
Varje tisdag kommer ett tjugotal 
personer till Missionskyrkan Nässjö 
för att få hjälp av frivilliga med 
sina läxor. Här får nysvenskar en 
chans att lära sig något om det 
svenska språket, samhället – eller 
om det ämne som för stunden är i 
fokus för studierna. Det blir också 
många spännande samtal, berättar 
Wille Brüggemann, en av eldsjä-
larna i läxläsningshjälpen. 

– De aha-upplevelser eleverna får är 
riktiga höjdpunkter, då känner man sig 
medmänskligt lite glad och tacksam, ef-
tersom det innebär ett litet steg framåt, 
säger han, säger han.

Behovet är enormt. För närvarande 
finns sex frivilliga lärare på plats varje 
tisdag, men man behöver bli fler för att 
klara av trycket. Elevernas bakgrunder 
är lika blandade som ämnena. Vissa 
kommer dit mest för att ha någon att 
prata svenska med, medan andra har 
ett tydligt ämnesfokus. 
– Vi har erfarenheten att genomgångar 
i större grupper verkar kunna ske för 
snabbt och utan att eleverna hunnit 
göra kunskapen till sin. Vår fördel är 
att vi kan ge en mer individuell genom-
gång. Det visar sig att många har ett 
bra logiskt tänkande och andra färdig-
heter för att för att klara t ex matten, 
men hinner inte smälta det som läraren 

Läxor, goda samtal  
och medmänsklighet

säger på lektionerna, säger Wille Brüg-
gemann. 

Vikten av att lyssna
Integration är sannolikt den fråga som 
kommit att definiera det svenska sam-
hället på senare år - inte minst i ljuset 
av den katastrof som just nu utspelar 
sig i mellanöstern. Civilsamhällets – och 
inte minst kyrkornas – insatser kommer 
på sikt att visa sig ha en stor inverkan 
på landets framtid. Läxläsningshjälp är 
ett av flera initiativ som gynnar relatio-
nerna mellan gamla och nya svenskar. 
– Jag har fått höra många berättelser 
från Irak, Kurdistan, olika delar av 
Afrika, osv. Det är givande för mig 
att höra men jag tror också att det är 
bra för den som berättar att det finns 
någon i detta land långt, långt hemi-
från, som lyssnar och kanske förstår lite 
bättre vad som gjort att de hamnat här, 
men också att de längtar hem. 

Motiverade elever
En förutsättning för att ta sig fram i sina 
studier handlar om att få ett grepp om 
hur det svenska samhället fungerar. 
Det blir ofta samtal om ”livskunskap”.  
Wille har tidigare arbetat som lärare 
på högstadiet, en åldersgrupp där sko-
lan i många fall kommer i andra hand. 
Annat är det på läxläsningshjälpen, dit 
man aktivt söker sig för att fokusera på 
studierna. 
– Vi får ganska ofta kontakt med elever 
med tydlig vilja att lära. Det ger i sin 
tur en meningsfullhet och arbetsglädje 
som lärare, avslutar Wille. 
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Missa inte årets julkonserter med 
Lars Mörlid och Peter Sandwall –  
16, 17, 18 dec kl. 19.00.

Insamlingskampanjen ”Tänd 
ett ljus” pågår 1:a advent – 31 
januari.

O helga natt!Var med och ge!
Lördag 7 november kommer Chris-
tian Liljegren till Missionskyrkan 
Nässjö för att sjunga sånger från sitt 
nya album ”Kraft”.  

Christian Liljegren live



OrDföraNDe Har OrDet

Under nästa år firar församlingen 
150 år. Genom åren har försam-
lingen gjort skillnad i människors 
liv – vi har ett arv att förvalta och 
en framtid som utmanar, skriver för-
samlingens ordförande PeO östlund. 

Sveriges kronprins Karl XV blir vice-
kung i Norge, Sigmund Freud föds, AO 
Wallenberg grundar Sveriges första 
affärsbank, Evangeliska Fosterlandsstif-
telsen grundas, en riksdagsmotion om 
max tolv timmars arbetsdag avslås, de 
första mindre folkskolorna införs i Sve-
rige och Missionsförsamlingen i Nässjö 
bildas! Året? 1866. 

Nässjö Missionsförsamling är en av 
kommunens äldsta föreningar, drygt 
50 år äldre än hembygdsföreningen 
och vi var också aktiva mer än 30 är 
före Nässjö IF. Genom åren har vår 
församling gjort skillnad i människors 
liv. Tänk dig att tusentals människor 
har berörts, engagerat sig i, döpts och 
begravts i någon av våra kyrkor. Det är 
en historia som värmer!

Vi har också samma möjligheter för 
framtiden! Vi och vår församling kan 

MeDleMsiNfOrMatiON

Omsorgsgrupperna
 
v. datum omsorgsring

45 2-8 nov  Barkeryd
46 9-15 nov  Egnahem
47 16-22 nov Runneryd
48 23-29 nov Centrum
49 30 nov-6 dec Ingsberg
50 7-13 dec  Hultet
51 14-20 dec Handskeryd
52 21-27 dec Målen
53 28 dec-3 jan Tellus 
 

Avlidna 
Margit Bjenning Stelpe, 2015-09-19

Dop 
Anna Jansson, 2015-10-11

PeO östlund 
Ordförande i församlingsstyrelsen

och kommer att göra skillnad för mas-
sor av människor. Missionskyrkan är 
unik, en förening för hela livet. Som 
Jesu lärljungar har vi både uppdraget 
och verktygen att göra skillnad. Vi 
får tro på vår store Gud, hoppas på 
många möten och sprida Jesu kärlek i 
kyrkan och i vardagen!

Under året kommer vi att fira med 
bland annat gemenskapsfest, återblick, 
konsert och jubileumsfest. Vi kommer 
också att ha en jubileumsinsamling 
bland annat för att sköta om vår fina 
kyrka och skapa en plattform för att nå 
fler människor i och omkring Nässjö!

Vi har ett arv att förvalta, en historia 
att värna och en framtid som utma-
nar. Det firar vi nu i församlingens 
150:onde verksamhets år! Var med och 
fira, var med och stå upp och bygg för 
framtiden!

tisDaGar 10:30 
stiCKCafÉ 

tisDaGar 16:00 
lÄXlÄsNiNGsHJÄlP 

ONsDaGar 18:00 
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 

Distribution av Församlingsnytt
Den tryckta versionen av Församlings-
nytt hämtas i första hand ut i kyrkan. 
Möjlighet finns också att läsa informa-
tionsbladet digitalt på forsamlingsnytt.se. 
De som varken har möjlighet att hämta 
Församlingsnytt i kyrkan eller läsa den 
digitalt, kan få den utdelad av sin res-
pektive omsorgsring. Ledarna för om-
sorgsringarna ser till att alla som vill 
läsa Församlingsnytt har möjlighet till 
detta.

Församlingens årshögtid 
och årsmöte
Söndag 15 november. Gudstjänst med 
årshögtid därefter lunch med efterföljande 
årsmöte.



GuDstJÄNster OCH saMliNGar BarN OCH uNGDOM
söNDaG 1/11 18:30
GuDstJÄNst MeD NattVarD
”HIMLEN KAN VÄNTA”
Erling Andersson, Anne-Marie Olofsgård, 
utgångskollekt till Brobygget.
Offentlig samling

tOrsDaG 5/11 16:30
KONfirMatiON
Startar 15.30 på kyrktorget med fika.

lörDaG 7/11 14:30
GuDstJÄNst PÅ ParKGÅrDeN
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark

lörDaG 7/11 19:00
KONsert: CHristiaN lilJeGreN 
En kväll med sångevangelisten Christian 
Liljegren

söNDaG 8/11 11:00
GuDstJÄNst
Gabriel Blad, Eivor Gerhardsson

ONsDaG 11/11 11:00
GuDstJÄNst PÅ eKBaCKaGÅrDeN
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark

tOrsDaG 12/11 16:30
KONfirMatiON
Startar 15.30 på kyrktorget med fika.

söNDaG 15/11 11:00
GuDstJÄNst MeD ÅrsHöGtiD
”FÖRSAMLING PÅGÅR”
Erling Andersson, Kenneth Israelsson
Kyrklunch och därefter församlingens 
årsmöte.

freDaG 20/11 18:00
Grötfest i ÅNHults MissiONsHus
Biljetter säljs i cafeterian för 100 kr, då 
ingår gröt, ost och skonsmörgås, tårtbuffé 
och sång& musik.

lörDaG 21/11 10:00
eQuMeNias JulMarKNaD

söNDaG 22/11 11:00
GuDstJÄNst MeD sMÅ OCH stOra - sCOutiN-
ViGNiNG
Christer Gustafsson, Eva Mörlid

söNDaG 22/11 18:00
siNNesrOGuDstJÄNst 
Tystnad – Toner – Tankar

ONsDaG 25/11 11:30
GuDstJÄNst PÅ iNGsBerGsGÅrDeN
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark

söNDaG 29/11 11:00
aDVeNtsGuDstJÄNst
Ann-Britt Grändemark, Tommy Gustafsson, 
Kören

söNDaG 6/12 11:00
MissiONsGuDstJÄNst 
Vi startar årets missionsinsamling TÄND ETT 
LJUS , Ellen Pettersson, Erling Andersson

söNDaG 13/12 11:00
GuDstJÄNst MeD NattVarD
Erling Andersson

ONsDaG 16/12 19:00
JulKONsert
Peter Sandwall & Lars Mörlid, Missionskyr-
kans Kör

tOrsDaG 17/12 19:00
JulKONsert
Peter Sandwall & Lars Mörlid, Missionskyr-
kans Kör

freDaG 18/12 19:00
JulKONsert
Peter Sandwall & Lars Mörlid, Missionskyr-
kans Kör

söNDaG 20/12 11:00
GuDstJÄNst
Eva-Lotta Svensson

tOrsDaG 24/12 23:00
JulNattsGuDstJÄNst
Erling Andersson

lörDaG 26/12 11:00
JulGuDstJÄNst
Christer Gustafsson

söNDaG 27/12 11:00
GuDstJÄNst
Ingegärd Malmberg-Bohlin, Kjell Olof 
Bohlin

tOrsDaG 31/12 17:00
eKuMeNisK NYÅrsBöN i frÄlsNiNGsarMÉN
Erling Andersson, Christer Svensson m fl

freDaG 1/1 16:00
NYÅrsGuDstJÄNst MeD NattVarD
Ann-Britt Grändemark

söNDaG 3/1 11:00
GuDstJÄNst
Erling Andersson

ONsDaG 6/1 15:00
ViNterfest
Mer information kommer senare

söNDaG 10/1 11:00
GuDstJÄNst
”En församling där gåvorna fungerar” Dia-
logpredikan med Alf B Svensson och Erling 
Andersson

Konfirmation
Tid: 16:30–18:00, Torsdagar
Plats: Missionskyrkan
Ledare: Christer Gustafsson
Telefon: 070-254 65 85
Ålder: 8:an på högstadiet

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: Josefin Söderberg
Telefon: 073-626 73 51 
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: 10.00, Fredagar
Plats: Missionskyrkan
Ledare: Ulla Bengtsson
Telefon: 070–998 67 68
Ålder:  Barn upp till 5 år.

SÅNG- OCH KuLTuRARRANGEMANG 
SKER I SAMARBETE MED 



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: Christer Gustavsson, 070-254 65 85
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.

trettONDaG Jul, ONsDaGeN 6 JaN Kl. 15:00 
ViNterfest
Uppstart av Jubileumsåret 2016. Öppnings-
tal av församlingens ordf. Per- Olof Östlund 
Programvärd Lena Östlund  
          
söNDaGeN DeN 14 feB. Kl. 17:00  
”150 År i OrD OCH BilD ” 
Bildspel. Erling Östman, Musikkåren 
Sång och strängmusik. Andakt pastor Sven-
Olof Håkansson. Frillesås. Programvärd  
Gösta Spångby. Kyrkkaffe efter mötet

söNDaGeN 3 aPril Kl. 17:00 
JuBileuMsKONsert.
Programvärd Bengt Johansson  

MÅNDaGeN 6 JuNi Kl. 17:00 
KONsert 
med församlingens sång- och musikkrafter

JuBileuMsHelG: 
lörDaGeN 22 OKt. Kl.  17:00 – 20:00 
fest KriNG DuKaDe BOrD. 
Festvärdar  församlingens ordf. Per-Olof 
Östlund, Tommy Gustafsson och Anna-Carin 
Karlsson

söNDaGeN  23 OKt Kl. 11:00 
JuBileuMsGuDstJÄNst
Programvärd Erling Andersson
Tal av församlingens ordf. PEO Östlund
Församlingens sång och musikkrafter
Predikan: Peter Bernhardsson Jönköping
Offerinsamling. Hälsningar: Carin Folkes-
son, Göteborg  och Ragnar Gustafsson, 
Arvika. Inbjudna gäster: Landshövding 
Minoo Akhtarzand, KF ordf. Curt Johansson 
och Kommunalråd Anci Magnusson 

Program Missionskyrkans jubileumsår 2016


