
Anmäl senast 
31 oktober 

KYRKOAVGIFTEN
Ditt enkla sätt att stödja arbetet i 
församlingen 

Vi säger välkommen till Johan Lindhe, 
Nässjö Missionskyrkas nya ungdomsle-
dare, som från och med första septem-
ber är på plats för att ta över rollen 
som herde för de unga.  
– Jag älskar att lära känna nya männis-
kor och att ha personliga samtal med 
människor. Jag gillar det mesta av det 
som jag tror att jobbet innefattar. Man 
kommer att få utmana både andra och 
sig själv, säger han. 

Flyttlasset går från Kristinehamn där 
Johan är uppvuxen, en stad i ungefär 
samma storlek som Nässjö. Efter att 
ha tagit studenten 2013 har han hunnit 
med ett år på UMU:s (Ungdom med 

uppgift) bibelskola i Ljungkile. 
– Samtidigt som det är ödmjukande 
att veta att man inte är fulländad så är 
jag taggad på att få dela med mig av 
erfarenheterna från bibelskolan. Jag 
hoppas att jag kan bidra med en pas-
sion som mynnar ut i handlingar. Jag 
älskar Jesus och hoppas att det visar 
sig, säger han. 

En brinnande församling
I Nässjö har Johan varit en enda 
gång innan flytten, och då endast på 
tågstationen och på en pizzeria – inte 
otippat, kanske, för en stad som präg-
las av just järnväg och pizzerior. Johan 
vet att Nässjö ”ligger i bibelbältet” och 

Nya ungdomsledaren 
vill bidra med passion

att det finns något som heter Ingsbergs-
sjön. Mycket längre än så sträcker sig 
inte kunskaperna, men han har redan 
mött flera personer i församlingen på 
ett sommarläger, däribland ett antal 
ungdomar.
– Det var jättebra. Ni verkar passione-
rade. Det verkar som att flera ungdo-
mar är taggade på att växa, det är 
grymt. Det känns som att ni kommer att 
ta hand om mig väl, att ni är en brin-
nande församling. Jag hoppas att få 
vara med om när församlingen växer, 
säger han. 

Kärnan urskiljs i mångfalden
Församlingen som Johan kommer ifrån 
är en Equmeniakyrka, vilken långt 
före den nationella sammanslagningen 
bestod av en mission-, baptist- och 
metodistförsamling som gått samman. 
Ekumeniken sitter så att säga i ryggra-
den. 
– Jag gillar personligen att vara i olika 
sammanhang och tycker det är roligt 
att se olika uttryckssätt. Om man ser 
många olika sammanhang kanske man 
urskiljer kärnan bättre. 

Gärna förbön
Nu ser Johan Lindhe fram emot att 
möta människorna i Nässjö Missions-
kyrka. 
– Det ska bli kul att träffa alla. Jag tar 
gärna emot förbön om någon känner 
att det ligger på hjärtat, avslutar Johan 
Lindhe. 

SEP-OKT  
2014

Alpha är en grundkurs i kristen 
tro. Ta med dig en vän när vi kör 
igång 30 september!

Trall och Sprall är igång igen - nu 
med pannkakslunch efteråt för 
hungriga barn och vuxna! 

Skicka in ditt medgivande till kyr-
koavgift. Informationsfolder och 
blankett finns att hämta i kyrkan. 

Alphakurs 30 septemberTrall & Sprall är tillbaka!Anmäl senast 31 oktober



pastorN har ordEt

MEdLEMsiNforMatioN

Omsorgsgrupperna
v. datum  omsorgsring

36 1-7 sept   Runneryd
37 8-14 sept  Centrum
38 15-21 sept   Ingsberg
39 22-28 sept  Hultet
40 29 sept-5 okt  Handskeryd
41 6-12 okt   Målen
42 13-19 okt   Tellus
43 20-26 okt   Barkeryd
44 27 okt-2 nov  Egnahem

Vigslar
Eivor Gerhardsson & Bertil Gustafsson 
2014-07-07

annie Gunnarsson & Viktor Wahlström 
2014-08-02

Nya medlemmar
Kjell hammarborg

ann-Britt Grändemark 
Omsorgspastor

Församlingsmöte
torsdag 2 oktober kl. 18.30

Döda   
Britta Carlsson 
1925-12-05 – 2014-07-17

Distribution av Församlingsnytt
Den tryckta versionen av Församlingsnytt 
hämtas i första hand ut i kyrkan. Möjlig-
het finns också att läsa informationsbla-
det 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 om-
sorgsringarna ser till att alla som vill läsa  
Församlingsnytt har möjlighet till detta. 

EN soMMar aV Nåd ligger bakom oss! 
Vi har väl aldrig upplevt en sådan varm 
och solig semester och sommar som 
i år. Vilken rikedom att få äga livet. 
tacksamheten över livets gåva blir 
enorm när vi anar livets skörhet och 
skönhet. 
Vi går på denna jorden några år, en 
del får vara här många år, andra får 
bara några få. Vi sörjer och saknar 
de som alltför tidigt fick lämna det här 
livet. Men vi anar en sommar som ald-
rig tar slut och vi är förvissade om att 
det finns ett liv efter det här på jorden. 

Ett liv utan sjukdom/saknad/nöd och 
orättvisor. Vi kallar det himlen och tror 
att det är namnet på den plats vi alltid 
längtat efter att få komma till. Och den 
vackraste dagen som sommaren ger, 
har det hänt att vi längtat dit.... För vi 
tror att det finns något bortom bergen, 
blommorna och sången, för att anknyta 
till några poeter. Tack Gud för en som-
mar av nåd!

EN höst aV hopp oCh förVäNtaN 
ligger framför oss! Hur kan vi leva 
tillsammans och arbeta för det goda på 
den ort där vi bor?

Utmaningen når oss alla.  Att hitta 
balansen mellan att höra ordet och att 
göra det.  I skymningen kör jag bilen 
och lyssnar till ett radioreportage från 
skogsbranden som lamslog oss mitt i 
sommarvärmen. Där berättas om en 
kvinna som ägde ett stall i riskzonen för 
branden och om hur alla hennes hästar 
plötsligt måste evakueras. Jag ser för 
mig hur hästarna stilla leds ut ur sina 
spiltor, en efter en, till en säkrare plats. 
Kvinnan berättar hur avlägsna gran-
nar ställde upp med bilar, stallplatser 
och foder. Så brister hennes röst, det 

hörs till och med i radiobruset att hon 
sväljer gråten och söker efter orden, 
att hon inte kan hålla tårarna tillbaka. 
”Jag hade inte väntat mig detta, säger 
hon. Denna ... solidaritet”. 

Jag hör om en pizzabagare i Nor-
berg som bakat natt som dag under 
branden, för att inte låta frivilliga 
släckningsarbetarna gå hungriga och 
om en läkare i Gaza som lämnat sina 
studier för att arbeta 24/7 på en bar-
fotaklinik i ett av flyktinglägren.  Och 
vi är många som ropar till Gud över 
situationen i Irak. 

Jag tror att Jesus slår sig ner i askan, 
i ruinerna, i spillrorna av livet. Han 
möter livets skörhet. Han sitter där 
med korslagda ben bland de sörjande 
och sökande. Han säger inte mycket, 
knappast något, men HAN äR DäR, 
HAN äR NäRVARANDE MITT I LIVETS 
SKöNHET OCH SKöRHET. 

Att hitta balansen mellan att höra ordet 
och att göra det - det är vår utmaning 
inför hösten!

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

Lärjungagym
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 var-
andra. är du intresserad av att vara 
med i en cellgrupp? Kontakta pastor 
Christian Lennartsson för information.



GudstJäNstEr oCh saMLiNGar

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
Ålder:  7:an och uppåt
Aktiviteter för er som är tonåringar

oNsdaG 3/9 11.30
GudstJäNst på iNGsBErGsGårdEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna

torsdaG 4/9 11.00
såNG på KYrKtorGEt
Roland Freed

söNdaG 7/9 11.00
saMLiNGsGudstJäNst
”Kom inför Herren med tacksamhet”. Erling 
Andersson, Christian Lennartsson, Kören, 
välkomnande av konfirmander och nya 
ungdomsledaren Johan Lindhe

söNdaG 7/9 11.00
BöN & LoVsåNG

torsdaG 11/9 11.00
såNG på KYrKtorGEt
Bojan & Yngve Johansson

söNdaG 14/9 11.00
GudstJäNst MEd NattVard
”Diakonins söndag”. Ann-Britt Grändemark, 
Diakoniutskottet, utgångskollekt till mission i 
andra länder

oNsdaG 17/9 11.00
GudstJäNst på EKBaCKaGårdEN
Besökssångarna

torsdaG 18/9 11.00
såNG på KYrKtorGEt
Ulla Fredriksson och Tomas Larsson

torsdaG 18/9 18.30
föLJ MiG
Undervisning med Anders Marklund

LördaG 20/9 14.30
GudstJäNst på parKGårdEN

söNdaG 21/9 11.00
GudstJäNst MEd sMå oCh stora
Christian Lennartsson, Eva Mörlid

söNdaG 21/9 18.00
siNNEsroGudstJäNst
Ann-Britt Grändemark

torsdaG 25/9 11.00
såNG på KYrKtorGEt
Karl Erik Hagström

söNdaG 28/9 11.00
GudstJäNst
Erling Andersson, Kenneth Israelsson

söNdaG 28/9 18.00
triVsELLKVäLL i åNhuLts MissioNshus
Lina Sandell Kapell, Kenneth Israelsson

tisdaG 30/9 18.30
aLphaKurs - proVa på-KVäLL

torsdaG 2/10 11.00
såNG på KYrKtorGEt
Martin Olofsgård

LördaG 4/10 13.00
MissioNsdaG MEd ChristEr daELaNdEr
”Världens utmaning och Guds mission” 
samt ”Equmeniakyrkans mission nu och 
i framtiden”

söNdaG 5/10 11.00
MissioNsGudstJäNst MEd NattVard
”En kyrka för hela livet – där mötet med 
Jesus Kristus förvandlar mig, dig och värl-
den” Christer Daelander, Erling Andersson, 
utgångskollekt till mission i andra länder.

söNdaG 5/10 18.00  
BöN & LoVsåNG

torsdaG 9/10 11.00
såNG på KYrKtorGEt
Anneli och Ingemar Ek, Marie-Louise och 
Tommy Gustafsson

LördaG 11/10 09.00
KViNNofruKost
ATT ÄLSKA I NÖD OCH LUST - Petra berät-
tar om vägen tillbaka efter en otrohet. 
Föranmälan till kyrkan exp. senast 8 okt.

söNdaG 12/10 11.00
GudstJäNst
Christian Lennartsson, T. Gustafsson, Kören

torsdaG 16/10 11.00
såNG på KYrKtorGEt
Sophie Södergren
LördaG 18/10 12.00
Loppis 
Barnkläder - leksaker - fritidssaker

söNdaG 19/10 11.00
GudstJäNst
Erling Andersson, Eivor Gerhardsson

söNdaG 19/10 18.00
siNNEsroGudstJäNst
Ann-Britt Grändemark

tisdaG 21/10 11.00
GudstJäNst på sJöBaCKEN
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark

torsdaG 23/10 11.00
såNG på KYrKtorGEt
Morfars kapell

torsdaG 23/10 18.30
föLJ MiG
Marc Dupont

frEdaG 24/10 18.00
MissioNsauKtioN i åNhuLts MissioNshus
försäljning av åror, lotterier, servering, 
Bernt Antonsson, Erling Andersson

söNdaG 26/10 11.00
GudstJäNst
Per Bondesson

torsdaG 30/10 11.00
såNG på KYrKtorGEt
Ann Kristine Simonsson

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 

samlingar varje vecka



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
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
ungdomsledare: Daniel Abrahamsson, tfn: 070-760 39 86
intendent: Hans Tarenius, tfn: 0380-741 60
ansvarig utgivare: Erling Andersson
redaktör: Jacob Sundberg

Vi vill vara en kyrka för hela 
livet där mötet med Jesus Kristus 

förvandlar – mig, dig och världen.

den sista september kör Missions-
kyrkan igång höstens alphakurs. 
det är en grundkurs i kristen tro 
som miljoner människor 
världen över går varje 
år. Erling andersson, 
varför är alpha en 
bra grej?

– Därför att det är 
ett av få tillfällen vi 
får att på ett naturligt 
sätt samtala om den 
kristna tron med männis-
kor som inte är vana att gå till 
kyrkan. Dessutom är kursen utformad 
på ett väldigt respektfullt sätt så att del-

tagaren aldrig känner sig ”pådyvlad” 
någonting. Alla frågor är välkomna på 
en Alphakurs. 

Men vad har vi för nytta av 
detta, vi som redan räknar oss 
som troende?
– Man kan säkert lära 
sig något nytt även som 
troende, men jag skulle 
framförallt vilja slå ett slag 

för att gå dit tillsammans 
med en vän som inte delar din 

tro, att ni gör detta tillsammans. 
Första gången är dessutom prova på-
omgång, så vad har man egentligen att 
förlora?

Blir det käk?
– Det blir käk. Varje gång inleder vi 
med att äta tillsammans. Det ger en väl-
digt trevlig atmosfär och är ett tecken 
på att Alpha handlar lika mycket om 
gemenskap som något annat. 

Vad händer med den som deltar i en 
alphakurs?
– Det är naturligtvis helt upp till indivi-
den, men det finns otaliga exempel på 
människor som fått sina liv förvandlade 
av mötet med Jesus just genom en 
Alphakurs. Det finns många vägar till 
korset, men kanske är Alpha just nu 
den mest traffikerade. 

aLphaKurs – EN BEpröVad VäG tiLL KorsEt

Johan Lindhe, tfn: 070-268 45 41


