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Musikkåren – evangelisation utan ord
Missionskyrkans musikkår vill nå
människors hjärtan med sin musik
– och har dörren öppen för nya medlemmar.

i och med att vi är så få nu så känner
alla extra starkt att man vill vara med,
säger Ingvar.

Musikkåren har en lång tradition inom
Missionskyrkan Nässjö. Nästa år firar
de 100 år och många av de elva
medlemmarna har varit med, om inte
från början, så en lång tid. Ordförande
Ingvar Karlsson har spelat i musikkåren i
63 år och Aron Hjorthage i hela 69 år.
Dirigent Bosse Schöier får med sina 35
år snarast betraktas som något av en
nykomling. De övar varje måndag, och
Bosse är den som väljer ut musikstycken.
  – Det är som en lagsport på sätt och
vis. Vi övar flitigt för att bli så samspelta
som möjligt.
– Sammanhållningen blir ju speciell
när man har varit med så många år och

Den sista helgen varje månad spelar de
vid gudstjänsten. De väljer stycken med
omsorg för att det ska passa söndagens
predikan – och om det fanns osäkerhet
innan så brukar de i efterhand känna att
det stämde väl överens med det talade
ordet.
– Jag ser det som att vi har en andlig
uppgift likaväl som en organist eller en
solosångare. Vår bön är att vi ska nå
ut till människors hjärtan. Så det är en
form av evangelisation som vi ser det,
säger Ingvar.

Evangelisation

Behov av fler
Det ska inte hymlas med att blåsarna är

en krympande skara. Som flest var de
42 stycken – visserligen på 1960-talet,
en helt annan tid – medan de idag är
i behov av nytillskott. Det begränsade
antalet medlemmar gör det till en utmaning att hitta musikstycken som passar –
kanske finns det bland det stora antalet
nyanlända de som trakterar blåsinstrument, frågar sig Bosse.
Men än finns det krut kvar i musikkåren, och de gör även ett antal spelningar utanför kyrkan varje år, bland annat
i samband med valborgsmässoafton och
första maj.
– Faktum är att blåsmusik är något
som gör att man håller igång längre,
säger Ingvar Karlsson.
Att Ingvar, Bosse och de andra håller
igång till 100-årsjubileet är det nog
ingen som tvivlar på. Om de klarar även
200-årsjubileet återstår att se...

Alphakurs–prova på kväll

Trall & sprall

Tänd ett ljus

Det är dags för terminens Alphakurs, grundkurs i kristen tro, att
dra igång. Den 7 februari, kl- 18.30
är det dags för en ”prova på kväll”.

Nu kör Trall & Sprall igång igen!
Sång och musik för de små fredagar kl. 10.30 med start 20
januari.

Söndag den 5 februari, kl. 11:00,
är det missionsgudstjänst. Den
internationella missionsinsamlingen
TÄND ETT LJUS avslutas.

PASTORN HAR ORDET

Ann-Britt Grändemark
Omsorgspastor

Minns gårdagen – dröm om
morgondagen – lev idag!
I Jesu namn vi börjar ännu ett
nådens år, förgånget är det gamla – ett nytt för dörren står.
Vi lever i en orolig tid och i en värld
som plågas av inre och yttre konflikter,
terror och krig. Herren ska bevara dig
i livets alla skiften, nu och för evigt, i
Jesu namn. Så stod det i min almanacka
över 1 jan 2016. Och för 1 jan 2017
står det: Men Herrens nåd tar aldrig

slut, hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny – stor är Guds
trofasthet.
Guds trofasta kärlek aldrig oss lämnar, hans barmhärtighet ska aldrig ta
slut. Den är ny varje morgon. Vad fint att
få börja ett nytt år i den förvissningen!
TIDEN – är vår följeslagare i livet.
Den är vår utmanare och hjälpare.
TIDEN – sätter gränser och tvingar till
eftertanke – men vi är inte instängda i
nuet. Genom minnet kan vi gå bakåt i
tiden och genom att planera för morgondagen kopplar vi grepp om framtiden.
Tiden läker alla sår säger vi till varandra för att göra livet enklare att leva.
Medan andra nöjer sig med att säga
att tiden skapar förmåga att leva med
såren. Världen förändras oavbrutet –
något som utmanar oss i varje tid. Som
motvikt ger traditionerna oss igenkännandets glädje år efter år. Advent –
Lucia- Jul och Nyår. Tiden blir som ett
hem där vi känner igen oss och trivs. Vi
möts till gemenskap i hem, familj, släkt,
vänner och församling. Återseendets
glädje är för många betydelsefullt. Det
gör livet lättare att leva.
I Jesu namn vi börjar ännu ett nådens
år… Det är en gåva och det är en nåd
så länge världen består. Vi uppmanas

att: Se med tacksamhet tillbaka – med
mod framåt – med kärlek åt sidorna
och med tro och hopp uppåt.
Vi har mycket att vara tacksamma
när vi tänker tillbaks. Vi har mycket att
tacka Gud för i den dag som är idag.
Och vi får be om att ge oss hän åt bön
och arbete, glädje, hopp, förväntan
och tro på att det goda ska segra under
det år som ligger framför.
Vi får så här i början på året göra
en nystart tillsammans med Jesus. Vi
glömmer inte vad han lovade när han
lämnade den här världen. ”Alltid ska
jag bo hos er!” Det är löftet han gett
oss och det löftet får vi förmedla vidare
år efter år! Gud själv har sagt: Jag ska
aldrig svika dig, aldrig överge dig….
Att se, be och ge borde vara grunden 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 kommande generationer?
Framtiden tillhör oss, du och jag ska
forma den, inga andra kan göra det.
FRAMTIDEN – DET ÄR VI!
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datum

omsorgsring

9–15 jan
16–22 jan
23–29 jan
30 jan–5 feb
6–12 feb
13–19 feb
20–26 feb
27 feb–5 mars
6–12 mars
13–19 mars
20–26 mars

Tellus
Barkeryd
Egnahem
Runneryd
Centrum
Ingsberg
Hultet
Handskeryd
Målen
Tellus
Barkeryd

Avlidna

Lilly Samuelsson
Gösta Fransson
Sven Sernheim

Nya medlemmar
Khajik Sarskis
Viktoria Sarkis
Basil Sarkis
Elias Sarkis
Lydia Uwimana
Jida Ntihabose
Daniel Ardabili-Farsi

Dop
Lydia Uwimana
Daniel Ardabili-Farsi

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. 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
SÖNDAG 8/1 11:00
GUDSTJÄNST – JESUS VAR OCKSÅ FLYKTING
Mirjam Tågerud, Eva Mörlid.
ONSDAG 11/1 11:30
GUDSTJÄNST PÅ INGSBERGSGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna.
ONSDAG 11/1 15:00
GUDSTJÄNST I STURESALEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna.
SÖNDAG 15/1 11:00
GUDSTJÄNST – SÖNDAGSSKOLAN
OCH SÖNDAGSKLUBBEN BÖRJAR IGEN!
”Var finns Gud när livet inte blir som vi
tänkt?” Dialogpredikan av Alf B Svensson &
Erling Andersson, Ann-Marie Olofsgård.
TISDAG 17/1 11:00
GUDSTJÄNST PÅ SJÖBACKEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna.
SÖNDAG 22/1 11:00
GUDSTJÄNST – KRISTUS SKAPAR TRO
Eva-Lotta Svensson, Tommy Gustafsson.
SÖNDAG 29/1 11:00
GUDSTJÄNST
Sven-Joonatan Siibak från Unionskyrkan i
Estland, Kenneth Israelsson, Musikkåren.

SÖNDAG 19/2 11:00
GUDSTJÄNST
Erling Andersson, Tommy Gustafsson,
medverkan av Gideoniterna, utgångskollekt
till bibelspridning.
TISDAG 21/2 19:00
BIBELKVÄLL MED ALPHA-TEMA
ONSDAG 22/2 11:00
GUDSTJÄNST PÅ EKBACKAGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna.
ONSDAG 22/2 19:00
MÖTESPLATSEN – LOVSÅNG, PREDIKAN, FÖRBÖN
Tolkas till arabiska, persiska och engelska.
LÖRDAG 25/2 10:00
”GUD ÄR SKAPAREN”
Temadag om ”skapelse – evolution” i
Frälsningsarmén arrangeras av Nässjö
Kristna Samarbetsråd. Föreläsare: Anders
Gärdeborn och Allan Emrén.
SÖNDAG 26/2 11:00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Daniel Abrahamsson, Musikkåren.
FREDAG 3/3 16:00
VÄRLDSBÖNDAGEN FIRAS I PINGSTKYRKAN
medverkan från kyrkorna i Nässjö.

LÖRDAG 4/2 19:00
MÖTESPLATSEN – LOVSÅNG, PREDIKAN, FÖRBÖN
Tolkas till arabiska, persiska och engelska.

SÖNDAG 5/3 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Erling Andersson, kören.

SÖNDAG 5/2 11:00
MISSIONSGUDSTJÄNST
”Nya församlingar i ett nytt Sverige”
Peter Svanberg, Erling Andersson, TÄND ETT
LJUS – insamling till internationell mission
avslutas.

TISDAG 7/3 19:00
BIBELKVÄLL MED ALPHA-TEMA

TISDAG 7/2 18:30
ALPHAKURS PROVA-PÅ-KVÄLL
Anmälan till exp@missionskyrkannassjo.se
senast 6/2.

FREDAG 10/3 19:00
PASSIONSANDAKT I ÅNHULTS MISSIONSHUS

TISDAG 7/2 19:00
BIBELKVÄLL MED ALPHA-TEMA
ONSDAG 8/2 12:00
GUDSTJÄNST PÅ ÅKERSBORG
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna.
ONSDAG 8/2 19:00
MÖTESPLATSEN – LOVSÅNG, PREDIKAN, FÖRBÖN
Tolkas till arabiska, persiska och engelska.
SÖNDAG 12/2 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ann-Britt Grändemark, utgångskollekt till
mission i retur/Apg 29.
LÖRDAG 18/2 14:30
GUDSTJÄNST PÅ PARKGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna.

BARN OCH UNGDOM

ONSDAG 8/3 19:00
MÖTESPLATSEN – LOVSÅNG, PREDIKAN, FÖRBÖN
Tolkas till arabiska, persiska och engelska.

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, tfn 070–2806654.

Söndagsskolan
Tid: 11.00, söndagar. Vi sjunger, lär
känna Jesus, pysslar och leker. Ålder:
4–8 år. Frågor? Simon Ohlsson,
tfn 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, tfn 076-3483896.

Friday at 19
Tid: 19.00–23.00, Fredagar. Galna och
mindre galna upptåg, fika, mat och
mycket mer. Välkommen! Ålder: 7:an
och uppåt. Frågor? Simon Ackeby,
tfn 070-7387123.

Trall & Sprall
Tid: 10.30, Fredagar. Sång och musik
för de små. Ålder: Barn upp till 5 år.
Frågor? Ulla Bengtsson,
tfn 070–998 6768.

LÖRDAG 11/3 09:30
DIAKONIDAG OM INTEGRATION, NÄSSJÖ
(Arr: Equmeniakyrkan, region Öst)
SÖNDAG 12/3 11:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark
FREDAG 17/3 19:00
”PASSION” – UNGDOMSMÖTE I
FRÄLSNINGSARMÉN
LÖRDAG 18/3 09:00
KVINNOFRUKOST
Med kurator Anita Linden.
SÖNDAG 19/3 11:00
GUDSTJÄNST
Sjukhuspastor Gunnar Höjman,
Sjukhuskyrkan Eksjö, utgångskollekt till
sjukhuskyrkans arbete.

Samlingar varje vecka
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

Mötesplatsen–integration i Guds rike
Under namnet Mötesplatsen anordnar Missionskyrkan samlingar med
lovsång, vittnesbörd, förkunnelse
och utrymme för förbön. Mötesplatsen är precis vad namnet vittnar
om, en plats för möte med Gud
och andra människor. Kyrkvana lär
känna igen formen från klassiska
väckelsemöten.
– Vi håller en låg tröskel där det ska
vara enkelt att komma och bjuda med
en vän. Vi har så många underbara
vittnesbörd från året som gick om
starka gudsmöten, frälsning, helande
och andedop. Många har upplevt en

sådan frihet och glädje i lovsången och
hur det kristna livet fördjupats som ett
resultat av just ett eget möte med Gud,
säger Jonas Andersson.
Alla möten simultantolkas till engelska, persiska och arabiska och på
detta sätt får också dessa kvällar på ett
särskilt sätt också vara en mötesplats
över nations- och kulturgränser.
– Med stor tacksamhet kan vi konstatera att vi som församling genom
dessa får bedriva den högsta form av
integration – integration i Guds rike,
säger Jonas Andersson.
Välkomna till Mötesplatsen!

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
Omsorgspastor: Ann-Britt Grändemark, tfn: 070-652 16 48
Intendent: Hans Tarenius, tfn: 0380-741 60
Ansvarig utgivare: Erling Andersson
Redaktör: Jacob Sundberg

