
Redan vid 1:a advent hade vi 
svenskar shoppat julklappar för 
över en miljard. Följ med mig in i 
en tanke…

Jag undrar om detta bara handlar om
att vi är en del av en konsumtionskultur
eller om det bortom detta onödiga,
negativa shoppande kanske döljer sig
en djupare, positiv längtan som ännu
inte blivit besvarad i oss. Tänk om vår
längtan efter att ge egentligen är något
djupare än bara materialism? Och så
länge materialismen presenteras som
det enda, tillgängliga svaret på längtan 
så blir resultatet negativt? Att vi föder 
& göder våra & andras begär efter 
mer av sånt vi inte behöver, för det 

råder brist på alternativa svar?
 När Kristus skulle födas så var det
fullbelagt överallt (Luk 2:7), världen
hade inte plats för frälsaren, inte tid
för fridsfursten.
 Finns det plats för Jesus eller är ditt
inre som ett fullbelagt Ullared som bara
vill ha mer?
 Tänk om vi inte är designade för att
få, utan för att ge & leva som Jesus
gjorde? Tänk om det är därför vi
känner oss trötta & nere ibland, för att
vi liksom luras in i något dött, konsum-
tionens döda löftesland? Tänk om vi är
designade för något mycket vackrare?
Att leva för Guds & vår nästas bästa,
inte för vårt eget bästa. Att surfa på
den våg av Guds utfl öde som bara fylls 
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Equmeniakyrkans internationella 
Insamlingskampanjen ”Tänd ett ljus” 
pågår 1:a advent – 31 januari.

Välkommen att fi ra julafton i Mis-
sionskyrkan kl. 13.00–15.00 och 
julnattsgudstjänst kl. 23.00.

Grundkurs i kristen tro. Välkommen 
till en ”Prova på-kväll”. För mer 
info: www.missionskyrkannassjo.se.
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på mer & mer när vi ger & ger. I den
vågen fi nns kraft & kärlek utöver vår
egen förmåga. Det betyder inte från-
varo av vila, surfaren njuter till och 
med av att bli buren av vågen! Men 
det betyder harmoni & balans mellan 
skaparen och hans skapelse.
 Det enda stället som hade plats för
Jesus var en enkel, tom krubba…
Tänk om det är så fullt i våra inre den-
na jul, att när det knackar på hjärtats
dörr så förväxlar vi ”kungars kung”
med nån jobbig försäljare, som vill säl-
ja nåt… Men så är det Jesus som söker
en boning i ditt inre, som vill ge dig nåt! 
Han som inte tvingar sig på nån, han 
som bara kräver en enkel, tom boning 
för sin födelse, sitt liv. Jesus knackar ej 
försiktigt, han bultar passionerat på ditt
hjärtas dörr i kärlek till dig! (Upp 3:20)
Men det är du som får ställa din dörr
på glänt i advent om du vill! Det fi nns
fl er svar tillgängliga på din inre längtan
efter att ge, prova Alpha!



GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR UNDER JULEN

Alpha är en grundkurs i kristen tro. 
Den ger dig möjlighet att under tio 
kurskvällar och en helg studera vad 
den kristna tron står för. 

 Kursen är speciellt utformad för att 
passa kursdeltagare som inte är vana 
att gå till kyrkan. 
 Kursen tar bland annat upp följande 
ämnen och frågeställningar: Vem är 
Jesus? Varför måste Jesus dö? Hur lä-
ser man bibeln? Varför ska jag be, och 
hur? Vem är den helige anden? Vad är 

Alpha-kurs  
Grundkurs i kristen tro?  

kyrkan bra för? Vad är meningen med 
livet mm?
 Kursen startar den 3 februari med 
en prova på-kväll, kl. 18.30–21.00 i 
Missionskyrkan Nässjö.

För frågor, mer detaljerad information 
och anmälan, kontakta:
Erling Andersson, pastor och förestån-
dare, tfn: 0380-741 60, 070-581 53 16.
Christian Lennartsson, pastor, tfn: 0380-
741 60, 070-571 31 44, läs mer på: 
www.missionskyrkannassjo.se.

PROVA  
PÅ-KVÄLL!

Scout
Tid: 18:30–20:00, Onsdagar
Plats: Missionskyrkan
Ledare: Emma Andersson
Telefon: 070–2806654
Ålder: 1:a klass och uppåt

Söndagsskolan och 
Söndagsklubben
Tid: 11.00–12.15, Söndagar
Plats: Missionskyrkan
Ledare: Christer Gustavsson
Telefon: 070–2546585 
Ålder: 4–12 år

Tonår
Tid: 19.00–00.00, Fredagar
Plats: Missionskyrkan
Ledare: Johan Lindhe
Telefon: 070–268 45 41
Ålder:  7:an och uppåt
Aktiviteter för er som är tonåringar

Trall & Sprall
Tid: 10.30, Fredagar
Plats: Missionskyrkan
Ledare: Ulla Bengtsson
Telefon: 070–998 67 68
Ålder:  Barn upp till 5 år.

Alla aktiviteter startar 
igen v. 3. Välkomna!

ONSDAG 17/12 19:00
JULKONSERT med Lars Mörlid, Peter Sand-
wall, Hannah Mörlid & Missionskyrkans kör.

TORSDAG 18/12 19:00
JULKONSERT med Lars Mörlid, Peter Sand-
wall, Hannah Mörlid & Missionskyrkans kör.

FREDAG 19/12 19:00
JULKONSERT med Lars Mörlid, Peter Sand-
wall, Hannah Mörlid & Missionskyrkans kör.

SÖNDAG 21/12 11:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark, Kenneth Israelsson

ONSDAG 24/12 13:00
ÖPPET HUS PÅ JULAFTON
Välkommen att dela gemenskap, sång, 
musik, julfika & andakt. Christian Lennarts-
son m fl.

ONSDAG 24/12 23:00
JULNATTSGUDSTJÄNST
Christian Lennartsson,Tommy Gustafsson, 
Agneta Svensson, Sång & Musik: Andreas 
Ydrefors, Stephanie Lennartsson, Lukas Öst-
lund och Kajsa Bertling. Insamling till Hela 
Människan/RIA i Nässjö

FREDAG 26/12 11:00
ANNANDAGSGUDSTJÄNST
Familjerna Gustafsson & Rubensson och någ-
ra till. ”Julknytkalas”–- ta med kaffebröd till 
dig och någon annan, kaffet bjuder vi på.

SÖNDAG 28/12 11:00
GUDSTJÄNST
Kjell Olof Bohlin och Ingegärd Malmberg- 
Bohlin, Eva Mörlid

ONSDAG 31/12 17:00
EKUMENISK NYÅRSBÖN I NÄSSJÖ KYRKA

TORSDAG 1/1 16:00
NYÅRSGUDSTJÄNST MED NATTVARD
”Ett Gott Nytt År i Jesu namn” Erling Anders-
son, Eivor Gerhardsson

SÖNDAG 4/1 11:00
VITTNESBÖRDSGUDSTJÄNST
Vi delar berättelser om vad Jesus betyder 
och gjort i våra liv. Erling Andersson, Tommy 
Gustafsson m fl.

TISDAG 6/1 11:00
TRETTONDAGSFEST FÖR SMÅ OCH STORA
Christer Gustafsson, Christina Nilsson, Mia 
Ackeby, Stepanie Lennartsson m fl. festlig 
servering, dans kring granen med jul-
gransplundring, sång o musik.

SÖNDAG 11/1 11:00
GUDSTJÄNST
”Det stora grundproblemet” Per Bondesson

ONSDAG 14/1 19:00
BIBELKVÄLL
Jan Bengtsson

ONSDAG 14/1 19:00
EKUMENISK BÖNESAMLING I ALLIANSKYRKAN

Adress: Missionskyrkan Nässjö,  
Mariagatan 33, 571 32 Nässjö
Telefon: 0380-741 60 
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tfn: 070-571 31 44  
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