
Apg 29 en internationell kurs i 
lärjungaskap – och det kapitel av 
Apostlagärningarna som ännu hål-
ler på att skrivas. En av författarna 
är Yazmine Mendoza från Mexiko, 
som just nu går Apg 29 Pionjär i 
Sverige. 

Just nu befinner sig 19-åriga Yazmin 
Mendoza från Mexiko i Söderköping 
för att gå Apg 29 pionjär, en kurs för 
att utrusta unga kristna till att verka 
i nystartade församlingar och andra 
pionjärssammanhang. Missionskyrkan 
Nässjö stöttar Yazmin ekonomiskt. 
 – Den första gången jag kände att 
jag ville komma till Sverige var lite över 
ett år sedan när jag fick höra om en 

Apg 29-skola i Vännäs. Att vara del 
av den var en underbar upplevelse. 
Det hjälpte mig att växa mycket i mitt 
ledarskap och det var fantastiskt att 
vara i en familj från 11 olika länder, 
säger Yazmin. 
 När hon kom hem kände hon starkt 
att Sverige låg nära hennes hjärta och 
upplevde att hon ville fortsätta inom 
Apg 29. 
 – Under den gångna hösten har jag 
varit en ledare i Apg 29 i Mexiko. Att 
vara i Apg 29-pionjär betyder för mig 
att ta ett steg in i vad jag upplever att 
Gud kallar mig att göra. Det innebär 
att lära sig och uppleva nya sätt att 
dela Guds kärlek i en annan kultur än 
den jag är van vid. 

22 april, kl. 11.00–14.00 är det 
dags för loppis i missionskyrkan. 
Passa på att fynda barnkläder mm! 
Överskottet går till Equmenias barn- 
och ungdomsarbete.

I en del av församlingens integra-
tionsarbete så har vi internationellt 
kyrkkaffe vid några tillfällen under 
våren. Vi fikar, språktränar och lär 
känna nya människor.

BarnloppisInternationelllt kyrkkaffe
Under namnet Mötesplatsen anord-
nar Missionskyrkan samlingar med 
lovsång, vittnesbörd, förkunnelse 
och förbön. Utvalda onsdagar och 
lördagar kl. 19.00 under våren.

Mötesplatsen

Lärjunge i ny kultur

mars–maj 
2017

 Apg 29 drivs av Equmenia och 
handlar i första hand inte om att elever 
ska ha kunskaper eller färdigheter, 
utan en längtan. Många har gått Apg 
29 genom åren och fått chans att växa 
tillsammans med kristna i helt andra 
delar av världen. 
 – Det betyder att jag växer på 
många sätt och att jag får fler verktyg 
att verka i Guds rike och att utöka min 
trosfamilj till ställen jag aldrig hade 
föreställt mig. Jag känner mig extremt 
välsignad av möjligheten att vara del 
av Apg 29 pionjär och att vara i Sveri-
ge igen, avslutar Yazmin Mendoza. 



PASTORN HAR ORDET

Våren kommer smygande! 
Förskolebarnen sjöng för full hals 
”våren kommer smygande en 
morgon i april”. Så sant de sjöng. 
Vintern hade varit lång trots att 
den egentligen inte varit någon 
vinter att tala om. Lite snö och ofta 
barmark och plusgrader förutom 
några veckor under de så kallade 
vintermånaderna

Men nu kommer våren om än försiktig 
smygande. I veckan rapporterades att 
den första tranan anlänt till Hornborgas-
jön och i vår trädgård kan jag hitta snöd-
roppar. Dagarna blir ljusare och varmare 
så visst våren kommer smygande.
 Vi lever också en tid som kan vara ett 
tecken på att vi lever i en andlig vårtid. 
Just nu möter vi varje vecka människor 
i vår kyrka och dess olika mötesplatser 
människor som upplever att Gud sökt 
dem. Frusna själar tinnar upp för Guds 
kärleks sol som skiner på deras liv. Så 
smälter det frusna och liv föds och blom-
mor ut i en tro och bekännelse till Jesus 
som Herre och Frälsare.  
 Andliga vårtider kommer nu och då. 

MEDLEMSINFORMATION

Omsorgsgrupperna
 
v. datum omsorgsring

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

 

Tider då Gud på ett särskilt sätt tycks 
söka människor och talar till dem genom 
andra människor såväl som genom hän-
delser och erfarenheter i deras liv. 
 Du som läser detta kanske är just nu 
den människa som Guds kärleksljus lyser 
på. Saker och händelser länkas samman 
på ett märkligt sätt. Dina tankar på Gud 
och dina livsval tar sig nya utryck och 
vägar. Du har sökt dig i kyrkan och 
samlingar där som du aldrig förr ägnat 
någon större tanke. Det du hört berättas 
väcker nyfikenhet och vilja att veta mer 
om. 
 Det som händer kan just förklaras med 
att Jesus söker dig på ett påtagligt sätt 
för att han älskar dig och vill ha gemen-
skap med dig. Den andliga våren har 
kommit till ditt liv!  Släpp dig till!  Bejaka 
din längtan och låt Jesus få förvandla 
de frusna inom dig! Då kommer livet 
tillsammans med Jesus att spricka ut i full 
blom, för att sedan som en följd av detta 
bära frukt som består för evigt!

För Jesus har lovat och sagt: jag har 
kommit för att du ska liv, li i överflöd!

Erling Andersson

Avlidna
Eva Karlsson

Nya medlemmar
Hasinah Ekhlasi
Sandra Sandin Lindqvist

Swish
Mobiltjänsten Swish gör det nu möjligt 
att skicka in din gåva till församling-
en 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 kulturar-
rangemang sker i 
samarbete med:

Erling Andersson 
Församlingsföreståndare



GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR BARN OCH UNGDOM
TISDAG 21/3 19:00
BIBELKVÄLL MED ALPHA TEAMA
Vad ska vi ha kyrkan till?

ONSDAG 22/3 19:00
MÖTESPLATSEN
Lovsång - predikan - förbön! 
Predikant Andreas Cucca.
Tolkas till arabiska, persiska och engelska.

SÖNDAG 26/3 11:00
GUDSTJÄNST
Gabriel Blad, Tommy Gustafsson, Musikkåren. 
INTERNATIONELLT KYRKKAFFE – vi fikar, 
språktränare och lär känna nya människor.

SÖNDAG 26/3 12:30
EQUMENIA NÄSSJÖ ÅRSMÖTE

TISDAG 28/3 11:00
GUDSTJÄNST PÅ SJÖBACKEN
Erling Andersson, Besökssångarna.

SÖNDAG 2/4 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Erling Andersson, Yaz Mendoza från Mexico, 
Eva Mörlid, KÖREN, utgångskollekt till mission 
i retur/Apg 29.

SÖNDAG 2/4 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Kantor Inge Danielsson Ingatorp” sjunger på 
sitt vis ”, servering, andakt Erling Andersson.

ONSDAG 5/4 19:00
MÖTESPLATSEN
Lovsång - predikan - förbön! 
Predikant Andreas Karlsson, Tolkas till 
arabiska, persiska och engelska.

SÖNDAG 9/4 11:00
GUDSTJÄNST
Jan Ove och Elin Gullhaug predikar och 
berättar om ett nytt missionsarbete i Cetua! 
Erling Andersson.

TORSDAG 13/4 19:00
GETSEMANEAFTON MED NATTVARD
Erling Andersson, Ann-Britt Grändemark.

FREDAG 14/4 11:00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark, Erling Andersson.

SÖNDAG 16/4 11:00
PÅSKDAGSGUDSTJÄNST
Erling Anderson, Eva Mörlid, medverkan av 
söndagsskolan.

MÅNDAG 17/4 11:00
EKUMENISK GUDSTJÄNST I PINGSTKYRKAN
kyrkoherde Arja Bergström.

ONSDAG 19/4 19:00
MÖTESPLATSEN
Lovsång - predikan - förbön!
Predikant Marcus Ringbäck.
Tolkas till arabiska, persiska och engelska.

LÖRDAG 22/4 11.00–14:00
BARNLOPPIS

SÖNDAG 23/4 11:00
GUDSTJÄNST
Hanna Tågerud, Erling Andersson, 
Lovsångsteam från Nybro Pingstkyrka, 
utgångskollekt till Equmeniakyrkans 
nationella arbete.

SÖNDAG 30/4 11:00
GUDSTJÄNST
Ellen Ihs, Kenneth Israelsson, Musikkåren
INTERNATIONELLT KYRKKAFFE – vi fikar, 
språktränare och lär känna nya människor.

ONSDAG 3/5 19:00
MÖTESPLATSEN
Lovsång - predikan - förbön! 
Predikant Michelle Blomqvist 
Tolkas till arabiska, persiska och engelska.

LÖRDAG 6/5 09:00
FRUKOST FÖR MÄN
Henrik Josefsson, mer info kommer.

SÖNDAG 7/5 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ann-Britt Grändemark, Eva Mörlid, 
KÖREN,utgångskollekt till mission i retur/
Apg 29.

TORSDAG 11/5 18:00
FÖRSAMLINGSMÖTE
inför kyrkokonferensen , personalfrågor, 
ekonomi, information och rapporter.

SÖNDAG 14/5 11:00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA – 
SCOUTHÖGTID
Christer Gustafsson, Musikkåren.

SÖNDAG 14/5 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Rälsens Band , servering, andakt Eva-Lotta 
Svensson.

LÖRDAG 20/5 19:00
MÖTESPLATSEN
Lovsång - predikan - förbön! 
Predikant Jonas Andersson, Lovsångteam 
från Hope Church, Vetlanda. 
Tolkas till arabiska, persiska och engelska.

SÖNDAG 21/5 11:00
GUDSTJÄNST
”Detta är det vi har- församlingen”
Johan Einarsson, Erling Andersson.

SÖNDAG 28/5 11:00
GUDSTJÄNST
Eva-Lotta Svensson
INTERNATIONELLT KYRKKAFFE – vi fikar, 
språktränare och lär känna nya människor

ONSDAG 31/5 19:00
MÖTESPLATSEN
Lovsång - predikan - förbön! Tolkas till 
arabiska, persiska och engelska.

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, 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 samta-
lar 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.



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–Torsdag, 
kl. 10.00–19.00, Fredag 10.00–13.00
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.

När vi nu vädrar och förnyar våra 
garderober inför sommaren är det 
hög tid att plocka undan sådant vi 
inte längre behöver. 

Fredag den 5 maj kl. 16.00–19.00 och 
lördag den 6 maj kl.10.00–13.00 är det 
INSAMLING av kläder, textilier, husge-
råd, mindre möbler, leksaker mm. De 
insamlade gåvorna kommer i första hand 
att skickas till östra Estland, där Unions-
kyrkans humanitära organisation ”Vän till 
vän” har etablerat ett omfattande arbete 
bland framför allt den rysktalande befolk-
ningen. Välkommen att lämna hela och 
rena kläder för barn, dam och herr!

Klädinsamling till Estland


