
Christian Lennartsson slutar sin 
tjänst som pastor efter sommaren. 
När han blickar tillbaka på sina nio 
år i församlingen finns det ett ord 
som mer än något annat framträ-
der, nämligen tacksamhet.  
 
– Jag har lärt mig så sjukt mycket 
under de här nio åren och de har varit 
de bästa åren i våra liv. Den viktigaste 
läxan jag har lärt mig är att vi jobbar 
bättre när vi gör saker tillsammans än 
när man gör det en och en. Och Jesus 
jobbade verkligen som ett vi, säger 
Christian. 

Gemenskap utgör kyrkans väsen: det 
är det som alla människor ytterst sett 
längtar efter, och det är det vi som 

kyrka kan ge, menar Christian. 
– Om det finns en mening jag vill 
lämna den här församlingen med så är 
det: ni har varandra och ni har Gud. 
Det är det jag har försökt att säga hela 
min tjänst och den kombinationen är 
oslagbar, säger han. 

Samtidigt som det har varit en glädje 
att se många människor komma till kyr-
kan utifrån, har det varit en frustration 
att å andra sidan se många människor 
”försvinna”. Som pastor bär man på 
många personer i sitt hjärta. 
– Vi har en stor församling med mycket 
som funkar bra, sådant som inte funkar 
i andra församlingar. Men just det gör 
att vi kanske skapar en felaktig självbild 
ibland, att vi blir bekväma och ställer 

Christian: ”Ni har Gud 
och ni har varandra” 

oss i skuggan av någon annan. Eller 
att vi känner att vi inte behövs. Det kan 
vara svårt att känna delaktighet i ett 
så stort sammanhang, men som pastor 
så ser man att var och en verkligen är 
behövd. Och vi behöver alla känna att 
vi behövs, säger han. 

En stor utmaning för kyrkan framöver 
är att se till att språnget från ungdoms-
verksamheten till den ”vuxna försam-
lingen” är så litet som möjligt, tror 
Christian. Ungdomar kommer in i för-
samlingen via konfirmation, scout och 
så vidare, men det är steget därefter 
som inte alltid är självklart att ta. 
– Jag har försökt att ställa mig i det 
glappet och jag har älskat det för jag 
kommer själv från en sådan bakgrund, 
utifrån. Gud vann mig på bortaplan. 
De bästa lagen spelar bra borta och 
det är något vi måste vara bra på, så 
att människor inte halkar igenom det 
där nätet. Jag tror att maskorna mellan 
våra liv måste bli tätare, att vi måste 
ha ork och tid till det viktigaste, till 
relationer, säger Christian och betonar 
även vikten av att prata med och inte 
om varandra. 

Hur känns det att gå vidare efter alla 
dessa år? 
– Jag har gett mitt hjärta till den här 
församlingen. Vi känner att vi lämnar 
så många vänner och det kommer att 
göra ont när vi åker. Men jag slutar 
därför att jag tror att Gud kallar mig till 
det. Jag tror att Gud har något nytt på 
gång för mig i mitt liv och i min tjänst, 
avslutar Christian Lennartsson. 

MAJ–AUG  
2015

Den 3 juni får Missionskyrkan be-
sök av en gospelkör från Moody 
Bible Institute Chicago. 

Lördagen den 22 augusti på 
Liljeholmens folkhögskola. Mera 
information kommer senare. 

Besök av körTillsammansdagen
Frivilliga behövs när vi fortsätter 
midsommartraditionen i hem-
bygdsparken. Kontakta Hasse 
Tarenius!

Midsommarfirandet



pastorN har ordet

Här nedan följer ett tack till alla 
anställda & ordföranden jag jobbat 
med och vad jag lärt mig genom just 
dem.

Tack albert som kallade mig: Du lärde mig 
att alltid tala gott om Kristi församling, 
oavsett om den förtjänar det eller ej.

Cilla & Sara: Den enkla kärleken till alla 
unga.
Ragnar: Integritet & att aldrig sälja sig 
själv.
Anna-Maj: Hur man håller en hemlighet 
ihop med Gud & en annan människa.
tobias: Där 2 bröder har 1 dröm med 
Jesus är man i majoritet för förändring! 
Peo: Firat julafton & snyltat mat hos er i 
9 år. Familjen i kyrkan är familj. 
Erling: Delegerande och ledarskap.
Ann-Britt: Döden är en resonansbotten 
för livet.
Emanuel: Att alltid vara skärpt i Herren.
Hasse: Ett möte med en människa är 
värt allt. Ser fram emot din första 
predikan!
Daniel: Att skratta, gråta och brottas 
inne på kontorsbordet:)
Josefin: Fokus & sprida energi.
Johan: Att älska Gud som ett barn i alla 
lägen.
Tack alla i Församlingstyrelsen och 
equmenia-styrelsen genom åren att ni 
stått ut med mig: Gud har koll.

medLemsiNFormatioN

Omsorgsgrupperna
 
v. datum omsorgsring

20 11–17 maj Runneryd
21 18–24 maj Centrum
22 25–31 maj Ingsberg
23 1–7 juni Hultet
24 8–14 juni Hanskeryd
25 15–21 juni Målen
26 22–28 juni Tellus
27 29 juni–5 juli Barkeryd
28 6–12 juli Egnahem
29 13–19 juli Runneryd
30 20–26 juli Centrum
31 27 juli–2 aug Ingberg
33 3–9 aug Hultet
34 10–16 aug Hanskeryd
35 17–23 aug Målen
36 24–30 aug Tellus
37  31 aug–6 sep Barkeryd

Christian Lennartsson 
Pastor

smågruppen som jag & min fru varit 
med i: Att dela med sig av svagheter 
är en styrka.
Alla medlemmar: bön fungerar!
Alla frivilliga ledare: att göra saker 
tillsammans fungerar bättre än att köra 
solo-race.
Och... Tack alla ni kämpande männis-
kor utanför kyrkan som jag alltid känt 
ett sånt starkt släktskap med: Ni lärde 
mig att älska Jesus mer! 

Sist...Tack stephanie för de kvällar 
(typ alla) då du lagt barnen själv, för 
de gånger du tvättat (typ alla) för de 
gånger du städat huset utan mig (typ 
alla), för de gånger du lagat maten 
(typ alla): Din insats hemma har 
bidragit mycket för Guds rike i Nässjö 
Älskling! 

TACK GUD FÖR DITT VERK,  
FORTSÄTTNING FÖLJER AV DET...

TiSDAGAR 10:30 
stiCKCaFÉ 

TiSDAGAR 16:00 
LÄXLÄsNiNGshJÄLp 

OnSDAGAR 11:30 
BÖN i LiLLa saLeN

TORSDAGAR 11:00 
sÅNG pÅ KYrKtorGet

SönDAGAR 10:30 
BÖN i LiLLa saLeN 

samlingar varje vecka

Swish
Mobiltjänsten Swish gör det nu möjligt 
att skicka in din gåva till församlingen 
via mobilen! När man utför en Swish-
överföring kommer kontohavarens 
namn att synas hos mottagaren.

Gåva till Missionskyrkan Nässjö. 
Swisha till 123 156 95 40 
Gåva till Equmenia Nässjö.  
Swisha till 123 615 53 03

Semestrar
Pastor/föreståndare Erling Andersson  
v. 28-32
Ungdomspastor Christian Lennartsson 
v. 27–28, 30–31
Omsorgspastor Ann-Britt Grändemark 
v. 25–27
Ungdomsledare Johan Lindhe v. 26–30, 
32 
Intendent Hans Tarenius v. 27–31, 33–34
Någon pastor är i tjänst under hela 
semesterperioden och nås via sin mobil-
telefon.

Avlidna
Maria Larsson, 2015-04-21

Församlingsmöte
Torsdag 7 maj kl. 18.30.
Info om Equmeniakyrkans kyrkokonfe-
rens, personalfrågor, ekonomi, mm.



GudstJÄNster oCh samLiNGar BarN oCh uNGdom
SönDAG 3/5 11:00
GudstJÄNst med NattVard
”Att inte stanna i växten!” 
Erling Andersson, Ann-Marie Olofsgård, 
utgångskollekt till mission i andra länder

TORSDAG 7/5 18:30
FÖrsamLiNGsmÖte
Inför Equmenikyrkans kyrkokonferens, 
ekonomi, krisledningsgrupp

LöRDAG 9/5 10:00
KLÄdiNsamLiNG tiLL estLaNd
ingång från SMU-gården

SönDAG 10/5 11:00
GudstJÄNst med smÅ oCh stora – sCout-
hÖGtid
Christian Lennartsson, Eivor Gerhardsson

SönDAG 10/5 18:00
triVseLKVÄLL i ÅNhuLt
Lyckans Trio, Kenneth Israelsson

OnSDAG 13/5 12:00
GudstJÄNst pÅ ÅKersBorG
Besökssångarna

OnSDAG 13/5 15:00
GudstJÄNst pÅ sturesaLeN
Besökssångarna

LöRDAG 16/5 21:00
nATTCAfé ELDS†ADEn kL. 21-02

SönDAG 17/5 11:00
GudstJÄNst Emanuel Bratt, Tommy 
Gustafsson

SönDAG 24/5 11:00
piNGstdaGsGudstJÄNst
Ann-Britt Grändemark

LöRDAG 30/5 21:00
nATTCAfé ELDS†ADEn kL. 21-02

SönDAG 31/5 11:00
GudstJÄNst
Erling Andersson, Musikkåren

TiSDAG 2/6 11:00
GudstJÄNst pÅ sJÖBaCKeN
Besökssångarna

OnSDAG 3/6 19:00
KoNsert Gospelkör från Moody Bibelinstitut 
i Chicago

SönDAG 7/6 10:00
GudstJÄNst med NattVard
Ellen Pettersson, Erling Andersson, Eva 
Mörlid, KÖREN, utgångskollekt till mission i 
andra länder

LöRDAG 13/6 21:00
nATTCAfé ELDS†ADEn kL. 21-02

SönDAG 14/6 10:00
GudstJÄNst 
Erling Andersson, Tommy Gustafsson

SönDAG 14/6 18:00
triVseLKVÄLL i ÅNhuLt
Ostkakekväll med Rödja Dragspelsgrupp

fREDAG 19/6 15:00
midsommarFiraNde i hemBYGdsparKeN

SönDAG 21/6 10:00
GudstJÄNst Christian Lennartsson

OnSDAG 24/6 11:30
GudstJÄNst pÅ iNGsBerGsGÅrdeN
Besökssångarna

SönDAG 28/6 10:00
GudstJÄNst Erling Andersson

SönDAG 5/7 10:00
GemeNsam sommarGudstJÄNst med  
NattVard i missioNsKYrKaN
Erling Andersson

SönDAG 12/7 10:00
GemeNsam sommarGudstJÄNst i  
FrÄLsNiNGsarmèN

SönDAG 19/7 10:00
GemeNsam sommarGudstJÄNst i  
BaptistKYrKaN

SönDAG 26/7 10:00
GemeNsam sommarGudstJÄNst i  
piNGstKYrKaN

SönDAG 2/8 10:00
GudstJÄNst med NattVard
Ann-Britt Grändemark

SönDAG 9/8 10:00
GudstJÄNst Christian Lennartsson

SönDAG 16/8 10:00
GudstJÄNst Erling Andersson

LöRDAG 22/8 10:00
tiLLsammaNsdaG pÅ LiLJehoLmeNs  
FoLKhÖGsKoLa FÖr aLLa ÅLdrar
mer information kommer senare

SönDAG 23/8 10:00
siNNesroGudstJÄNst
tystnad – tankar – toner. 
Ann-Britt Grändemark mfl.

LöRDAG 29/8 16:00
KoNFirmatioNsaVsLutNiNG
Christian Lennartsson, konfirmander och 
lärare

SönDAG 30/8 10:00
KoNFirmatioNsGudstJÄNst
Christian Lennartsson, konfirmander och 
lärare

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, Annica 
Gustafsson, Bengt Heed
Telefon: 070-5713144
Ålder: 9:e klass och uppåt

smågrupper
Varje vecka träffas ett antal mindre 
grupper för att dela tron med varan-
dra. Är du intresserad av att vara med 
i en smågrupp? Kontakta Christian Len-
nartsson, 070-5713144.

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: 20.00–00.00, 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.



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 Swish: 123 156 95 40 
närradion: 0380-106 39, Frekvens 103,9 MHz
Caféterian: 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: Johan Lindhe, tfn: 070-268 45 41
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.

när detta kommer ut närmar sig 
sommaren med stormsteg. försam-
lingsnytt har ett uppehåll över som-
maren och återkommer i september.  
 
Programmet för samtliga månader fram 
tills dess är som vanligt med i detta 
nummer. Flera aktiviteter, som stickcafé, 
läxläsning, sång på kyrktorget och trall 
& sprall har också sommaruppehåll. 
Mer specifika tider finns på webbsidan 
eller informeras om på plats i kyrkan.

Det finns dock gott om aktiviteter och 
samlingar att se fram emot även under 
sommaren – inte minst det årliga mid-
sommarfirandet samt tillsammansdagen 
i augusti. Ha en underbar sommar! 

Ha en riktigt, riktigt skön sommar!


