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MED JESUS I NÄSSJÖ

– Det är när patrullen samarbetar och
använder allas förmågor på bästa
sätt som det fungerar som bäst, säger
Emma.

Engagerade ledare

Scoutverksamheten vore inte möjlig utan
de eldsjälar som varje vecka är med
som ledare.
– Jag är grymt tacksam till var och en
av dem. Det är inte ett gäng med massa
pedagogiska utbildningar eller liknande
utan vanliga människor som brinner för
scout, som brinner för Gud och som
brinner för barnen och ungdomarna,
säger Emma.

Misslyckas och prova igen

Scout handlar om
att duga som man är

I Scouterna finns det ingen avbytarbänk. Man behöver inte vara
snabbast eller bäst på att skjuta i
mål. Det berättar Emma Andersson,
kårchef för scouterna i Equmenia
Nässjö.

Varje vecka träffas ett trettiotal scouter i Equmenia Nässjös regi. De fyra
patrullerna, Fjärilen, Räven, Hajen och
Bävern löper från 6 års ålder upp till 16.
Lekar, friluftsliv, gemenskap och en hel
del utmaningar präglar verksamheten.
– Både ledarna och scouterna tycker
att läger är årets höjdpunkt. Att få åka

iväg tillsammans och resa tältet, bygga
kök och sedan leva ute en hel vecka
tillsammans med kåren och tillsammans
med de andra kårerna är helt oslagbart,
säger Emma Andersson.

Alla bidrar till gruppen

Gemenskap är ett ledmotiv inom scouterna. Mycket handlar om att lära sig
samarbeta och vara en del av något
större. Visst finns det tävlingar också,
men det handlar inte om att konkurrera
med varandra, tvärtom.

Scoutrörelsen har i Sverige en drygt
hundraårig historia och sedan 1930-talet är scouterna en av grundbultarna
i Missionskyrkans och nu Equmeniakyrkans ungdomsverksamhet. Många
är de som har funnit en väg till tron
genom att vara en del av scouterna.
För Emmas del är scouterna en viktig
del av livet. Att vara ledare innebär att
se barn och ungdomar utvecklas i en
gemenskap där man får vara sig själv.
– Att få vara med och forma barnen
och se dem utvecklas. Att få vara en
del av något mycket större. Att få sitta
vid en eld och fundera kring livet tillsammans med människor i olika åldrar.
Att få leka och hitta på bus och roligheter. Att få plantera små frön av Gud.
Att få misslyckas och prova igen. Att få
duga som man är. Detta är vad scout
och Equmenia är för mig, avslutar hon.

Agape-reunion 17–18/9

Kom till öppen kyrka!

Barnloppis 23 april

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

Lördagarna 26 mars och 30 april
11:00-13:00 är kyrkan en internationell mötesplats. Vi fikar, språktränar och lär känna nya människor!

Lördag 23 april är det barnloppis.
Vill du sälja saker? Kontakta Malin
Hammarborg, 073-800 40 72 och
lämna in snarast möjligt!

pastorn har ordet

Ann-Britt Grändemark
Omsorgspastor

När livet återvänder...
För varje år som går blir jag mer
och mer tacksam för livet. Inte
minst den här årstiden då ljuset börjar återvända och snart segrar över
mörkret. Vilken fantastisk värld vi
lever i.
Tänk vilka möjligheter de olika årstiderna ger oss till vila och engagemang,

till nya upplevelser, till avkoppling i
naturen, till möjligheter att knyta nya
kontakter på olika platser i världen.
Allt är oss givet och givet som lån.
Här växlar det av dagar, år, av vinter,
sommar, höst och vår. Men Jesus är densamme än, förblir och är min bäste vän.
Första söndagen i fastan då Erling
Östman inledde jubileumsåret 150 år i
ord och bild, vilken fantastisk kväll. Tänk
vad våra fäder och förfäder haft tro, ansvar och engagemang. Bön och arbete
har gått hand i hand från generation till
generation. Vilka storverk de förverkligade i tro på en Gud som är större än
deras egen förmåga.
I den andan får vi fortsätta och
förverkliga Guds rike på jorden. Vi äger
egentligen ingenting av allt vi kallar vårt,
därför att allting en dag ska tas ifrån
oss. Men till dess har vi ett ansvar hur vi
förvaltar vår tro, vår vilja, vårt förstånd
och vårt engagemang för vår församling, vår stad, vårt samfund, vår nation
och vår värld.
Vi har en plats på jorden där vi ör
priviligierade på många sätt. Att våga
vidga perspektivet och se hur verkligheten ser ut för miljoner människor världen

över, ger oss nya perspektiv och nya
möjligheter för engagemang för det
goda i tillvaron.
Gud som är allas Far och älskar alla
människor på jorden ger oss av sin
överflödande kärlek i varje tid.
Snart firar vi påsk, den kristna
kyrkans största högtid. LIVET SEGRAR
ÖVER DÖDEN. Nya möjligheter visas
oss då allt verkar slut. Tiden och evigheten går in i varandra. Utan början
och utan slut. Vi är bundna i tid och
rum men Guds Ande är inte instängd i
tiden utan ger oss en aning om en tidlös
verklighet.
Att se, be och ge borde vara grunden
också för oss idag. Ska det engagemang gå vidare som våra fäder visade
så hänger det på oss idag. Hur vill vi att
våra barnbarnsbarns framtid ska se ut.
Vad vill vi föra vidare av tro, tradition
och liv till våra barn? Framtiden tillhör
oss, du och jag ska forma den, inga
andra kan göra det.

Nya medlemmar
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FRAMTIDEN–DET ÄR VI!
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omsorgsring

29 feb–6 mars Tellus
7–13 mars
Barkeryd
14–20 mars
Egnahem
21–27 mars
Runneryd
28 mars–3 april Centrum
4–10 april
Ingsberg
11–17 April
Hultet
18–24 april
Handskeryd
25 april–1 Maj Målen

Avlidna

Karin Wahlström 2016-01-08

Församlingsmöte

Torsdag 7 april kl 18.30

Anton Karlsson
Ebba Svensson
Alian Delon
Kler Htoo
Sada Moe
Gabriella Barutemau
Líney Benediktsdóttir

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.
Gåva till Missionskyrkan Nässjö.
Swisha till 123 156 95 40
Gåva till Equmenia Nässjö.
Swisha till 123 615 53 03

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.

Sång- och kulturarrangemang
sker i samarbete med

Gudstjänster och Samlingar
Tisdag 1/3 18:00
STRÄNGMUSIKEN ÖVAR
Fredag 4/3 16:00
VÄRLDSBÖNDAGEN FIRAS I NÄSSJÖ KYRKA
Fredag 4/3 19:00
PASSION – EKUMENISK UNGDOMSHELG
4-5 MARS I PINGSTKYRKAN
Söndag 6/3 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
”Livets bröd är något annat än moralkakor”
Erling Andersson, Tommy Gustafsson, Kören
Onsdag 9/3 19:00
BIBELKVÄLL med Erling Andersson
Söndag 13/3 11:00
GUDSTJÄNST Lennart Johansson, Eva Mörlid,
Utgångskollket till Pastors- och diakonutbildningen
Söndag 13/3 18:00
TRVSELKVÄLL I ÅNHULT
Sång & Musik med
”Lindbergarna”, Erling Andersson
Tisdag 15/3 11:00
GUDSTJÄNST PÅ SJÖBACKEN
Besökssångarna
Lördag 19/3 09:00
KVINNOFRUKOST – TÄNK ATT ÄNDÅ FÅ VARA
MED. En frukost om det där med livet. Pastor
Britta Bolmenäs, Tibro. Anmälan till Missionskyrkan i Nässjö, exp@missionskyrkannassjo.
se eller 0380–741 60, senast den 17 mars.
pris 70 kr.
Lördag 19/3 14:30
GUDSTJÄNST PÅ PARKGÅRDEN
Besökssångarna, Ann-Britt Grändemark
Lördag 19/3 19:00
MÖTESPLATSEN
lovsång, predikan, förbön, fika
tolkning till arabiska, persiska och engelska
Andreas Cucca, Jonas Andersson
Söndag 20/3 11:00
GUDSTJÄNST
Gabriel Blad, Ann-Marie Olofgård
Onsdag 23/3 19:00
BIBELKVÄLL med Erling Andersson
Torsdag 24/3 19:00
GETSEMANEAFTON MED NATTVARD
Christer Gustafsson, Ann-Britt Grändemark
Fredag 25/3 11:00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
”En kyss – Ett svek – Ett kors”
Erling Andersson, Tommy Gustafsson
Lördag 26/3 11:00–13.00
Välkommen till ÖPPEN KYRKA
Internationell mötesplats
Vi fikar, språktränar och lär känna nya
människor.

Söndag 27/3 11:00
PÅSKDAGSGUDSTJÄNST
”DEN SOM SÖKER HAN LETAR”
Erling Andersson, Kenneth Israelsson, Musikkåren, medverkan av söndagsskolan
Måndag 28/3 11:00
ANNANDAG PÅSK EKUMENISK GUDSTJÄNST i
NÄSSJÖ KYRKA
medverkan från församlingar i Nässjö.
Söndag 3/4 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ann-Britt Grändemark, Eivor Gerhardsson,
Kören, utgångskollekt till Brobygget
Söndag 3/4 17:00
SOUL & GOSPELKONSERT – församlingen
150 år. Sally Sound från Nässjö & One
Way Brothers från Örebro
Onsdag 6/4 19:00
BIBELKVÄLL med Erling Andersson

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: 18:30–20:00, 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

Torsdag 7/4 18:30
FÖRSAMLINGSMÖTE

Söndagsskolan

Söndag 10/4 11:00
GUDSTJÄNST
Eva-Lotta Svensson, Anne-Marie Olofsgård

Tid: 11.00-12.15, Söndagar, jämna
veckor. Vi sjunger, lär känna Jesus,
pysslar och leker. Ålder: 4-8 år
Frågor? Simon Ohlsson, 076-8442511

Söndag 10/4 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULT
Lina Sandells Kapell

Söndagsklubben

Onsdag 13/4 15:00
GUDSTJÄNST PÅ STURESALEN
Besökssångarna
Söndag 17/4 11:00
GUDSTJÄNST
Erling Andersson, Kenneth Israelsson
Onsdag 20/4 11:30
GUDSTJÄNST PÅ INGSBERGSGÅRDEN
Besökssångarna

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? Johan Lindhe, 070-2684541

Onsdag 20/4 19:00
BIBELKVÄLL med Christer Gustafsson
Lördag 23/4 11:00
BARNLOPPIS
Söndag 24/4 11:00
GUDSTJÄNST
Pär Sandstedt, Tommy Gustafsson, Musikkåren, utgångskollekt till Equmenikyrkans
Nationella arbetet
Lördag 30/4 11:00–13.00
Välkommen till ÖPPEN KYRKA
Internationell mötesplats
Vi fikar, språktränar och lär känna nya
människor.

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 utfötligt program, se Bildskärm i
kyrkan eller hemsidan.
Söndagar 10:30
BÖN I LILLA SALEN

150-årsjubileet: Soul- och Gospelfestival i april
Nässjös uppskattade11-mannaband
Sally Sound och Örebros southern
gospel-band One Way Brothers uppträder vid en konsert i Missionskyrkan söndagen den 3 april.
Konserten hålls som en del i kyrkans
150-årsjubileum och börjar klockan
17.00. Biljetter kostar 150 kronor och
finns att köpa på Smålands Musikvaruhus, i Missionskyrkans cafeteria och
på secondhandbutiken Källan. Under
konserten hålls en särskild insamling i
samband med 150-årsjubileet. Kvällsfika ingår i arrangemanget.
One Way Brothers är en gospelkvartett
från Örebro som sjungit tillsammans

sedan1972. Repertoaren består av i
första hand ”Southern Gospel”, amerikansk sydstatsgospel som gruppen
sätter en ära i att framföra på traditionsenligt vis. Sångerna blandas med
pärlor ur den kristna sångskatten.
Sally Sound är ett 11-mannaband från
Nässjö med förankring i Frälsningsarmén. De har genom åren genomfört
konserter med bland annat Samuel
Ljungblahd och Gladys del Pilar. Repertoaren är bred, men tyngdpunkten
ligger på soulmusik.
Missionskyrkans Bengt Johansson är
arrangör för konserten.
– Vi tror på en fullsatt kyrka, säger han.

Soul- & Gospel

Festival

Missionskyrkan Nässjö
Söndag 3/4 kl 17.00

One Way
Bro th ers
Southern Gospel
från Örebro

Sally
Sou nd
11-mannabandet
från Nässjö

Förköp biljetter Smålands Musikvaruhus. Biljettpris 150kr
Konserten ingår i Missionskyrkans 150-års firande. Välkomna!

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

