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Sara Linnarsson

Pastorn har ordet

Just nu, i skrivandets stund, låter jag mycket medvetet TV:n 
vara avstängd, även om det vore väldigt lätt att låta den vara 
på, en dag som denna… för att följa utvecklingen, se vad som 
händer, se vilken av de två ”onda” alternativen som vinner 
USA:s presidentval idag. För det är just så våra vänner i USA 
uttrycker det, den ena är ond, den andra är ond och de känner 
sig uppgivna och den känner en hopplöshet inför hela 
situationen. De tänker i alla fall rösta, på ett tredje alternativ, en 
fristående kandidat. Inte för att han kommer att vinna men för 
att ändå använda sin röst i en annars hopplös situation. Vi har 
matats i månader nu om det här valet, hur det kommer att 
påverka USA, Europa och vårt samhälle, ja hela världen. När 
du har denna tidning i handen så vet vi alla hur det gick. 
Raserades hela världen, eller finns det hopp kvar?
Jag har ganska nyss kommit hem från en resa till Sydafrika 
med en grupp pastorer från Svenska Alliansmissionen. Vi var 
långt ute på landsbygden och där kändes det amerikanska 
valresultat fjärran ifrån. Där handlade livet, för många, om att 
ha mat på bordet för familjen, att hitta ett jobb, att få en 
utbildning, att se till att barnen inte hamnade i trubbel. En helt 
annan vardag men ändå ett liv. De lever också under ett styre 
som är ifrågasatt, en president som enligt många bevis verkar 
korrupt. Orättvisorna skulle ju jämnas ut efter apartheidens fall, 
men många lever fortfarande med stora klyftor mellan de stora 
folkgrupperna. Situationer som får den starkaste att vackla och 
tappa hoppet och tron. Men varje söndag möts de till 
gudstjänst. Man kommer i sina finaste kläder, sånt jag har till 
bröllopsfest i Sverige och trots att så mycket talar för att vara 
besviken på samhället, livet och Gud så är det en stark 
lovsång, tillbedjan, tacksamhet och hopp som präglar 
stunderna tillsammans. Vi står tillsammans och sjunger och 
dansar till hög musik och lovsång, (som jag är rädd snart 
spränger mina trumhinnor), sånger som uttrycker att Gud, Du 
är den som förser, Du är den som räddar, Du är den som 
regerar. Här lever hoppet fortfarande, hoppet om att Gud finns, 
att han ser och bryr sig, trots korrupta presidenter, apartheids 
konsekvenser och amerikanska val. Hoppet och tacksamheten 
växer mitt i ett liv som utifrån skulle verka hopplöst och jag blir 
berörd. Oerhört berörd. Tacksam till Gud att Han är den samme 
i Sydafrika, USA och Sverige. Han ser människan bakom och 
vet vad de behöver, vad jag behöver och vad DU behöver. 
Hopp och frid i en osäker tid. Han har allas vår framtid i sina 
händer och jag behöver inte oroa 
mig. Vad som än händer är Han 
med. När vi lever i en tid av större 
osäkerhet och ibland hopplöshet så 
inser vi vårt behov av Ljuset - en 
Frälsare, en som kommer och 
möter mig där jag är. Vart i  världen 
jag än befinner mig. 



Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den 
första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva 
sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från 
Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med 
Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon 
lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem 
och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var 
inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i 
Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat 
och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade 
Gud:

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem 
och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef 
och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem 
om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och 
begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: 
allt var så som det hade sagts dem.

Luk. 2:1-20
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Ljuset 
- alltid starkare än mörkret

Advent och jul är höjdpunkter på många sätt. Mycket av förväntningar och önskningar är 
knutna till den här tiden på året. Mörkret står som tätast utanför fönstren och vi tänder 
ljus för att skingra det. Varför är ljusen så viktiga för oss? Varför tänder vi så många ljus? 
Vad förknippar du med ljusen? 
Utsikt lät några gnosjöbor förmedla sina tankar kring ljuset.

Adventstid är för mig en tid av förhoppning och 
förväntan. Både bokstavligen och bildligt, så behövs 
just nu ett ljus i mörkret. Efter min resa till Nepal i 
höstas, så går mina tankar särskilt till de föräldralösa 
barnen på barnhemmet, men också till alla de 
människor i världen som just nu lider av krig, 
katastrofer, fattigdom, sjukdom och svält, vilket 
främst drabbar kvinnor och barn. Jag önskar att 
adventsljuset kan förmedla hopp om tryggare tider, 
att de alla skulle få känna att de har ett ”Home of 
hope”, om så bara i sitt hjärta. 

Adventsljusen

Luciatåget
När det är helt mörkt i lokalen, alla sitter tysta och så 
hör man ljuva toner och ser ljusen som är på väg in 
och lyser upp lokalen! När alla står på scenen, så ser 
man alla glada barn som lyser fint! Då känner man att 
ljuset är starkare än mörkret.

Emil ÅkerlundMonica Hellström



5

Julen
Jul, jul, strålande jul. Ja, lite så är det. Hela min 
familj samlas och vi får umgås, inte minst de små. 
Jag välkomnar julen. Mycket stök innan, men det 
uppvägs av den varma, go´a känslan sedan. De 
traditionella julsångerna - julens budskap. Många 
levande ljus, känslan och doften när granen kommer 
in och skall kläs. 
Jag önskar att fler skulle få uppleva, både i Sverige 
och utomlands, att ha mat och tak över huvudet. Vi 
borde vara mer tacksamma, inte ta allt för givet som 
hälsa och välstånd.
Jag önskar alla gnosjöbor en riktigt God Jul. 

Trettondag  jul
När jag var ung så tänkte jag mest på idrottsstjärnor och 

såg upp till dem som ledstjärnor.
Med åren förstår man att man behöver ha något mera när 
det gäller ledstjärnor!
De vise männen som vi läser om denna helg letade efter 
den stjärna, som skulle leda dem till Jesu födelseplats.
Jag tror att i vår tid söker många människor efter något 
mera, något som skapar en inre frid.
Hoppas att vi mera kunde förstå vad den stjärnan betydde 
som ledde de vise männen rätt!

Våge Vallesjö

Linnea Lindquist

Ordet Lucia härstammar från latinets lux, vilket 
betyder ljus, och det är just ljus som jag förknippar 
den trettonde december och luciatåg med. Ett ljus 
mitt i den mörkaste månaden. Värme när det är som 
kallast. Förväntan inför julen och allt vad den 
innebär. Det är extremt klyschigt att säga att Lucia 
medför hopp och trygghet, men det är kanske okej 
när man pratar om traditioner? Oavsett ser jag alltid 
fram emot Lucia, eftersom det är först då man 
faktiskt inser att julen står för dörren, och att det 
snart, snart är dags att fira den ljusaste högtiden på 
året.

Görel Johansson

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt 
aldrig hoppet försvinna,

det är mörkt nu, men det blir ljusare 
igen.

Tänd ett ljus för allt du tror på, för 
den här planeten vi bor på.

Tänd ett ljus för jordens barn. 

(Text: Niklas Strömstedt och Lasse Lindbom)
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA...

4 söndag 10.00 Andra advent

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Bo Zandén. Sång. Barnvälsignelse.

NOVEMBER

25 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF - ADVENTSFEST
Arne Henrysson. Margareta Sigbladh &
Bengt-Olof Svensson.
Utdelning av Dagens Lösen.

JULBORD
Anm.lista i foajén eller 070-609 28 70.

28 onsdag - 1 söndag  
NYÅRSLÄGER på Gullbrannagården.

GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

EKUMENISKA 
BÖNEVECKAN
17 - 21 januari i 
Missionskyrkan
Tema: ”Försoning - Kristi
kärlek lämnar oss inget val”.
Tisdag  10.00 
”En har dött för alla” . 2 Kor 5:14. Kaffe.
Onsdag 19.00
”Att inte längre leva för sin egen skull”.
2 kor 5:15.
Torsdag 10.00
”Det gamla är förbi - något nytt har kommit”.
2 Kor 5:17. Kaffe.
Torsdag 19.00
”Gud har försonat oss med sig”. 2 Kor 5:18.
Fredag 10.00
”Att stå i försoningens tjänst”. 
2 Kor  5:19. Kaffe.
Lördag 19.00
TAIZÉ-MÄSSA. ”Att försonas med Gud”.
2 Kor 5:20.

  
 

DECEMBER

24 julafton 23.00
JULNATTSGUDSTJÄNST
Bo Zandén m.fl. 
Gnosjö Gospel. Brassgrupp. Kollekt till 
sociala kassan. Glögg och pepparkakor.

2 fredag 19.00

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

27 söndag 10.00 Första advent

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

3 lördag 18.00
JULKONSERT MED KULLTORPSKÖREN
Bo Zandén. 
Inträde

31 nyårsafton 17.00
EKUMENISK NYÅRSBÖN i Gnosjö Kyrka. 
Titti Fredriksson. Stefan Lindgren.

Arr: Lions Club

Arr: 
Kulltorpskören 
o. Missionkyrkan

7 Lördag 19.00
JULKONSERT 
I JULETID 2016
Magnus Johansson,
Marcos Ubeda och Christer Sjögren.
Gnosjö Brass Band. Inträde. 
Förköp biljetter: Tehås i Gnosjö.
www.juletid.nu

 Arr: Billy Heil Management

1 söndag 18.00
NATTVARDSGUDSTJÄNST
Arne Henrysson, Sång & Musik.

JANUARI

GUDSTJÄNST med tack till
Sara Linnarsson. Sång & Musik.

22 söndag 10.00
GUDSTJÄNST 
Maria Pettersson. Bo Zandén. 
Gnosjö Brass Band.
11.15 ÅRSMÖTE GNOSJÖ SAU

27 fredag 15.00
DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan 

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

1 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

8 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST med pastorsinstallation
av Maria Pettersson. Bo Zandén.
Ulf Häggqvist. Församlingsoffer.
Sång & musik.

17 tisdag 18.00-21.00
STICKCAFÉ.

6 Trettondag jul 16.00 
JULFEST med alla åldrar. Servering.
Anmälan.

EN JULKONSERT 2016 med FOLK
Jonas Sandwall, 
Peter Hallström, 
Jenny Wahlström.
Inträde.

26 lördag 19.00

 29 tisdag 18.00-21.00
STICK-CAFÉ 

14 onsdag 18.00
MUSIKSKOLANS JULKONSERT. Fika.

11 söndag 10.00 Tredje advent

CAFÉGUDSTJÄNST MED ALLA ÅLDRAR  
Söndagsskolans julfest. Sara Linnarsson.
15.00 och 18.00 JULKONSERT med 
Gnosjö Gospelkör i Gnosjö Kyrka.

18 söndag 10.00 Fjärde advent

7 onsdag 19.00  BÖN.

15 söndag 10.00 
MISSIONSGUDSTJÄNST
Jakob Josefsson. Bo Zandén. 
Sång & musik.
Insamling till missionärsunderhållet.
14.00 GUDSTJÄNST på Bäckgården
15.00 GUDSTJÄNST på Rosendal
Sånggrupp och Bo Zandén.
17.00 FÖRSAMLINGSMÖTE. Budget.

12 måndag 18.00
UV-SCOUT LUCIAFEST
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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!    

25 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN i Betel  

JANUARI

FEBRUARI

5 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST MED NATTVARD  
Maria Pettersson. Sång Annica Thulin.
Församlingsoffer.

25 lördag 9.00
FRUKOST 
Sohelia Fors. ”Bakom 
varje fönster bor ett 
hjärta”. Anmälan senast 
18 febr. till: ylva.johansson@hotmail.com
Arr. Föreningen OLIKA VÄNNER i 
Gnosjö, Bilda. Kostnad 100 kr.

23 torsdag 9.30
BIBEL - BÖN - FIKA

15 onsdag 19.00  
BIBEL OCH BÖN 
i Hagelstorps Missionshus. Bo Zandén. 

FEBRUARI

 7 tisdag 18.00-21.00
STICK-CAFÉ 

8 onsdag 19.00 
KVÄLLSBIBELSKOLA 
i Gnosjö Missionskyrka. Mikael Tellbe.

12 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST   
Alexander och Sanna Bervebrink.
Bo Zandén. Sång & musik.

19 söndag 10.00 
GUDSTJÄNST   
Bo Zandén. Sång & musik.

22 onsdag 19.00 
KVÄLLSBIBELSKOLA 
i Saron, Marås. Eleonore Gustafsson.

24 fredag 15.00 
DAGLEDIGTRÄFF  
Bernth Antonsson. ”Om vad jag har gjort 
med livet - och om vad livet har gjort 
med mig...”. 
 

26 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Bo Zandén. Maria Pettersson.
Sång & musik. Församlingsoffer.

Kvällsbibelskola
Onsdagar kl. 19.00-21.15 
Välkommen till 5 tema- och 
undervisningskvällar under våren 2017.

Anmälan till Kvällsbibelskolan i kyrkans 
foajé eller till 070-609 28 70
Avgift 300:- för 5 ggr eller 75:-/gång 
inkl. fika.
Betalning Bg. 5906-1846. 
Märk: Kvällsbibelskola.

Onsdag 8 februari 
i Gnosjö Missionskyrka
Tema: ” Tolka tidens 
tecken: Jesus och talet 
om tidens slut”. Mark 24.
Medv. Mikael Tellbe, Örebro.

Onsdag 22 februari 
i Saron
Tema: ”Hur ber man 
till en treenig Gud”?
Medv. Eleonore Gustafsson, 
Linköping.

Onsdag 8 mars i Gnosjö 
Församlingshem,
Svenska Kyrkan
Tema: ”SANNING OCH 
NÅD - hos Jesus”.
Medv. Liselotte J Andersson, 
Horla.
 
Onsdag 22 mars 
i Gnosjö Pingstkyrka
Tema: ”Sök Guds ansikte! 
Om andliga discipliner - 
som ett spännande äventyr”.
Medv. Anders-Petter Sjödin, 
Göteborg.

Onsdag 5 april 
i Åsenhöga 
Missionskyrka.
Tema: ”Smittande tro”.
Medv. Carin Dernulf, 
Stockholm.

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

29 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED ÅRSHÖGTID OCH
FÖRBÖN FÖR NYVALDA
Bo Zandén. Maria Pettersson. 
Sång & musik. Församlingsoffer.

MARS

5 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Sara Vittgård. Bo Zandén. 
Bön och offerdag för SAM.

3 fredag 9.30
VÄRLDSBÖNDAGEN
10.00 BÖN och kaffe i Gnosjö 
Församlingshem. Följs av två ekumeniska 
bönedygn. Boka in tider i kyrkans foajé.

 7 tisdag 18.00-21.00
STICK-CAFÉ 

 8 onsdag 19.00
KVÄLLSBIBELSKOLA  i Gnosjö
Församlingshem.
Liselotte J Andersson. 

Studiecirklar och kultur-
arrangemang sker i 
samarbete med Bilda.

Söndag 26 mars  
VÄLGÖRENHETSKONSERT 
GNOSJÖ GOSPEL med gästsolist.
Inträde. Arr: Gnosjö Hjälper

TILLSAMMANSLÄGER  
GULLBRANNAGÅRDEN 15-17 sept.
Tillsammansaktiviteter med alla åldrar
och go gemenskap. Mer information
kommer - boka in datum redan nu.

Bibel och bön i
Hagelstorp & Nissafors
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Vidare mot nya
utmaningar

Vid årsskiftet flyttar Sara Linnarsson 
med sin familj till Laholm för att 
tillträda en annan tjänst. Sara har 
arbetat i Gnosjö Missionsförsamling 
som pastor med ungdomsinriktning i 
åtta år.

I augusti 2008 började Sara Linnarsson sin första tjänst 
efter avslutad pastorsutbildning. Det blev Gnosjö 
Missionsförsamling. 
Då bestod familjen av maken Henrik, Sara och sonen 
Jona 3 år. Idag har Sara och Henrik tre barn, Jona 11 år, 
Michelle 7 år och Jamie 4,5 år.
- Det har varit roliga och lärorika år i Gnosjö, säger 
Sara. Efter avslutad pastorsutbildningen fick vi veta att 
under den första tjänsten gör man många misstag som 
man får lära av. Jag har varit så länge på min första 
tjänst att jag tagit mig igenom mina första misstag. 
Förmodligen har jag väl också gjort en del bra saker. 
Främst önskar jag att jag ska ha skapat en större längtan 
efter Gud i församlingen och bland de människor jag 
mött.

Sara berättar att när hon nu ska tillträda sin nya tjänst 
tar hon med mycket värdefull erfarenhet från Gnosjö.
- Jag har trivts bra i det team vi arbetat i och jag tycker 
att jag fått använda mina gåvor.
    Församlingen som Sara kommer att arbeta för heter 
Laholms församlingsgemenskap och bildades 1994. 
Den lilla kyrkan som ligger mycket centralt i Laholm 
har drygt 40 medlemmar. Sara kommer att arbeta 
halvtid som pastor och föreståndare i församlingen.
- Det blir naturligtvis annorlunda att arbeta i Laholm 
men det känns rätt och jag upplever Guds ledning. I två 
år har jag prövat de tankarna på att flytta. Att få arbeta 
med pionjärverksamhet ser jag fram emot. En fördel 
med det är att det inte finns traditioner som binder. Min 
förhoppning år att kunna skapa kontakter och att få 
göra skillnad både socialt och andligt för människor.  
Vi vill också att vårt hem ska upplevas som ett öppet 
hem. 
    Sara berättar att hela familjen ser med spänning fram 
emot flytten samtidigt som alla tycker att det är jobbigt 
att skiljas från kompisar och vänner. 
Deras boende i Laholm är löst och Sara har tankar på att 
söka något arbete på den halvtid hon inte arbetar i 
församlingen.
- Åren i Gnosjö har varit jättebra för hela familjen, inte 
minst för barnen som har haft kompisar och trivts. Jag 
känner inte att vi flyttar från något utan att vi flyttar till 
något nytt.
Vi tackar Sara och familjen för åren i Gnosjö och 
önskar Guds välsignelse över arbetet i Laholm!
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Ett efterlängtat jobb

Maria Pettersson, 26 år, kommer från Angerdshestra 
och har efter fyra års teologiska studier sökt tjänst i 
Gnosjö Missionsförsamling.
Trots att detta är Marias första arbete efter studierna är 
hon inte helt oerfaren av pastorsjobbet. Maria har 
vikarierat ett helt år som pastor, hon har varit ungdoms-
ledare och tidigare genomgått  ungdomsledarutbild-
ning och har även arbetet på förskola.
- Det ska bli riktigt roligt att få börja arbeta och jag ser 
verkligen fram mot att möta församlingen och  
människor i Gnosjö, berättar Maria. Min praktik, under 
utbildningen, gjorde jag i Slättenkyrkan i Norra-
hammar. De erfarenheter jag fått där betyder mycket 
och har även gjort mig säkrare på att det är pastor jag 
vill vara.
Maria är uppvuxen på landet. Familjen, som består av 
mor och far samt två systrar har bondgård och fram till 
Maria var i 10-års åldern hade man djur på gården.

Den 1 januari 2017 tillträder Maria 
Pettersson tjänsten som pastor med 
ungdomsinriktning i Gnosjö Missions-
församling.

- Jag är en stor djurälskare och 
bäst är min katt Nisse, avslöjar 
Maria. Han ville nog gärna följa 
med till Gnosjö.
Utöver djurintresset är musiken 
en stor hobby. Maria spelar en 
del piano men lyssnar mest och 
sjunger gärna i kör. Hon berättar 
att hon under hösten har sjungit 
med ”Team Putte”s kör i Jön-
köping. Kören avslutar sin 
säsongen med en konsert i 
Berwaldhallen i Stockholm .
Även dans är ett intresse Maria har odlat.
- Jag har gått flera kurser i dans där jag fick pröva på 

både jazz, hip-hop, balett, afrikansk dans och 
streetdance.
När det gäller idrott är HV favoritlaget och ”vinter-
studion” det mest sedda sportprogrammet.
Maria berättar att hon tycker om att umgås med folk 
och delar gärna en fika.
- Att få lyssna till andra människors berättelse och dela 
deras upplevelser i livet är något jag gärna gör och 
känner väldigt meningsfullt. Jag vill försöka knyta 
kontakter och umgås även med människor som inte 
brukar gå till kyrkan.

Jag är ganska glad till 
min natur och har lätt till 
skratt och känslor. Sam-
tidigt är jag lite av 
tänkare som kan analy-
serar ganska djupt.
Hemifrån har jag fått 
med mig att vara tack-
sam och nöjd med det 
enkla. Jag kräver inte 
heller några större även-
tyrligheter. 

På tal om trosfrågor så menar Maria att man ska ha 
respekt för att människor uttrycker sin Gudstro på olika 
sätt. Det väsentliga är äktheten .
- Jag ser med spänning fram emot att lära känna 
människor i alla åldrar i Gnosjö. Det ska också bli kul 
att få arbeta i ett team med Bo och Adam. Jag tror det 
kommer att bli riktigt utvecklande. Jag känner båda två 
lite grann sen tidigare.
Vi välkomnar Maria till Gnosjö och till församlingen 
och önskar henne Guds välsignelse i den nya tjänsten.
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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...

DANSGRUPP för födda 2010 eller tidigare

GNOSJÖ BRASSBAND Tisdagar 19.00   Startar 3 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 20 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 18.00   Startar 5 februari    

Måndagar 17.00-17.45  Startar 23 januari
Vi dansar tillsammans.
Kontakt: Lisa Karlsson tel. 076-325 48 88

GNOSJÖ GOSPELKÖR Torsdagar 19.00   Startar 12 januari
En ekumenisk kör som under vårterminen övar i Gnosjö Pingstkyrka.
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.
TiTo för åldrarna 10-12 år.
Kontakt: Evelina Ekros tel. 913 52

Startar 29 januari   

Måndagar 18.00   Startar 23 januari    

Startar 11 januari    

Torsdagar 10.00  Startar 26 januari   

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

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

MINIBRASS

Gnosjö Minibrass består den här terminen 
av 13 barn i åldrarna 10-15 år samt ett 
antal vuxna som hjälper till. Vi träffas varje 
söndag kl. 18.00 i musikrummet i kyrkan för 
att spela och ha kul tillsammans. 
Fikapausen i halvlek är också väldigt viktig!

Minibrasset övar för att spela på gudstjänst 
i kyrkan. Vi brukar också åka iväg på 
minibrassfestival under en helg på våren 
och en helg på hösten. Då spelar vi 
tillsammans med andra barn och ungdomar 
från hela Sverige. 

Innan man kan börja spela i minibrasset 
brukar man spela för en lärare på 
musikskolan i ett halvår så att man kan 
spela flera toner och läsa enkla noter på 
egen hand. Därefter är det bara att hänga 
på i vårt gäng!

UV-SCOUTS adventskalender
Dragningslista finns på 
Missionskyrkan hemsida.



Sten-Egons kapell är en mycket uppskattad sång- och 
musikgrupp både i Missionskyrkan och på olika vårdin-
rättningar, men även på många andra orter. I över 30 år har 
gruppen funnits. De har rest runt och spridit det kristna 
budskapet och samtidigt samlat in över 300.00 kr till SAM:s-
hjälparbete för barnhemsbarn i Rumänien. I oktober blev de 
avtackade vid en cermoni på SAM-hjälp i Jönköping då de 
inte längre ska resa runt och spela.
Vi tackar Sten-Egons för deras sång och musik och insats 
som inspiratörer, evangelister och välgörare. 
Vi räknar dock med att få höra dem spela och sjunga länge 
än i Missionskyrkan och på vårdinrättningar i kommunen.

Årets missionsauktion anordnades den 22 oktober och 
hade i år nya inslag som loppis och  sopplunch. Under 
förmiddagens basar medverkade kommunala musik-
skolans elever med mycket uppskattad musik. 

Auktionsropare i år 
var Per Högberg från 
Mullsjö.
Dagen var välbesökt 
med fin gemenskap 
och auktionen tillsam-
mans med övriga akti-
viteter gav ett stort 
ekonomiskt resultat 
till mission och hjälp 
till andra människor.



VINTERkryss 2016
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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!


