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MED JESUS I NÄSSJÖ

hoppas man att även vårens kurs får
stort genomslag. Men reklam kan inte
ensamt göra jobbet - en personlig
inbjudan kan vara avgörande för att
man väljer att följa med. Det finns
ett engagemang i församlingen kring
Alpha, och det finns plats för ännu mer,
menar Olle.
–Vi har ju ett fantastiskt gäng som lagar den utsökta maten och matgemenskapen är viktig för att skapa en härlig
atmosfär. Om man har möjlighet och
vill bidra till Alphagemenskapen så är
man välkommen att laga en kvällsmat,
vi behöver bli fler, säger han.

Alpha: gemenskap
ger fördjupad tro

Det hela är väldigt enkelt. Man
äter, umgås, lyssnar och samtalar. I
Missionskyrkan har Alpha varit ett
tillfälle för många icke-kyrkvana
att bekanta sig med den kristna
tron. Inte sällan har det även lett
till omvändelse och en fördjupad
tro. Sedan ett antal år är Olle
Jansson ”Alphahannen”, den som
håller samman kursen.
– Det är många som har fått Aha-upplevelser om kristen tro och börjat inse att
det här är något för dem. Glädjande är
att få vara med när människor tackar ja
till Jesus kallelse och öppnar sitt hjärta
för Jesus och blir en kristen, säger han.

Tisdagen den 9 februari är det provapå kväll för vårens Alphakurs. I höstas
kom cirka femton personer, varav merparten valde att fullfölja den nio veckor
långa kursen.
– Det som är viktigt i Alphan är gemenskapen, att man får vara den man
är och ställa vilka frågor som helst. I
Alphagruppen är du respekterad precis
som du är. Det spelar ingen roll om du
varit kristen länge eller kort eller inte
har någon tro alls. Du är respekterad
för den du är och med de frågor du
har, säger Olle Jansson.
Genom att satsa på ordentlig marknadsföring av Alpha i kommunen

På bättringsvägen

Inte mindre än sju föredragshållare från
församlingen bidrar vid kurstillfällena,
där Olle tillsammans med Lena Johansson, Lars Mörlid och Agneta Tågerud
är samtalsledare.
– Att få vara Alphaledare är en nåd.
Det är spännande att få vara en del
i gemenskapen och se hur människor
växer i kunskap och i tron. Vår roll som
ledare är absolut inte att vara experter
som kan det här med trosfrågor, men vi
vill leda samtalet där vi alla tillsammans
fördjupas i vår kunskap. Det är som
Erling brukar säga: vi kristna är inte
bättre men vi är på bättringsvägen.
Förväntningarna på vårens Alphakurs
är höga.
– Vi hoppas att Gud skall leda folk
till Alphakursen och att han välsignar
gemenskapen så att deltagarna får upp
ögonen för vad Jesus kan och vill göra
i alla våra liv, avslutar Olle Jansson.

Bibelkvällar

Kvinnofrukost 27 februari

Prova på-kväll

Onsdagarna 10 och 24 februari är
det Bibelkvällar i kyrkan. Ann-Britt
Grändemark och Christer Gustafsson står för undervisningen.

Är du kvinna och brukar äta frukost? Gör det med andra kvinnor
den 27 februari kl. 09.00!

Tisdagen den 9 februari är det
prova på-kväll för vårens Alphakurs.
Bjud in en vän, avnjut god mat, god
gemenskap och goda samtal!

pastorn har ordet
1866, det år vår församling bildades.
Och samma ord kan skrivas över de
år som kommer i framtiden. Orden är
hämtade ur Hebreerbrevet 13:8 och
stryker under att Jesus inte har förändrats och inte kommer att förändras.
Jesus verkar idag och är densamme
genom alla tider! Genom Jesus Kristus
räcks Guds frälsning till den som sig
ångrar och tror. Det budskapet har
genom hela församlingens historia
förkunnats för ”Nässjöborna” och så
kommer det också att vara framåt.

Erling Andersson

Pastor och församlingsföreståndare

Denna höst har jag mött ”Nässjöbor”
som blivit berörda av Jesus. De har
berättat hur deras liv blivit förvandlat,
Jesus Kristus är densamme i går, i
i någon mening har de blivit som nya
dag och i evighet!
människor. En del har upplevt befrielse
från sådant som gjort dem till slavar unRubriken skrivs över det år som nu har
der synden. Några vitnar om hur Gud
börjat. Samma ord kunde ha skrivits över har helat deras kroppar från sjukdom,

andra från karaktärsbrister. Flera
berättar om att församlingen blivit som
en familj för dem, en gemenskap som
de inte haft förut. Så välkomnad och
uppmärksammad har jag aldrig blivit
någonstans förut, yttrade någon. Det
är uppmuntrande att höra att evangeliet och församlingen gör skillnad för
människor. Min bön och längtan inför
2016 är att du som inte känner Jesus
ska få lära känna honom under detta
år och bli en del av vår församling.
Ja mötet med Jesus Kristus förvandlar
mig, dig och världen! Till det mötet
kommer vi att fortsätt att inbjuda människor till så länge Gud vill!
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omsorgsring

4-10 jan		
11-17 jan
18-24 jan
25-31 jan
1-7 feb		
8-14 feb		
15-21 feb
22-28 feb
29 feb-6 mars

Barkeryd
Egnahem
Runneryd
Centrum
Ingsberg
Hultet
Handskeryd
Målen
Tellus

Avlidna

Stig Virdung, 2015-12-12
Iris Vallberg 2015-12-28

Dop

Linus Hegg

Församlingsmöte
Torsdag 4 februari kl. 18.30

Nya medlemmar
Linus Hegg
Karolina Freij
Evert Lund
Madelene Brand
Casper Lund
Gunborg Uhrbom
Gun Santner

Swish

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

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.

Samlingar varje vecka
Tisdagar 10:30
STICKCAFÉ

Gåva till Missionskyrkan Nässjö:
Swisha till 123 156 95 40

Tisdagar 16:00
LÄXLÄSNINGSHJÄLP

Gåva till Equmenia Nässjö:
Swisha till 123 615 53 03

Onsdagar 18:00
BÖN I LILLA SALEN
TORSDAGAR 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Söndagar 10:30
BÖN I LILLA SALEN

Gudstjänster och Samlingar
onsdag 6/1 15:00
vinterfest
söndag 10/1 11:00
gudstjänst
”En församling där gåvorna fungerar”. Alf B
Svensson, Erling Andersson, Kenneth Israelsson, förbön för missionssatsning i Estland
med Emanuel Bratt & Daniel Abrahamsson.

Onsdag 10/2 11:30
GUDSTJÄNST PÅ INGSBERGSGÅRDEN
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark
Onsdag 10/2 19:00
BIBELKVÄLL
Ann-Britt Grändemark , ”Prövningens stund”

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

onsdag 13/1 19:00
VÅGA GE AV DIG SJÄLV -DU KAN GÖRA SKILLNAD
Alf B Svensson, Erling Andersson, del 1 av
2.
Lördag 16/1 19:00
mötesplatsen
Lovsång, predikan, förbön
Söndag 17/1 11:00
GUDSTJÄNST
David Norberg ( f d Gunnarsson) Tommy
Gustafsson
Onsdag 20/1 12:00
GUDSTJÄNST PÅ ÅKERSBORG
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark
Onsdag 20/1 19:00
EKUMENISK BÖN I BAPTISTKYRKAN
Söndag 24/1 11:00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA - BIBELNS
DAG
Christer Gustafsson, Eivor Gerhardsson
Onsdag 27/1 19:00
VÅGA GE AV DIG SJÄLV -DU KAN GÖRA SKILLNAD
Alf B Svensson, Erling Andersson, del 2 av
2.
Söndag 31/1 11:00
MISSIONSGUDSTJÄNST
Göran Holmberg, Ann-Marie Olofsgård,
Musikkåren, vi avslutar missionsinsamlingen
TÄND ETT LJUS
Torsdag 4/2 18:30
FÖRSAMLINGSMÖTE

Söndag 14/2 11:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark, Tommy Gustafsson,
Årets första jubiléumsinsamling!
Söndag 14/2 17:00
RAPPSODI I ORD OCH BILD FÖRSAMLINGEN
150 år
Bildspel, Erling Östman, Musikkåren, sång
och strängmusik, andakt pastor Sven
Håkansson, Programvärd; Gösta Spångby,
kyrkkaffe
Onsdag 17/2 15:00
GUDSTJÄNST PÅ STURESALEN
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark
Lördag 20/2 19:00
MÖTESPLATSEN
lovsång, predikan, förbön
Söndag 21/2 11:00
GUDSTJÄNST
Erling Andersson
Onsdag 24/2 11:00
GUDSTJÄNST PÅ EKBACKAGÅRDEN
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark
Onsdag 24/2 19:00
BIBELKVÄLL
Christer Gustafsson
Fredag 26/2 19:00
PASSIONSANDAKT I ÅNHULT
Lotta Olsson, Erling Andersson
Lördag 27/2 09:00
Kvinnofrukost

Söndag 7/2 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Erling Andersson, Eva Mörlid, utgångskollekt till Brobygget
Tisdag 9/2 18:30
ALPHAKURS - Prova på-kväll
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark

Söndag 28/2 11:00
GUDSTJÄNST
Emanuel Bratt, Eivor Gerhardsson, Musikkåren
Tisdag 1/3 11:00
GUDSTJÄNST på sjöbacken
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark

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: Simon Olsson
Telefon: 076-844 25 11
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

Sång- och kulturarrangemang
sker i samarbete med

Våga ge av dig själv - du kan göra skillnad
Välkommen till två onsdagskvällar
som handlar om att upptäcka dina
gåvor!
De äger rum 13 och 27 januari i Missionskyrkan Nässjö kl. 19.00 och leds
av Alf B Svensson och Erling Andersson.
De kommer att utgå från Alfs senaste
bok med samma titel som gett namn åt
kvällarna.
– Vi vänder oss till dig som vill ta reda
på vad du har för gåvor och hur du ska
kunna använda dem i tjänst för andra.
Kvällarna kan också vara ett tillfälle för
smågrupper som vill jobba vidare med
dessa frågor, säger Erling Andersson.

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: 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

