
Under ett par årtionden gladde 
ungdomskören Agape sin omgiv-
ning med sång och musik. I septem-
ber stundar en unik återförening. 

Lördagen den 17 september anordnas 
en återträff för forna medlemmar i 
kören Agape som var aktiv under
1980-, 90-, och 2000-talet. 

Man har försökt att nå så många med-
lemmar som möjligt och kommer att bli 

ett 30-tal personer. Alla är välkomna 
att lyssna till och sjunga med Agape kl. 
18.00 den 17 september. Därefter är 
det en fest för kören samt deras vänner 
och bekanta. 

Vid söndagens gudstjänst medverkar 
Agape med några sånger. Om du vill 
vara med, hör av dig till: 
agapereunion@gmail.com

Agape återförenas 
för sång och fest

Under hösten har församlingen 
möjlighet att tillsammans uppleva 
glädjen i att gå en Alphakurs. 
Första tillfället äger rum 27/9.  

Fredagen den 30 september och 
lördagen den 1 oktober samlar vi 
in kläder till Brobyggets arbete i 
Estland. 

Bibelkvällar Tema AlphaKlädinsamling
Vi fikar, språktränar och lär känna 
nya människor från andra länder, 
kl. 11.00–13.00, 24 september, 29 
oktober, 26 november.

Mötesplats Öppen kyrka

MED JESUS I NÄSSJÖsept-okt 
2016

JUbIleUm  22-23/10

lördag 22/10: Jubileumsfest

17.00 Supé 
18.30 Musik- och dansinslag, 
historisk återblick, musikquiz.  
20.00 Avslutande andakt 
Biljetter kostar 150 kr och 
säljs i cafeterian

Söndag 23/10: Jubileums-
gudstjänst

Programvärd församlingsfö-
reståndare Erling Andersson. 
Tal av församlingens ordf. 
P.O Östlund. Missionskyrkans 
kör. Predikan Peter Bern-
hardsson, Jönköping. Jubi-
leumsinsamling.
medverkan: Pastorerna Carin 
Folkesson, Göteborg och 
Ragnar Gustafsson, Arvika.
medverkande gäster Vår nye 
landshövding Håkan Sörman, 
Kf ordf. Curt Johansson och 
Kommunalråd Anci Magnus-
son.



PAStorn hAr ordet

Församlingen 150 år: 
Gammal eller ung?
det beror på hur man ser det. 150 
år låter gammalt i våra öron när vi 
tänker på tiden som gått. när vi ser 
det i ett historiskt sammanhang är 
150 år en väldigt kort tid.

Gud är trofast – så ljöd sången bland 
Guds folk i forna dar. Samma sång 
från tid förgången tonar ännu lika klar. 

Han som förr sitt folk välsignat är för 
oss densamme än. Gud är trofast, Gud 
är trofast! Sjung det om och om igen.  

Gud är trofast! Skriv de orden över 
varje nyfödd dag, hur än allt sig ter på 
jorden, om du själv är hjälplös, svag. 
Gud är trofast! Ja det räcker ända in 
i himmelen. Gud är trofast, Gud är 
trofast! Sjung det om och om igen! 

Som han var, förblir och är han, lika 
trofast år från år. Både dig och bördan 
bär han, tills du evigt bärgad står. Då 
skall sången åter tona om hans nåd 
och trofasthet. Gud är trofast, Gud är 
trofast! Sjung det i all evighet!

Psalmen är skriven i början på 1950-ta-
let så den är ganska ny! Verkligheten är 
densamma och kommer alltid att förbli. 
Guds nåd tar aldrig slut. Och för var 
särskild tid med särskild nåd – det är 
löftet vi fått och som vi får ge vidare.

Att möta en ny tid och en ny situation 
för världen: hur gör vi det?
En ny tid – med nya möjligheter, men 
också nya svårigheter. Hur möter vi det 
i vår församlings arbete idag?  Mycket 

medlemSInformAtIon

Omsorgsgrupperna
 
v. datum omsorgsring

36 5–11 sept Tellus
37 12–18 sept Barkeryd
38 19–25 sept Egnahem
39 26 sept–2 okt Runneryd
40 3–9 okt Centrum
41 10–16 okt Ingsberg
42 17–23 okt Hultet
43 24–30 okt Hanskeryd

Avlidna 
Siv Fransson  2016-06-18
Eivor Sernheim 2016-07-22 

Dop
Annica Gustafsson 9 juli
Malin Hammarborg 9 juli 
Maja Grändemark 28 augusti

Ann-britt Grändemark 
Omsorgspastor

kan säkert ifrågasättas av det som varit 
när vi ser det med nya ögon, men vi 
ser aldrig konsekvenserna förrän efter 
våra handlingar och då kan det ibland 
vara försent.
 Men mycket av det som varit har 
gett människor ett sammanhang, en 
delaktighet och varit vägen till ett me-
ningsfullt liv. Tänk vad de satsade, våra 
fäder från 1800-talets mitt. Vilken tro 
och vilket engagemang, vilken kärlek 
till medmänniskor, vilken framtidstro 
och vilket hopp de hade. Vi kan vara 
dem evigt tacksamma idag.

hur för vi detta vidare till de som är 
unga idag? och hur gör vi evangeliet 
synligt och hörbart till kommande gene-
rationer?
Vi lever i en brytningstid på många 
sätt. Må Gud hjälpa oss till både ly-
hördhet uppåt, utåt, inåt och framåt!
Så får vi mötas till fest och glädje när 
vi i olika sammanhang firar 150 år. Låt 
tacksamheten över tider som varit få 
inspirera oss till fortsatt engagemang i 
tro, tillit och framtidshopp.
 Du behövs i tjänst för Gud, försam-
lingen och våra medmänniskor! Din 
insats är viktig och värdefull!

Vigda
Rebecka From och Gramos Hoxha 2 juli
Anna Jansson och Roman Jakubaszko 
30 juli

Församlingsmöte
Torsdag 6/10 18:30

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 Församlingsnytt 
hämtas i första hand ut i kyrkan. Möjlig-
het finns också att läsa informationsbla-
det digitalt på forsamlingsnytt.se. De som 
varken har möjlighet att hämta Försam-
lingsnytt i kyrkan eller läsa den digitalt, 
kan få den utdelad av sin respektive 
omsorgsring. Ledarna för omsorgsring-
arna ser till att alla som vill läsa Försam-
lingsnytt har möjlighet till detta.

SåNG- OCH KULTURARRANGEMANG 
SKER I SAMARBETE MED 



GUdStJänSter och SAmlInGAr bArn och UnGdom
lördAG 3/9 14:30
GUdStJänSt PÅ PArKGÅrden
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna

SöndAG 4/9 11:00
SAmlInGSGUdStJänSt med nAttVArd
Vi gästas av Equmenikyrkans missionär ”Ba-
tyr” som arbetar med TV-mission i Central-
asien. Andreas Karlsson, Erling Andersson, 
Gabriel o Maria Blad, utgångskollekt till 
missionsarbete i Centralasien.

onSdAG 7/9 15:00
GUdStJänSt PÅ StUreSAlen
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna.

SöndAG 11/9 11:00
GUdStJänSt
Erling Andersson, Kenneth Israelsson

lördAG 17/9 18:00
SÅnGGUdStJänSt med AGAPe reUIon
Insamling till jubileumsinsamlingen 150 år.

SöndAG 18/9 11:00
GUdStJänSt med SmÅ och StorA
Christer Gustafsson, Tommy Gustafsson, sång 
AGAPE REUION, kyrkkaffe med tack till 
pastor Christer Gustafsson.

onSdAG 21/9 11:00
GUdStJänSt PÅ eKbAcKAGÅrden
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna

lördAG 24/9 11:00
öPPen KYrKA – InternAtIonell möteSPlAtS
Lördagar kl. 11.00–13.00. Vi fikar, språkträ-
nar och lär känna nya människor.

lördAG 24/9 19:00
möteSPlAtSen
Lovsång, predikan, förbön, fika,
predikant Emanuel Schmit, Tolkning till ara-
biska, persiska och engelska.

SöndAG 25/9 11:00
GUdStJänSt
Evangelist Richard Gunning, grundare och 
ledare för Reach The Unreached, Belfast. 
Eva Mörlid Missionskyrkans kör.

SöndAG 25/9 18:00
trIVSelKVäll I ÅnhUltS mISSIonShUS
Erling Lundberg med Ten Swedes, servering, 
andakt: Erling Andersson

tISdAG 27/9 18:30
AlPhAKUrS – ProVA PÅ KVäll

tISdAG 27/9 19:00
bIbelKVäll med AlPhA-temA
”Varför måste Jesus dö?”

fredAG 30/9 16:00 och lördAG 1/10 10:00
KlädInSAmlInG brobYGGet

SöndAG 2/10 11:00
mISSIonSGUdStJänSt
Missionär Gunnel Jönsson

onSdAG 5/10 15:00
GUdStJänSt PÅ StUreSAlen
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna

torSdAG 6/10 18:30
förSAmlInGSmöte

lördAG 8/10 11:00
bArnloPPIS

SöndAG 9/10 11:00
GUdStJänSt med nAttVArd
Erling Andersson, utgångskollekt till Brobygget.

tISdAG 11/10 19:00
bIbelKVäll med AlPhA temA
”Varför ska jag be, och hur?”

lördAG 15/10 09:00
KVInnofrUKoSt

lördAG 15/10 19:00
möteSPlAtSen
Lovsång, predikan, förbön, fika. Predikant 
Andreas Cucca.
Tolkning till arabiska, persiska och engelska.

SöndAG 16/10 11:00
GUdStJänSt
Ann-Britt Grändemark, Tommy Gustafsson

lördAG 22/10 17:00
mISSIonSKYrKAn 150 År: 
Fest kring dukade bord. Festvärdar för-
samlingens ordf. Per-Olof Östlund, Tommy 
Gustafsson och Anna-Carin Karlsson

SöndAG 23/10 11:00 höGtIdSGUdStJänSt - 
förSAmlInGen 150 År
Programvärd församlingsföreståndare Erling 
Andersson. Tal av församlingens ordf. P.O 
Östlund. Missionskyrkans kör. Predikan Peter 
Bernhardsson, Jönköping. Jubileumsinsam-
ling.Medverkan: Pastorerna Carin Folkesson, 
Göteborg och Ragnar Gustafsson, Arvika.
Medverkande gäster Vår nye landshövding 
Håkan Sörman, Kf ordf. Curt Johansson och 
Kommunalråd Anci Magnusson.

tISdAG 25/10 11:00
GUdStJänSt PÅ SJöbAcKen
Erling Andersson, Besökssångarna

tISdAG 25/10 19:00
bIbelKVäll med AlPhA-temA
”Varför ska jag läsa Bibeln, och hur?”

fredAG 28/10 18:00
mISSIonSAUKtIon I ÅnhUltS mISSIonShUS
försäljning av handarbeten, hemystade 
ostar, ostkaka, åror, lotterier, servering, 
auktionist: Bernt Antonsson, andakt: Erling 
Andersson

lördAG 29/10 11:00
öPPen KYrKA – InternAtIonell möteSPlAtS
Lördagar kl. 11.00–13.00. Vi fikar, språkträ-
nar och lär känna nya människor.

SöndAG 30/10 11:00
GUdStJänSt
Skolpastor Alexander Bervebrink, Ann-Marie 
Olofsgård, Musikkåren, utgångskollekt till 
skolkyrkan.

tISdAGAr 10:30 
StIcKcAfÉ 

tISdAGAr 16:00 
SPrÅKcAfÉ 

onSdAGAr 18:00 
tIllSAmmAnS I bön

torSdAGAr 11:00 
SÅnG PÅ KYrKtorGet
För utförligt program, se Bildskärm i 
kyrkan eller hemsidan.

SöndAGAr 10:30 
bön I lIllA SAlen 

Samlingar varje vecka

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 samta-
lar 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



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 
omsorgspastor: Ann-Britt Grändemark, tfn: 070-652 16 48
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.

I samband med att församlingen 
fyller 150 år ger missionskyrkan 
nässjö ut en jubileumstidning, 
”mission nässjö” som ska distribu-
eras till samtliga hushåll i nässjö. 

En 40-sidig tidning som innehåller 
reportage och artiklar om människor 
och verksamheter i Missionskyrkan är i 
produktion och ska delas ut till hushåll i 
Nässjö i mitten av oktober.  
– Vi ser 150-årsjubileet som en extra 
stor möjlighet att visa vår stad vilka vi 
är, men framförallt vad vi tror på. Tid-
ningen speglar hela vår församling och 
i varje artikel lyser Jesus Kristus fram 
som hoppet för vår tid, säger pastor 
Erling Andersson. 

Jubileumstidning till alla nässjöbor
Tidningen speglar verksamheter som 
Scout, konfirmationsundervisning, 
besökssångarna, Alphakurser, Estlands-
mission, personliga 
vittnesbörd med mera. 
Distributionen kommer 
att utföras av försam-
lingsmedlemmarna 
själva. 
– Vi behöver ett stort 
antal frivilliga. Tommy 
och Kurt Gustafsson 
har fått i uppdrag att 
skapa distributionslis-
tor där omsorgsring-
arna får i uppgift att 
dela ut tidningen i 
sina respektive områ-

den. Jag hoppas att vi alla känner en 
stolthet och glädje i att bidra till detta 
viktiga arbete, säger Erling. 


