfirmationsundervisningen är ett samarbete mellan
frikyrkorna i Gnosjö.
Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-389 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    

Måndagar 18.00  

Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59

Kontakt: Allan Jannesson tel. 923 25

KONFIRMANDGRUPP

Fredagar 19.00  Startar 22 januari    TONÅR från 13 år
 ”Softa”, någonstans att ”hänga”, fika, andakt m.m.
Kontakt: Henrik Svensson tel. 073-060 82 92

UV-SCOUT 
I UV-scout lär vi oss att respektera oss själva och andra, naturen,
miljön och samhället. Vi lär oss scouting (friluftsliv, djur, eldar, knopar, 
sjukvård etc.), bibelkunskap och allmänna samhällfrågor 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    

Vi bildar ett minibrass med kornett, althorn, baryton, trombone och tuba.
Kontakt: Hanna Törefors tel. 183 74

GNOSJÖ MINIBRASS Söndagar 17.45   Startar 24 januari    

Vi sjunger, leker och fikar tillsammans.
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

GNOSJÖ GOSPELKÖR Torsdagar 19.00   Startar 14 januari
En ekumenisk kör som under vårterminen övar i Gnosjö Missionskyrka.
Kontakt: Joakim Adriansson tel. 070.256 91 44   

Vi bygger för framtiden...

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år Söndagar 10.00   

Söndagsskolan är barnens gudstjänst där vi berättar om Jesus på
ett sätt som passar barnen. Vi har roligt och skrattar tillsammans.
Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Onsdagar 14.00-16.00   Startar 27 januari   

Startar 31 januari   

Måndagar 18.00   Startar 18 januari    

Startar 13 januari    

Torsdagar 10.00  Startar 21 januari   

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

eller ring Sara 070-389 28 70, Adam 070-689 28 70

UV-SCOUT

I UV-scout lär vi oss att respektera oss 
själva och andra, naturen och miljön och 
samhället. Vi lär oss om scouting (frilufts-
liv, djur, natur, eldar, knopar, sjukvård etc) 
bibelkunskap, och allmänna samhälls-
frågor. Vi har även många roliga kvällar 
med mycket lek och ståhej. Ibland åker vi 
på hajk över en helg, t ex med övernatt-
ning i vindskydd. En vecka varje sommar 
är vi på läger, då vi bor i tält och lagar vår 
egen mat över öppen eld. UV-scout har 
hämtat inspiration från den mer än 
etthundraåriga scoutrörelsen, och har 
funnits sedan 1942. Den första UV-scout-
kåren bildades faktiskt i Gnosjö!

UV-scout är indelat i tre åldersgrupper: 
miniUV-scout (6 - 8 år), UV-scout (9 - 12 
år) och ledarscout (13 - 16 år). Vi träffas 
i/vid Missionskyrkan på måndagskvällar 
18.00 - 19.15. Vi försöker att vara ute i 
skog och natur så mycket som möjligt. 

UV-scouts adventskalender
Dragningslista på Missionskyrkans 
hemsida.



Tillsammansläger på
Gullbrannagården 18-20 sept.BILDGALLERIET
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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!


