
Från och med första september till-
träder Christer Gustafsson tjänsten 
som pastor i Nässjö Missionskyrka 
på halvtid. 
– Det blir spännande att ge sig in i 
pastorslivet igen, säger Christer, som 
parallellt kommer att fortsätta sin tjänst 
som regionsamordnare för Equmenia 
på femtio procent. 

Christer Gustafsson är inte ett obekant 
ansikte för församlingen. Tillsammans 
med sin hustru Tina har han varit 
medlem sedan 2006 och har varit 
engagerad inte minst i arbetet med för-
samlingens barn. Under året som ligger 
framför kommer han dock att kliva upp 

i åldrarna och framförallt att ansvara 
för ungdomsverksamheten.
– Huvudsaken är framförallt att an-
svara för konfirmationen. Jag kommer 
även att vara med i tonårsarbetet. Trots 
att jag närmar mig de femtio tror jag 
att jag har lite av ungdomssinnet kvar. 

Christer beskriver sig som en jordnära 
person och har varit noga med att 
påpeka att församlingen i honom inte 
får en evangelist. Han är inte den som 
kommer att hålla torgmöten, säger han, 
om inte torget råkar vara kyrktorget 
och mötet är mellan fyra ögon. Att sam-
tala med människor i alla åldrar är en 
av hans styrkor. 

Jordnära Christer ska 
leda ungdomar

– Det jag tror att jag tillför är kanske 
lite stabilitet och lite erfarenhet, säger 
han. 

Christer ser flera utmaningar men också 
möjligheter för församlingen framöver. 
En kombinerad utmaning och möjlig-
het är den stora generationsväxling 
som kyrkan på sikt står inför. Många 
ur framförallt fyrtiotalistgenerationen 
som är engagerade kommer av olika 
anledningar gradvis lämna över till en 
yngre grupp människor. Christer ser att 
många småbarnsföräldrar gör en stor 
insats. 
– Jag tror att det är jätteviktigt att stötta 
småbarnsföräldrar och hur vi aktar oss 
för att bränna dem. Människor behöver 
komma hit och må bra, inte komma 
hit och känna att det är en börda. Så 
generationsfrågan är en stor fråga.

Detsamma gäller för tonårsarbetet. Det 
gäller att människor känner att de har 
en plats där de kan trivas och att de 
sedan talar gott om sitt sammanhang. 
– Jag lever fortfarande i tron att ungdo-
mar har någon form av flockmentalitet, 
att de går dit ungdomar finns. Vi måste 
skapa en plats dit ungdomar känner 
att de vill gå. Jag tror att man måste 
bygga på konfirmationsarbetet. Men 
jag vill hävda att jag bara är en av 
många pusselbitar i detta arbete, säger 
han. 

Christer Gustafsson kommer att arbeta 
i församlingen under ett år och ersätter 
därmed Christian Lennartsson medan 
församlingen söker en tillsvidarean-
ställd pastor. 

SEPT–OKT  
2015

Den 16–18 oktober går årets Kraft-
samling av stapeln. Medverkande 
är bland annat Daniel Viklund, Frida 
Blomberg och Jonas Andersson.

Den 17–20 september är det dags 
för Bibelmaraton i Nässjö. Det blir 
Bibelläsning dygnet runt i Närradi-
on. Kända och okända människor 
läser bibeln.

KraftsamlingBibelmaraton 2015
Varje fredag med start 11 septem-
ber är det sång och musik för de 
allra minsta och deras föräldrar, 
med möjlighet till fika efteråt. 

Trall och sprall



pastorN har ordet

Du är behövd!
det är med spänning, förväntan, en 
aning av ringrostighet som jag an-
tagit utmaningen att gå in i försam-
lingstjänst igen. om än på deltid.

Orsaken till att jag egentligen tackade 
ja, att gå in i församlingstjänst igen är till 
stor del för att flera av er i församlingen, 
som kanske rent av läser detta gav mig 
en utmaning som jag inte riktigt kunde 
släppa. Flera oberoende av varandra 
utmanade mig att fundera över att gå in i 
församlingstjänst igen.

Det sägs ju att man aldrig blir profet i sin 
hemstad. Det återstår väl att se om det 
är så, men det är faktiskt inte min avsikt 
att bli heller. Det jag längtar efter och 
som lockar mig tillbaka till församlingen 
är närheten, närheten till människor som 
jag får möta lite oftare och får vara en 
del av. 

Jag ser fram emot att gå in i ledarskap 
tillsammans med dig som läser detta. 
Jag tror nämligen att varje människa och 
medlem i Nässjö Missionsförsamling har 
en bit av ledarskap i sig. Min längtan 
är att fler människor skall uppleva och 

MedleMsiNForMatioN

Omsorgsgrupperna
 
v. datum omsorgsring

37 7-13 sep  Runneryd
38 14-20 sep Centrum
39 21-27 sep Ingsberg
40 28 sep-4 okt Hultet
41 5-11 okt  Handskeryd
42 12-18 okt Målen
43 19-25 okt Tellus
44 26 okt-1 nov Barkeryd  
 

Avlidna 
Daniel Gustafsson, 4 juni 
Melanie Wennerholm, 27 juli

Vigsel 
Anni Mållberg & Johan Larson, 27 juni 
Frida Adolfsson & Henrik Norlin, 1 aug 

Församlingsmöte 
Torsdag 1 oktober kl. 18.30 

Christer Gustafsson 
Pastor

känna att jag kan bidra på mitt sätt. Inget 
är för litet eller för stort. Men Guds för-
samling är beroende och i behov av just 
din begåvning! Guds församling, Nässjö 
Missionsförsamling och inte minst Gud 
själv längtar efter att få se dig blomma.

Och i allt detta är vi beroende av Jesus 
själv, som ger oss kraft när vi behöver 
det och hjälper oss till vila när vi behöver 
det. Ett bibelord som jag ofta återkom-
mer till när jag känner att kraft och ork 
börjar ta slut är: Efesierbrevet 1:18-20
”Må han ge ert inre öga ljus, så ni kan 
se vilket hopp han har kallat oss till, vilket 
rikt och härligt arv han ger oss bland de 
heliga. Hur väldig hans styrka är för oss 
som tror – samma oerhörda kraft som 
han med sin makt lät verka i Kristus när 
han uppväckte honom från de döda..”

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 respektive omsorgsring. Ledarna för 
omsorgsringarna ser till att alla som vill 
läsa Församlingsnytt har möjlighet till 
detta.

Vakanspastor
Christer Gustafsson är vakanspastor på 
50% från 1 september och ett år framåt. 
Hans ansvarsområde är i första hand kon-
firmationsundervisning och stöd till ledare 
inom Equmenia Nässjö. Christer kommer 
att finnas i kyrkan under onsdagar och 
torsdagar. 



GudstJÄNster oCh saMliNGar BarN oCh uNGdoM
torsdaG 3/9 18:30
FÖrÄldratrÄFF FÖr Årets KoNFirMaNder

sÖNdaG 6/9 11:00
saMliNGsGudstJÄNst Med NattVard
Ann-Britt Grändemark, Eivor Gerhardsson, 
utgångskollekt till Brobygget

torsdaG 10/9 16:30
KoNFirMatioN 
Startar 15.30 på kyrktorget med fika.

sÖNdaG 13/9 18:00
GudstJÄNst 
Välkomnande av nya konfirmander.
C Gustafsson, J Lindhe, E Andersson, T Gus-
tafsson, Konfirmander och lärare.

sÖNdaG 13/9 18:00
triVselKVÄll i ÅNhult
Maria Carlsson, Nomi Ågren, Rune Solid 
andakt Erling Andersson.

oNsdaG 16/9 11:30
GudstJÄNst pÅ iNGsBerGsGÅrdeN
Besökssångarna

torsdaG 17/9 12:00
BiBelMaratoN pÅ stora torGet  
17–20 septeMBer
Anordnas av kyrkorna i Nässjö.

sÖNdaG 20/9 11:00
eKuMeNisK GudstJÄNst
I samband med Bibelmaraton. Svenska 
Bibelsällskapets generalsekreterare Anders 
Blåberg, Erling Andersson m fl. Kollekt till 
NKS. 

tisdaG 22/9 11:00
GudstJÄNst pÅ sJÖBaCKeN
Besökssångarna

lÖrdaG 26/9 14:30
GudstJÄNst pÅ parKGÅrdeN
Besökssångarna

sÖNdaG 27/9 11:00
GudstJÄNst Med sMÅ oCh stora
Christer Gustafsson , Kennet Israelsson

sÖNdaG 27/9 18:00
siNNesroGudstJÄNst 
Tystnad – Toner – Tankar

tisdaG 29/9 18:30
alphaKurs – ”proVa pÅ KVÄll”

oNsdaG 30/9 11:00
GudstJÄNst pÅ eKBaCKaGÅrdeN
Besökssångarna

torsdaG 1/10 18:30
FÖrsaMliNGsMÖte 

lÖrdaG 3/10 11:00
BarNloppis

sÖNdaG 4/10 11:00
GudstJÄNst Med NattVard
Erling Andersson, Anne-Marie Olofsgård. 
Utgångskollekt till Brobygget

lÖrdaG 10/10 08:00
KlÄdiNsaMliNG
Till Estland

sÖNdaG 11/10 11:00
GudstJÄNst
Ann-Britt Grändemark, Ann-Marie Olofsgård

sÖNdaG 11/10 18:00
trVselKVÄll i ÅNhult
Wille Oskarsson, Erling Andersson

KraFtsaMliNG 16-18 oKtoBer
Daniel Viklund, Frida Blomberg, Jonas 
Andersson, mer info kommer

sÖNdaG 18/10 11:00
GudstJÄNst
Jonas Andersson, Eva Mörlid. Utgångskol-
lekt till Gå Ut Mission

torsdaG 22    /10 19:00
BroBYGGet storsaMliNG
Unionskyrkans barn- & ungdomssekreterare 
Pille Havakats m fl.

FredaG 23/10 18:00
MissioNsauKtioN i ÅNhults MissioNshus
försäljning av handarbeten, hemystade 
ostar, ostkaka, åror, lotterier, servering, 
auktionist: Bernt Antonsson, 
andakt: Erling Andersson

sÖNdaG 25/10 11:00
GudstJÄNst
Jan Bengtsson, Tommy Gustafsson

sÖNdaG 25/10 18:00
siNNesroGudstJÄNst 
Tystnad – Toner – Tankar

lÖrdaG 31/10 11:00
alla helGoNs daG – GudstJÄNst 
Med pareNtatioN
Ann-Britt Grändemark, Erling Andersson

sÖNdaG 1/11 11:00
GudstJÄNst Med NattVard
Erling Andersson, Anne-Marie Olofsgård, 
utgångskollekt till mission i andra länder.

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.

29 SEPTEMBER•KL. 18.00
MISSIONSKYRKAN NÄSSJÖ

Läs mer på: www.missionskyrkannassjo.se

ALPHA-KURS

”Bra och roligt.
Många aha-upplevelser.”
       Sofi e Kalén

”Suverän kurs. Nyttig 
och lärorik.”
      Fredrik Friberg

den 29 september kör Missionskyr-
kan igång höstens alphakurs. det 
är en grundkurs i kristen tro som 
miljoner människor världen över 
går varje år. 

Det första tillfället är en prova-på-kväll. 
Alpha har visat sig vara ett av få forum 
där man på ett naturligt sätt kan sam-
tala om den kristna tron med människor 
som inte är vana att gå till kyrkan. 
Kursen utformad på ett väldigt respekt-
fullt sätt så att deltagaren aldrig känner 
sig ”pådyvlad” någonting. Alla frågor 
är välkomna på en Alphakurs. 

Alphakvällarna håller sig till en tydlig 
mall. En föredragshållare talar kring ett 
tema som knyter an till de centrala de-
larna av kristen tro. Föreläsaren lämnar 
sedan lokalen för att gruppen ska få 
chans att verkligen utvärdera vad som 
sagts och våga säga sin mening. 
Mat och god gemenskap utlovas. För 
många människor har Alphakursen 
varit startskottet för en vandring med 
Gud. Olle Jansson ansvarar för Alpha-
kursen med stöd från ett antal frivilliga. 
Bjud gärna med en vän till höstens 
Alphakurs!

Ta med en vän till höstens alphakurs!


