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att berätta om något nytt. Lever vi nära
Jesus och får höra om nya händelser i
Guds rike är det lättare att berätta när
det är färskt. Börja att berätta om positiva saker du läst och hört om för dina
vänner. Vi ska uppmuntra och utmana
varandra.

Att vara begriplig

Utmaningar som väntar
församlingen under 2015
Hur når vi Nässjö med evangeliet
och hur kan vi vara en kyrka där
alla, nybörjare såväl som veteraner
i tron, kan känna sig hemma? Församlingens ordförande PeO Östlund
funderar kring församlingens riktning under det kommande året.
Att nå människor med evangeliet, det
är församlingens huvuduppdrag, slår
församlingens ordförande PeO Östlund
fast. Vi behövs för att vi har ett unikt
budskap – samtidigt är det diakonala
arbetet en direkt konsekvens av vår tro.
– Jag hoppas att vi ska få flera nya
medlemmar i församlingen under året
och då tänker jag i första hand på fler

personer som är nya i tron. Nykristna
med frågor och funderingar är vitaliserande för en gammal församling som
vår, säger han.

Personliga vittnesbörd
En stor utmaning, menar Östlund, är att
evangelisation blir ett personligt uppdrag där var och en i församlingen får
en personlig längtan efter att få vittna
om varför relationen med Jesus är så
viktig i sitt eget liv.
– När viktiga saker händer i våra liv
så vill vi ju ofta berätta om det. Många
berättar till exempel stolt om sina barnbarn. Ofta har vi ett större behov av

En församling dit många icke-kyrkvana
kommer behöver också tänka på att
inte ta för givet att alla är initierade i
diverse uttryck och termer som är självklara för majoriteten.
– Formen måste vara förståelig för alla.
När någon läser ett bibelord så bör
vi nog säga att ”nu läser jag ur Nya
testamentet från Markus evangelium”
och inte ta för givet att alla förstår när
jag säger ”nu slår vi upp Markus tredje
kapitel”. Sedan har vi alla ett ansvar
för att hälsa och prata med nya som
dyker upp i kyrkan, säger han.

Bredd och djup
Men även om det är viktigt att vara
mån om ”nybörjarna” behöver det finnas utrymme för fördjupning.
– Jag tror att vi som individer i församlingen behöver få fördjupande
undervisning som den vi haft en del
torsdagar. Utmaningen då är att få dit
oss, säger han.
Både bredd och djup, med andra ord,
är vad som krävs för att vara en församling att räkna med under 2015.

”Det växte ur väckelsen”

Bön- och offerdag

Nygräddade våfflor

Onsdag 4 mars kl. 10.30 visar
Erling Östman bildspel och berättar om Missionskyrkans historia.
Servering av kaffe och våfflor.

Söndag 8 mars är det Gudstjänst
med offerdag för diakon- och pastorsutbildningen.

Våfflor med grädde, sylt och kaffe
serveras varje onsdag kl. 10.0013.30 i Missionskyrkans cafeteria.

pastorn har ordet
det en tid av rening och rannsakan. Jag
vill ge dig tre ord att bära med dig in
i fastetiden. Ord du kan meditera över
och låta tala in i ditt liv just nu.
Lugnet. ”Lugn, besinna att jag är
Gud”, står det i Psaltaren 46:11. Vilken
befrielse! Det är Gud som är Gud,
inte du eller jag. Det är han som bär
upp världen och vi kan därför vila i att
han också har kontroll över den. Att
besinna vem som är Gud innebär att se
sin egen begränsning, och samtidigt se
Guds möjlighet. Det är först när vi inser
att Gud har all makt, som lydnaden till
honom kan bli en vila och ett lugn.

Ellen Pettersson

Pastorsstuderande

Vintern har haft sitt grepp om oss en
lång tid nu, men de allt mer ljusa dagarna vittnar om att våren närmar sig.
Det betyder att vi nu är inne i fastetiden; 40 dagars möjlighet att förbereda
sig för den största av de kristna högtiderna: påsken. I vår tid är det nästan
bara den goda delen, fastlagsbullen,
som finns kvar. Men det finns något
vackert i att just denna tid på året är

Löftet. ”och han ska torka alla tårar”
(Upp 21:4). Den värld vi lever i är inte
perfekt. Men det kristna hoppet ligger
i att Jesus har lovat att komma tillbaka.
The best is yet to come – det bästa ligger framför oss. Vi ska göra vårt bästa
för att skapa en bättre värld, men vi
behöver göra det med blicken fäst på
himlen. Först då kan vi ta oss igenom
svårigheter utan att tappa fästet.

Lovsången. ”låt oss inte älska med
tomma ord utan med handling och sanning” (1 Joh 3:18). Våra liv kan vara
en lovsång till Gud. Ibland uttrycks den
i sånger som påminner oss om sanningen om honom, ibland i handlingar
till våra medmänniskor. Lovsången
kan vara tyst eller högljudd, men sann
lovsång är aldrig tomma ord. Insikten
om vem Gud är, och löftet om Jesus
återkomst, leder till en lovsång av tacksamhet. Låt den flöda över.
Lugnet, löftet och lovsången. Dessa
sanningar håller genom dagar av
kamp och oro, strid och sorg. De
lyfter i dagar av glädje och frid, skratt
och tacksamhet. Oavsett var du står i
livet just nu kan du alltid se mot Jesus,
han vill möta din blick. Våren ligger
framför oss med hopp om långa, ljusa
dagar med värme. Låt oss ta vara på
fastetiden, se det som en möjlighet att,
än en gång, påminna oss om vad det
egentligen handlar om.
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datum

omsorgsring

2-8 mars
9-15 mars
16-22 mars
23-29 mars
30 mars-5 april
6-12 april
13-19 april
20-26 april
27 april-3 maj
4-10 maj

Egnahem
Runneryd
Centrum
Ingsberg
Hultet
Hanskeryd
Målen
Tellus
Barkeryd
Egnahem

Tillsammansdag
för alla åldrar
Lördagen den 22 augusti på Liljeholmens folkhögskola. Mera information
kommer närmare inpå.

Swish
Mobiltjänsten Swish gör det nu möjligt
att skicka in din gåva till församlingen
via mobilen! När man utför en Swishöverföring kommer kontohavarens telefonnummer att synas hos mottagaren.
Gåva till Missionskyrkan Nässjö:
Swisha till 123 156 95 40
Gåva till Equmenia Nässjö:
Swisha till 123 223 85 09

Församlingsmöte
Torsdag 12 mars kl. 18.30
Torsdag 7 maj kl. 18.30

Barnvälsignelse
av Vera Sundberg ägde rum 15 februari (dotter till Anna & Jacob Sundberg)

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.

Gudstjänster och Samlingar
Söndag 1/3 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Per Bondesson, Anne-Marie Olofsgård,
Musikkåren, utgångskollekt – mission
Söndag 1/3 18:00
SINNESROGUDSTJÄNST
Onsdag 4/3 10:30
”DET VÄXTE UR VÄCKELSEN” –
Missionskyrkans historia i Nässjö
Erling Östman visar bildspel och berättar.
Servering av kaffe och våfflor.
Fredag 6/3 16:00
VÄRLDSBÖNDAGEN FIRAS I FRÄLSNINGSARMEN
Söndag 8/3 11:00
GUDSTJÄNST med offerdag för diakon- och
pastorsutbildningen
Rune W. Dahlén, Eivor Gerhardsson.
Torsdag 12/3 18:00
FÖRSAMLINGSMÖTE
Fredag 13/3 19:00
PASSIONSGUDSTJÄNST I ÅNHULTS MISSIONSHUS
tillsammans med Norra Sandsjö församling
Lotta Olsson, Mona Wallinder, Erling
Andersson.

Fredag 3/4 11:00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Christian Lennartsson
Söndag 5/4 11:00
PÅSKDAGSGUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Ann-Britt Grändemark
Lördag 11/4 09:00
KVINNOFRUKOST
”Sara, Rebecka, Hanna och vi andra...
men väntan blev lång”
Birgitta Hallberg m fl. Anmälan till kyrkan
expedition senast 8 april.
Söndag 12/4 11:00
GUDSTJÄNST Ellen Pettersson, Kenneth Israelsson, Kören
Onsdag 15/4 19:00
DEN YTTERSTA TIDEN: bibelstudium i 3 delar
Jan Bengtsson. Del 3: Resans mål
Lördag 18/4 09:00
KLÄDINSAMLING TILL ESTLAND
ingång från SMU-gården
Söndag 19/4 11:00
GUDSTJÄNST Erling Andersson, Eva Mörlid

Söndag 15/3 11:00
GUDSTJÄNST Christian Lennartsson, Tommy
Gustafsson, Kören.

Söndag 19/4 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULT
Sång och musik med Johan och Gunilla
Sigvardsson, Erling Andersson.

Söndag 15/3 12:30
Equmenia Nässjös årsmöte

Lördag 25/4 11:00
BARN-LOPPIS i Missionskyrkan

Söndag 15/3 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULT
Sånggruppen ”Bröderna från Kvillsfors”

Söndag 26/4 11:00
GUDSTJÄNST Christian Lennartsson, Tommy
Gustafsson, Musikkåren

Onsdag 18/3 19:00
DEN YTTERSTA TIDEN: bibelstudium i 3 delar
Jan Bengtsson. Del 2: Profetiska vägmärken.

Söndag 26/4 18:00
SINNESROGUDSTJÄNST MED NATTVARD

Fredag 20/3 19:00
UNGDOMSKONFERENS PASSION, Pingstkyrkan
Söndag 22/3 16:00
EKUMENISK GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan
Håkan Axell, Niclas Wiktorell m fl
Tisdag 24/3 11:00
GUDSTJÄNST PÅ SJÖBACKEN
Erling Andersson, Besökssångarna
Tisdag 24/3 18:00
”Det är mycket man inte måste”
– TOMAS SJÖDIN
I samarbete med Libris bokförlag.
Söndag 29/3 11:00
GUDSTJÄNST
Erling Andersson, Musikkåren
Torsdag 2/4 19:00
GETSEMANEAFTON med nattvard
Erling Andersson, Ann-Britt Grändemark

Återkommande samlingar
måndagar 14:30-17.00
Förband till kongo
(2 mars, 30 mars, 27 april, 25 maj)
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

BARN OCH UNGDOM
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 varandra. Är du intresserad av att vara med
i en smågrupp? Kontakta Christian Lennartsson, 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.

Tomas Sjödin på turné med ny bok
Tomas Sjödin är ute på turné med
sin andra krönikebok: ”Det är
mycket man inte måste”, och gästar Missionskyrkan Nässjö 24 mars.
Den här kvällen handlar inte om att
ta lätt på alla krav, snarare att slå ett
slag för det sorteringsarbete som är
grundläggande för allt liv. Att ta livet
på allvar kräver att man sorterar bort
de onödiga måsten som bara tynger
livet, för att istället ge plats, kraft och
ljus till kärlekens måsten.
Det blir en underhållande och allvarsam kväll med Tomas Sjödin om kärlek,

tid och tro – om sådant vi kanske redan
vet, men sällan tänker på.
Tomas Sjödin är författare, krönikör,
pastor och välkänd som sommar och
vinterpratare i Sveriges Radio.
Välkommen till Missionskyrkan Nässjö tisdagen den 24 mars kl. 19.00.
Förköp av biljetter à 50 kr kan göras i
vår Cafeteria. Eventuellt kvarvarande
biljetter säljs vi entrén.
Kvällen är ett samarrangemang mellan
Missionskyrkan, Dagen, Bilda och
Libris förlag.

Foto: Rickard Liljero Eriksson.

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

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
Ungdomsledare: Johan Lindhe, tfn: 070-268 45 41
Intendent: Hans Tarenius, tfn: 0380-741 60
Ansvarig utgivare: Erling Andersson
Redaktör: Jacob Sundberg

