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”Det är en nåd att få
vara med”
Låt oss ha Jesus som förebild: bryta
ensamhet och ta hand om samhällets
utsatta. Då kan varje mänskligt möte
bli ett Gudsmöte, menar Birgitta Hallberg som leder församlingens diakoniutskott.
Hur ska vi fånga upp ensamma i vår
närhet? Hur ser vi de behov som finns i kyrkan och i samhället - och hur möter
vi de behoven? Det är frågor som
Birgitta Hallberg och Diakoniutskottet
arbetar med.
– Det är inte statiskt vilka som utövar
diakoni och vilka som behöver diakoni.
Det är inte en speciell sorts människa
som behöver hjälp utan det kan vara

vem som helst. Du, jag, alla behöver
stöd i perioder, säger hon.
När Birgitta Hallberg fick frågan om
hon ville vara med i diakoniutskottet
bad hon Gud om ledning. Samtidigt
hade hon fått förfrågningar om politiskt
engagemang.
– Efter att ha funderat kände jag ”nej,
det är i kyrkan jag ska vara”. En anledning till att jag tackade ja var det stöd
jag själv hade fått av församlingen i
samband med att min man Bo gick bort
för två år sedan. Det är en nåd att få
vara med. Jag är tacksam för förtroendet, ödmjuk inför uppdraget och gillar
utmaningen, säger hon.

Älska varandra
Tillsammans med övriga utskottet samordnar, leder och utvecklar hon församlingens diakonala arbete. Den kristna
kyrkans dubbla uppdrag är oupplösligt
sammanflätat: ord och handling kan
inte skiljas åt. Med andra ord, evangelisation och diakoni är två sidor av den
kristnes liv.
– Ett av de områden vi har valt att
fokusera på under detta år är omsorg
om varandra. Hur ska vi fånga upp
ensamma i vår egen församling? Jesus
säger att ”alla ska förstå att ni är mina
lärjungar om ni visar varandra kärlek”.
Då ska ingen behöva sitta och känna
sig ensam.
Gemensamt ansvar
Men diakoni handlar inte om att
begränsa sin omsorg till församlingen.
Tvärtom innebär det att bryta gränser,
att bära fram sin tro genom sitt sätt att
leva, inte minst till de mest marginaliserade i samhället.
– Kyrkorna kan ta ett gemensamt ansvar. RIA/Hela människan och Sjukhuskyrkan är ett par exempel. I vår stad
har kyrkorna och Röda korset nyligen
enats om att ta ansvar för att tiggarna i
vår stad ska få hjälp.
Alla kan bidra
Församlingen samverkar med Socialförvaltningen i Nässjö som har uttryckt ett
behov av kontaktfamiljer och kontaktpersoner - ett av många sätt att bidra.
– Ingen kan göra allt men alla kan
göra något. Låt oss ha Jesus som förebild, avslutar Birgitta Hallberg.

Du kan göra skillnad!

Var med och ge!
Insamlingskampanjen ”Tänd
ett ljus” pågår 1:a advent – 31
januari.

Just nu har Socialförvaltningen i
Nässjö kommun stort behov av
kontaktpersoner, kontaktfamiljer
och familjehem för barn och tonåringar. För frågor och intresseanmälan, kontakta Anita WilnerzonThörn, tel. 0380-51 85 52 eller via
e-post till anita.wilnerzon-thorn@
nassjo.se.

O helga natt!
Missa inte årets julkonserter med
Lars Mörlid och Peter Sandwall –
17, 18, 19 dec kl 19.00.

pastorn har ordet
ni gav mig att dricka.” (Matt 25:35)
Att vara medmänniska, är att vara sig
själv. Du ska inte försöka vara psykolog, kurator, terapeut eller pastor. Du
ska vara medmänniska. Det räcker att
du är den du är. Att du använder din
röst, dina tankar, dina händer och det
bästa av allt, att du ger av dig själv
och av din tid för en annan medmänniska.

Erling Andersson

Pastor och föreståndare
Att vara medmänniska är att leva vänd
mot andra, mot sin nästa. Det handlar
inte bara om att alla människor har
samma värde, att vi ska vara jämlika.
Nej, det handlar om att tjäna.
Ordet diakon skulle kunna översättas
med tjänare. Jesus kallar alla människor till att vara diakoner, till att tjäna
varandra. Och det här är så grundläggande, hur vi tjänar varandra, att han
säger att det är honom vi tjänar när vi
tjänar varandra. ”Jag var hungrig och
ni gav mig att äta. Jag var törstig och

Den kristne existentialisten Sören Kierkegaard har uttryck detta så vackert
insiktsfullt i följande text:
Om att hjälpa
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag
först finna henne där hon är och börja
just där.
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datum		

27 okt-2 nov
3-9 nov 		
10-16 nov		
17-23 nov		
24-30 nov
1-7 dec		
8-14 dec 		
15-21 dec
22-28 dec		
29 dec-4 jan

Nya medlemmar
Alicia Kalén
Axel Bonnevier
Sandra Lilja
Rebecka Frohm
Johan Eng
David Lindberg
Johan Lindhe

omsorgsring

Egnahem
Runneryd
Centrum
Ingsberg
Hultet
Handskeryd
Målen
Tellus
Barkeryd
Egnahem

All äkta hjälpsamhet börjar med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och
därmed måste jag förstå att detta med
att hjälpa inte är att vilja härska utan
att vilja tjäna. Kan jag inte detta så
kan jag heller inte hjälpa.
Medmänsklighet är något som är
grundläggande för en kyrka. ”Kyrkan
är endast kyrka när den är till för
andra” sa prästen Bonhoeffer i sin samtid. Kyrkan är inte byggnader, den är
människor som mött Jesus till förvandling och upprättelse och som vill sin
medmänniskas bästa!

Den som inte kan det lurar sig själv när
hon tror hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men
först och främst förstå det han förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte
att jag kan mer och vet mer.

medlemsinformation

Omsorgsgrupperna

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan
så beror det på att jag är fåfäng
och högmodig och egentligen vill bli
beundrad av den andre i stället för att
hjälpa honom.

Konfirmation
Söndag 9 nov
Efter gudstjänst och kyrklunch ca 13.30

Tid: 16:30–18:00, Torsdagar
Plats: Missionskyrkan
Ledare: Christian Lennartsson
Telefon: 070-5713144
Ålder: 8:an på högstadiet

Dop			

Lärjungagym

Församlingens årsmöte

William Grändemark
Son till Johan o Hanna Grändemark

Distribution av Församlingsnytt
Den tryckta versionen av Församlingsnytt
hämtas i första hand ut i kyrkan. Möjlighet finns också att läsa informationsbladet digitalt på forsamlingsnytt.se
De som varken har möjlighet att hämta
Församlingsnytt i kyrkan eller läsa
den digitalt, kan få den utdelad av sin
respektive omsorgsring. Ledarna för omsorgsringarna ser till att alla som vill läsa
Församlingsnytt har möjlighet till detta.

Fortsättning på konfirmation
Tid: 10.00–20.00, 8 st lördagar
Ledare: Christian Lennartsson, Ellen
Pettersson, Linnea Gunnarsson
Telefon: 070-5713144
Ålder: 9:e klass och uppåt

Smågrupper
Varje vecka träffas ett antal mindre
grupper för att dela tron med varandra. Är du intresserad av att vara
med i en cellgrupp? Kontakta pastor
Christian Lennartsson för information.

Gudstjänster och Samlingar
Lördag 1/11 11:00
GUDSTJÄNST med parentation
”Det blir ej mörkt i himmelen.”
Ann-Britt Grändemark, Erling Andersson,
sång & musik av Jonas Landström och Barbro Olofsson, kyrkkaffe

Torsdag 20/11 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Ingegärd Malmberg–Bohlin & Kjell Olof
Bohlin

Onsdag 17/12 19:00
JULKONSERT
Lars Mörlid & Peter Sandwall och
Missionskyrkans kör

Söndag 2/11 11:00
GUDSTJÄNST
”Guds vision dina gåvor funktion”
– samtalspredikan med Alf B Svensson &
Erling Andersson, Tommy Gustafsson.

Torsdag 20/11 19:00
Globala veckan – “Helig Fred – tro som
fredsskapare”.
Margareta Andermo m fl. Samarrangemang
med Nässjö Freds- och skiljdomsförening.
Servering.

Torsdag 18/12 19:00
JULKONSERT
Lars Mörlid & Peter Sandwall och
Missionskyrkans kör

Söndag 2/11 18:00
BÖN & LOVSÅNG

Lördag 22/11 10:00
Equmenia Nässjös julmarknad

Onsdag 5/11 12:00
Gudstjänst på Åkersborg
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark

Söndag 23/11 11:00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Scoutinvigning, Christian Lennartsson,
Musikkåren

Onsdag 5/11 18:30
MEDMÄNNISKA I PRAKTIKEN
– i vardagens själavård
Tematräff om”Ni besökte mig”
Pastorerna Erling Andersson, Ann-Britt
Grändemark m.fl
Torsdag 6/11 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Rödja Dragspel
Söndag 9/11 11:00
GUDSTJÄNST med ÅRSHÖGTID
”Guds vision dina gåvor funktion”
– samtalspredikan med Alf B Svensson och
Erling Andersson, Eva Mörlid,
Söndag 9/11 efter gudstjänsten
kyrklunch och Församlingens årsmöte

Söndag 23/11 18:00
SINNESROGUDSTJÄNST
Onsdag 26/11 11:00
Gudstjänst på Ekbackagården
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark
Torsdag 27/11 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
RPG-kören
Söndag 30/11 11:00
ADVENTSGUDSTJÄNST
Christian Lennartsson, Erling Andersson,
Kören
Torsdag 4/12 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Helge Hansson, Barbro Olofsson

Fredag 19/12 19:00
JULKONSERT
Lars Mörlid & Peter Sandwall och
Missionskyrkans kör
Söndag 21/12 11:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark
Onsdag 24/12 13:00
Öppet Hus på JULAFTON kl. 13.00–15.00
Välkommen att dela gemenskap, sång &
musik, julfika och andakt. Christian Lennartsson m fl.
Onsdag 24/12 23:00
JULNATTSGUDSTJÄNST
Christian Lennartsson
Fredag 26/12 11:00
ANNANDAGSGUDSTJÄNST
Söndag 28/12 11:00
GUDSTJÄNST
Kjell Olof Bohlin & Ingegärd MalmbergBohlin
Onsdag 31/12 17:00
Ekumenisk NYÅRSBÖN i Nässjö Kyrka
Torsdag 1/1 16:00
NYÅRSGUDSTJÄNST MED NATTVARD
Erling Andersson
Söndag 4/1 11:00
GUDSTJÄNST

Onsdag 12/11 11:30
Gudstjänst på Ingsbergsgården
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark

Tisdag 6/1 11:00
TRETTONDAGSFEST FÖR SMÅ OCH STORA
Christer Gustafsson m fl. Festlig servering,
dans kring granen med julgransplundring,
bildvisning, sång & musik.

Torsdag 13/11 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Ingrid och Rolf Gabrielsson
Fredag 14/11 20:00
KRAFTSAMLING fredag–söndag
För info: se hemsida eller baksidan av FN.

Torsdag 4/12 18:30
FÖLJ MIG
Undervisning med Liselotte J Andersson

Lördag 15/11 14:30
Gudstjänst på Parkgården
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark

Söndag 7/12 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
”TÄND ETT LJUS” – Vi startar årets stora
missionsinsamling! Erling Andersson

Söndag 16/11 11:00
GUDSTJÄNST med nattvard – KRAFTSAMLING
Carl-Olof Hultby, Erling Andersson
utgångkollekt till mission i andra länder.
Söndag 16/11 18:00
GRÖTFEST I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Sång och musik med Ingemar Olofsson

Torsdag 11/12 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Vi sjunger in julen...
Söndag 14/12 11:00
GUDSTJÄNST
Ellen Pettersson

Samlingar varje vecka
Tisdagar 10:30
STICKCAFÉ
Tisdagar 16:00
LÄXLÄSNINGSHJÄLP
Onsdagar 11:30
BÖN I LILLA SALEN
fredagar 10:30
trall & sprall
Söndagar 10:30
BÖN I LILLA SALEN

Det är dags för Kraftsamling 2014!
Nu är det dags för Kraftsamling 2014. En helg med uppbyggelse, uppmuntran och utmaning! Medverkan av Gunnel
Noreliusson, Församlingsutvecklare Region Öst, Equmeniakyrkan.Carl-Olof Hultby, Evangelist och sångare. Frida Blomberg, Pastor, Baptistkyrkan Linköping. Hans Weichbrodt,
Inspiratör Oasrörelsen, Mölndal. Undervisning, förbön och
lovsång i en salig blandning, välkommen!
Fredag 14 november  
20.00 UNGDOMSMÖTE med Frida Blomberg, Johan Lindhe,

lovsångsteam.

Lördag 15 november  
8.00 BÖN

9.00 FRUKOST för anställda & församlingsledningar/styrelser.
”Att vara en andlig barnmorska för andra”, med Carl-Olof
Hultby, föranmälan senast 1 nov till
exp@missionskyrkannassjo.se, tel 0380-741 60.

11.00 MÖTE MED UNDERVISNING

Lovsång, förbön & undervisning med Gunnel Noreliusson
Lunch
14.00 BIBELSTUDIUM

”Med blicken fäst på Jesus”, med Frida Blomberg.
15.00 SEMINARIUM med Gunnel Noreliusson
Fika 
16.30 BIBELSTUDIUM

”Den hjälpsamme Anden”, med Carl-Olof Hultby
Fika
18.00 KVÄLLSMÖTE

”Se jag gör allting nytt.” Hans Weichbrodt, Christian
Lennartsson, Ackeby & Vänner. Eftersits med fika
 Söndag 16 november
10.30 BÖN
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard,

Predikan av Carl-Olof Hultby, Erling Andersson,
Missionskyrkans kör med Lars Mörlid och Peter Sandwall.

Adress: Missionskyrkan Nässjö,
Mariagatan 33, 571 32 Nässjö
Telefon: 0380-741 60 (Expeditionen)
E-post: exp@missionskyrkannassjo.se
Hemsida: www.missionskyrkannassjo.se
Bankgiro: 300-2953
Närradion: 0380-106 39, Frekvens 103,9 MHz
Cafeterian: Öppettider, Måndag–Fredag,
kl. 10.00–16.00, 18.00–21.00

Vi vill vara en kyrka för hela
livet där mötet med Jesus Kristus
förvandlar – mig, dig och världen.

Pastor: Erling Andersson, tfn: 070-581 53 16
Pastor: Christian Lennartsson, tfn: 070-571 31 44
Omsorgspastor: Ann-Britt Grändemark, tfn: 070-652 16 48
Johan Abrahamsson,
Lindhe, tfn: 070-268
45 41 39 86
Ungdomsledare: Daniel
tfn: 070-760
Intendent: Hans Tarenius, tfn: 0380-741 60
Ansvarig utgivare: Erling Andersson
Redaktör: Jacob Sundberg

