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MED JESUS I NÄSSJÖ

och för varandra, tycker Ida och Ally.
Båda upplever att tron presenteras på
ett mycket annorlunda sätt än vad den
gör på religionslektionerna i skolan, där
man underförstått talar om religion som
något förlegat och falskt, tycker de.
– Det kan man bli lite irriterad på, att
de ger en så negativ bild i skolan, säger
Ida.

Konfirmation – en
grund att bygga på
Ungdomarna som konfirmerar sig
detta år är som vanligt en salig
blandning, en grupp bestående
av de som mer eller mindre fötts
i kyrkbänken såväl som de som
knappt satt sin fot i en kyrka.

De är nio stycken, och sammanhållningen är god. Ally Hultman är en av dem
som inte hade någon erfarenhet av det
kristna livet tidigare.
– Man vill typ bli kristen för att alla är
så härliga liksom. Innan var det ”varför
tror man på Gud?” Men när man får
deras perspektiv blir det mer ”hur kan
man inte tro på Gud?” säger hon.
Under konfirmationsåret går de igenom

olika teman som knyter an till den
kristna tron. Efter en uppvärmning - ofta
bestående av basket eller någon annan
sport - är det andakt. En hemlig gäst
från församlingen berättar om hur han
eller hon kom till tro. – De flesta har
haft lite tuffare väg, det är inte så att de
bara växte upp och trodde på Gud. De
har träffat Gud på ett coolt sätt och så
får vi ta del av det, säger Ally.
– Det är väldigt intressant att se det från
en sådan synvinkel, säger Ida Gustafsson, som själv är uppvuxen i kyrkan.
Under själva lektionen behandlas stora
och små frågor, och det finns en stor
respekt i gruppen, både för ledarna

Det är inte bara de icke-kyrkvana som
når nya insikter i konfirmationsundervisningen. Även de mest rutinerade
söndagsskoleeleverna får sig en tankeställare.
– Jag har vuxit upp i kyrkan men jag
har inte fattat någonting förrän nu hur
det verkligen är, säger Ida.

Stor nyfikenhet
Speciellt intressant, menar Ida, är det
att höra hur ledarna skulle agera i olika
situationer utifrån anonyma frågor som
eleverna får ställa. Frågor om livet och
tron, det är då det bränner till. För även
om många har valt att gå konfirmation
främst för att lära känna nya kompisar,
så verkar nyfikenheten kring den kristna
tron ökat hos de allra flesta.
– Jag har lärt mig mycket mer om vad
Gud kan göra. Innan var det mer att, ja,
Gud finns fast han gör ingenting. Nu är
det liksom, man måste tro på att Jesus
uppstod för att bli en kristen och Gud
kan rädda folk, säger Ally.
Och tillägger med ett skratt:
– Jag blev mer kristen än jag trodde att
jag skulle bli.

Agape-reunion 17–18/9

Sommarcafé i juli

Vårens klädinsamling

Minns du ungdomskören Agape?
Läs mer på hemsidan,
www.missionskyrkannassjo.se
och se vad som händer i höst!

Under fyra onsdagar kl. 11.00
med start 6 juli är det sommarcafé
på kyrktorget. Våfflor och kaffe
serveras.

Fredag 20 maj kl. 16-19 och
lördag 21 maj kl. 10-13 är det klädinsamling till Estland. Välkommen
att lämna hela och rena kläder för
barn, dam och herr!

pastorn har ordet

Christer Gustafsson

Barn- och ungdomspastor

Minsta gemensamma nämnare
Med åtta månaders erfarenhet som
anställd i Missionskyrkan Nässjö –
och en inspirationsresa till Oslo med
personal, och församlingsmedlemmar från Equmeniakyrkans region
Öst i bagaget – så har jag en fråga
som rör sig i mitt huvud.
Vad är minsta gemensamma nämnare
för att kunna säga att jag får det jag
behöver i Missionskyrkans verksamhet?
Det jag bär med mig mest från besöket

i Betlehemskyrkan i Oslo, var den målmedvetenhet man hade om det som var
viktigast. Församlingen hade länge varit
centralt belägen, men med åren hade
centrum blivit avfolkat till förmån för
affärskomplex och kontor. Efter många
år byggde man sedan en kyrka i en av
Oslos förorter. Idag var man en församling med en medelålder på 30-40 år,
som gjort en rejäl resa senaste åren. Det
finns en sak som fastnade mer än något
annat och det var sökandet och längtan
efter det centrala och för att nå dit hade
alla fått beskriva: vad är jag beredd att
offra?

oss är att vi bekänner vår tro till honom.
• Att varje människa som önskar och
vill vara en del av vår församling är
välkommen.
• Att uttryckssätten inte är det centrala.
Vilka sångformer vi sjunger är inte det
centrala. Om jag har några speciella
gåvor från Gud kan inte det vara det
centrala.
• Det centrala i en församlings liv är
Jesus Kristus och människor som redan
sagt ja till honom, människor som söker
efter honom och människor som för
första gången gör ett möte med Jesus i
vår gemenskap.

Inte offer i ekonomiskt perspektiv, utan
offer utifrån det som är viktigt för mig i
församlings- och gudstjänstslivet.
När jag började fundera på det utifrån
mitt eget perspektiv och vår församlings
perspektiv, så insåg jag, att det inte var
så enkelt. Och samtidigt är ju vissa saker
självklara. Efter en egen sortering vad
jag är beredd att avstå för den stora
gemenskapen, så fann jag att det finns
självklarheter och det är dem som är det
viktiga att samlas runt:
• Att Jesus Kristus är den som älskar oss
över allt annat, utan att egentligen kräva
något tillbaka av oss. Det han önskar av

Jag inser själv att jag allt som oftast
själv fastnar i mönster om hur det bör
vara utifrån mina önskningar och jag
tror ju självklart att jag har rätt. Men
så är ju inte fallet, jag har sällan eller
aldrig rätt i alla frågor.

Anställdas semestrar 2016

Nya medlemmar

Men jag önskar att vi som älskar vår
församling skulle våga ställa oss frågan:
Vad är centralt för mig? Vad kan jag
”offra” för att församlingen skall få se
nya människor finna en tro och ett hem i
Missionskyrkan Nässjö?
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datum

omsorgsring

2 – 8 maj
Tellus
9 – 15 maj
Barkeryd
16 – 22 maj
Egnahem
23 – 29 maj
Runneryd
30 maj –5 juni Centrum
6 – 12 juni
Ingsberg
13– 19 juni
Hultet
20 –26 juni
Handskeryd
27 juni – 3 juli Målen
4 – 10 juli
Tellus
11 – 17 juli
Barkeryd
18 – 24 juli
Egnahem
25 – 31 juli
Runneryd
1 – 7 augusti Centrum
8 – 14 augusti Ingsberg
15 – 21 augusti Hultet
22 – 28 augusti Handskeryd
29 aug – 4 sep Målen

Christer Gustafsson
20 juni -10 juli, 25 juli – 7 augusti
Hans Tarenius
27 juni -7 augusti		
Erling Andersson
1 juli – 2 augusti		
Katerina Cholak		
27 juni – 14 augusti
Ann-Britt Grändemark		
25 juni -1 juli, 14 -17 juli
Ann-Britt Grändemark är jourhavande
pastor 2 juli -2 augusti förutom 14-17
juli då Christer Gustafsson har jour. För
mobil nr se annan plats i F-nytt.

Annelie & Mats Frohm

Pernilla & Johan Lagerqvist

Avlidna

Elsie Jacobsson 2016-04-06
Ninn-Britt Håkansson 2016-04-23

Församlingsnytt

Du vet väl att du hittar församlingsnytt digitalt var du än är?
www.forsamlingsnytt.se.
Sång- och kulturarrangemang
sker i samarbete med

Gudstjänster och Samlingar
Onsdag 4/5 11.00
Gudstjänst på Ekbackagården
söndag 8/5 11.00
Gudstjänst
”Finns det någon hjälp att få, till vem ska
vi gå?” Erling Andersson, Eva Mörlid, utgångskollekt till de jordbävnings-drabbade
i Ecuador.
söndag 8/5 18.00
trivselkväll i ånhult
Bröderna från Kvillsfors, Erling Andersson

Söndag 19/6 10:00
GUDSTJÄNST
Thore Hildningsson, Anne Marie Olofsgård,
MUSIKFÖRENINGEN
Fredag 24/6 15:00
MIDSOMMARAFTON -MIDSOMMARFIRANDE I
HEMBYGSPARKEN 15.00-17.00
lekar kring midsommarstången, barnprogram, sång & musik, lotterier, förbönstält,
servering

Söndag 15/5 11:00
PINGSTDAGSGUDSTJÄNST
Ida-Maria Brengesjö, Anne-Marie Olofsgård

Lördag 25/6 15:00
FRILUFTSGUDSTJÄNST VID ÅNHULTS MISSIONSHUS
Stefan Bärebring präst i Forserum och
kantor Maggan Moberg med gospelkör.
Medtag kaffekorg.

onsdag 18/5
GUDSTJÄNST PÅ INGSBERGSGÅRDEN
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark

Söndag 26/6 10:00
GUDSTJÄNST I MIDSOMMARTID
Erling Andersson

Lördag 21/5 19:00
MÖTESPLATSEN Lovsång, predikan, förbön,
fika. Evangelist Richard Gunning, grundare
och ledare för Reach The Unreached, Nord
Irland kommer och predikar. Tolkning till
arabiska, persiska och engelska.

Onsdag 29/6 12:00
GUDSTJÄNST PÅ ÅKERSBORG
Besökssångarna

Söndag 22/5 11:00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA - SCOUTHÖGTID
Christer Gustafsson, Tommy Gustafsson,
Musikkåren
Tisdag 24/5 11:00
GUDSTJÄNST PÅ SJÖBACKEN Besökssångarna
Söndag 29/5 11:00
VÅR & LOVSÅNGSGUDSTJÄNST
Erling Andersson, Eva Mörlid, KÖREN,
jubileumsinsamling 150 år, kyrkkaffe med
avtackning av ungdomsledare Johan
Lindhe.
Lördag 4/6 14:30
GUDSTJÄNST PÅ PARKGÅRDEN
Besökssångarna
Söndag 5/6 10:00
GUDSTJÄNST med nattvard
Ann-Britt Grändemark, Kenneth Israelsson,
utgångskollekt till Brobygget
Måndag 6/6 09:00
NATIONALDAGSBÖN
Erling Andersson
Söndag 12/6 10:00
GUDSTJÄNST
Erling Andersson
Söndag 12/6 18:00
TRiVSELKVÄLL I ÅNHULT
Rödja Dragspelsklubb, servering av ostkaka
& kaffe

Söndag 3/7 10:00
GEMENSAM SOMMARGUDSTJÄNST MED NATTVARD I PINGSTKYRKAN
Söndag 10/7 10:00
GEMENSAM SOMMARGUDSTJÄNST I MISSIONSKYRKAN
Ann-Britt Grändemark
Söndag 17/7 10:00
GEMENSAM SOMMARGUDSTJÄNST I FRÄLSNINGSARmén
Söndag 24/7 10:00
GEMENSAM SOMMARGUDSTJÄNST I BAPTISTKYRKAN
Söndag 31/7 10:00
GEMENSAM SOMMARGUDSTJÄNST I MISSIONSKYRKAN
Ann-Britt Grändemark
Söndag 7/8 10:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ellen Pettersson, utgångskollekt till Brobygget.
Söndag 14/8 10:00
GUDSTJÄNST
Erling Andersson
Söndag 21/8 10:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark
Lördag 27/8 16:00
KONFIRMATIONSAVSLUTNING
Söndag 28/8 10:00
KONFIRMATIONSgudstjänst
Konfirmander & lärare

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

Scout
Tid: 18:30, onsdagar
För dig som gillar utmaningar och
äventyr. Eld, knopar, livräddning, läger, bakning, sport, lekar, tävlingar
- inne och ute. Ålder: 1:a klass och
uppåt. Frågor? Emma Andersson,
070–2806654

Söndagsskolan
Tid: 11.00, söndagar. Vi sjunger,
lär känna Jesus, pysslar och leker.
Ålder: 4-8 år
Frågor? Simon Ohlsson, 076-8442511

Söndagsklubben
Tid: 11.00-12.15, Söndagar. Vi samtalar både om stort och smått och har
kul i sporthallen. Ålder: 9-12 år
Frågor? Tobias Fritz, 076-3483896

Tonår
Tid: 19.00-00.00, Fredagar
Film, spel, sport, bakning, gemenskap, tro, fika och mycket mer.
Välkommen! Ålder: 7:an och uppåt
Frågor? Henrick Rangsjö 076-839
73 60

Samlingar varje vecka
Tisdagar 10:30
STICKCAFÉ
Tisdagar 16:00
Språkcafé
Onsdagar 18:00
BÖN I LILLA SALEN
TORSDAGAR 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
För utförligt program, se Bildskärm i
kyrkan eller hemsidan.
Söndagar 10:30
BÖN I LILLA SALEN
onsdagar 11:00 (6-27 juli)
SOMMARCAFÈ PÅ KYRKTORGET
servering av våfflor & kaffe

Sommarkul för barn i Runneryd
Sommarkul är ett kostnadsfritt
minidagsläger för barn i åldrarna
7-12 år. Lekar, dans, sång, fika och
och vittnesbörd om Jesus.

Jubileumsprogram 2016
söndag 29/5 11.00
vår- och lovsångsgudstjänst
Lördag 17/9 18:00
SÅNGGUDSTJÄNST med AGAPE REUION
insamling till jubileumsinsamlingen
150 år

Sommarkul äger rum måndag 20 juni torsdag 23 juni (kl. 10-12). För ledare
börjar det vid 9 och slutar runt 12.30.

Lördag 22 oktober kl. 17.00-2.00
fest kring dukade bord
söndag 23 oktober kl. 11.00
jubileumsgudstjänst
Programvärd församlingsföreståndare Erling Andersson. Tal av ordf. P-O
Östlund. Sång och musik. Predikan:
Peter Bernhardsson, Jömköping. Jubileumsinsamling. Hälsningar: Carin
Folkesson, Göteborg och Ragnar
Gustafsson, Arvika. Inbjudna gäster:
Landshövdingen, KF ordf. Curt
Johansson och Kommunalråd Anci
Magnusson

Vid frågor, kontakta
Pernilla Lagerqvist
lagerqvist.pernilla@gmail.com
tfn 073-500 35 72

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

