
Se där några röster som vi plockade upp 
efter ett av konfirmationspassen i Missions-
kyrkan i Nässjö. Denna gång med ung-
domspastor Anton Karlsson som primärt 
skulle förklara det här med treenigheten 
och den helige ande. Det gjorde han bra. 
Fast han lade till att ”det är svårbegripligt 
i alla fall det här med Fadern, Sonen och 
Den Helige Ande”.

– Men tänk på vatten. Det kan bestå 
av flytande vatten. Det kan vara is - och 
det kan vara ånga. Men det är vatten i 
alla fall, menade Anton och drog några 
exempel till.

Den 25 november anordnas den 
årliga julmarknaden. Här kan du 
köpa lotter, spela på chokladhjul, 
inhandla fina saker samt köpa 
hamburgare och fika.

Den 14–16 december är det dags 
för de traditionsenliga julkonserterna 
med Lars Mörlid & Peter Sandwall 
tillsammans med Missionskyrkans 
kör. Biljetter till konserterna kommer 
att säljas i bl a cafeterian.

Equmenias julmarknadJulkonserter
Equmeniakyrkans internationella In-
samlingskampanjen ”Tänd ett ljus” 
pågår 2:a advent – 31 januari.

Tänd ett ljus!

”Kul att man får tankar i bakhuvudet”

nov–dec 
2017

Vi var med en stund vid ett av passen och 
konstaterade att det är ett härligt gäng 
konfirmander som träffas. Man verkar tri-
vas bra tillsammans och samspelet mellan 
lärare och konfirmander kändes väldigt 
bra. Just när vi var med inledde Anton 
Karlsson med ett starkt personligt vittnes-
börd inför ett gäng som verkligen lyssna-
de. Anton berättade om en tuff uppväxt, 
som för hans del innebar många sjukhus-
besök, samt att han under gymnasietiden 
kände sig nedstämd. Trots att han var med 
i en kyrka och trots att han kunde berätta 
för andra om sin tro, så kunde han inte för-
må sig själv att tro att också han kunde bli 

älskad. Men så kom en dag då det vände. 
Han fick klart för sig att det som han sa till 
andra, faktiskt också gällde honom.

– Mitt liv gick åt ett annat och ljusare håll. 
Och nu har jag bland annat fått jobba i 
många länder på missionsfält och besökt 
ett stort antal länder, trots att det fanns en 
tid då jag inte alls trodde det var möjligt.

–Våg tro att Gud älskar var och en mer 
än vi någonsin kan fatta. Guds förmåga 
att älska är helt enkelt enorm. Man kunde 
nästan hört en knappnål falla under An-
tons vittnesbörd.

Känns bra
Att få konfirmeras, att få veta mer om Gud 
och om tron, att få inspirerande undervis-
ning och livsberättelser i lagom portioner 
kommer att prägla konfirmandundervis-
ningen som leds av Sara Bondesson och 
Martin Olofsgård samt Suave Chhetri.

– Det är ett väldigt positivt gäng att jobba 
med. De är lyssnande, intresserade och 
mycket roliga att ha med att göra, kom-
menterar Sara och Martin.

En intensiv period och många träffar 
väntar innan det hela är klart. Man skall 
plugga, man skall utbyta erfarenheter och 
man skall så småningom åka på ett slags 
läger tillsammans. Just nu känns det som 
om hela gänget är mycket väl motiverade. 
Även om Theo efterlyste lite flera mackor.

”Det känns inspirerande och de lär ut bra” (Adam Hegg), ”Det är inte slöseri med 
tid och man får tankar i bakhuvudet” (Olof Freij), ”Det är naice och bra men man 
borde få flera mackor” (Theo Fritz), ”Det är kul” (Rasmus Eriksson), ”Det är bra” 
(Tilde Sjöstrand och Alma Freij).

Inga sura miner här inte. Fr v ledarna Sara Bondesson och Suave Chhetri och till höger Martin Olofs-
gård som siktar uppåt lite före de andra.



KONFIRMATIONSKOORDINATORN HAR ORDET

MEDLEMSINFORMATION
Nya medlemmar  
Andreas och Svetlana Karlsson
 

Årsmöte
Församlingens årsmöte hålls söndag 
19 nov ca 13.00, efter gudstjänst och 
kyrkkaffe. 
 

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 Församlings-
nytt hämtas i första hand ut i kyrkan. 
Möjlighet finns också att läsa informa-
tionsbladet 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.

Sara Bondesson 
Konfirmationskoordinator

Sång- & kulturarrangemang sker i 
samarbete med:

Omsorgsgrupperna
 
v. datum omsorgsring

 44 30 okt–5 nov Hultet
 45  6–12 nov Handskeryd
 46  13–19 nov Målen
 47  20–26 nov Tellus
 48  27 nov–3 dec Barkeryd
 49  4–10 dec Egnahem
 50  11–17 dec Runneryd
 51  18–24 dec Centrum
 52  25–31 dec Ingsberg 
 1  1–7 jan Hultet
 2  8–14 jan Handskeryd

Att sitta vid Jesus fötter
 
Några av de frågor som har dykt 
upp i mitt huvud den senaste tiden 
är: Vad lägger jag min tid på? Vad 
är det som är viktigt i mitt liv? Vad 
vill jag lägga min tid på?  Varför 
gör jag allt annat än att sitta vid 
Jesus fötter?

En bibelberättelse som jag ofta tänker 
på är den om Maria och Marta ifrån 
Lukas 10. Marta bjuder hem Jesus på 

middag. Marta fixar i köket, medan 
Maria sitter vid Jesu fötter för att lyssna 
på sin mästare. Marta tycker att det 
är lite orättvist och vill gärna att Jesus 
ska säga till Maria att hjälpa till. Jesus 
svarar: Du gör dig bekymmer och oro-
ar dig för så mycket, fast bara en sak 
behövs. Maria har valt det som är bäst 
och det skall inte tas ifrån henne.

En sång jag lyssnat mycket på är ”All 
that really matters” med Floodgate, där 
kontentan av sången är att det som är 
viktigast är att sitta vid mästarens fötter 
och bara vara i hans närhet. Det ligger 
något viktigt i att sitta Mästarens fötter. 
Det kan vara avgörande för våra liv.  
En av de stressigaste perioderna av 
året närmar sig, julen. Även om det 
är en bit kvar till dess blir det mycket 
stressande inför det som komma skall. 
Ofta känns det som att julen är en tid 
för stress, klappar ska fixas, maten ska 
fixas, Kalle Anka måste hinnas med och 
man ska åka dit och hit. Stressen blir 
ännu mer påtaglig. 

Känslan av stress överallt omkring mig 
och känslan av att själv stressa runt 

överallt kan jag uppleva även andra 
perioder än vid juletid, men det är då 
den blir som starkast. Ibland kan det 
kännas som om vi missar hela poäng-
en med julen. Poängen med julen är 
inte att stressa, köpa eller vad vi än 
gör, utan poängen är att fira att Jesus 
föddes. Hur gott skulle det inte vara att 
bara sätta sig ner vid Jesus fötter och 
bara njuta av vad Han har att säga 
oss.

Jag känner att för egen del är det dags 
att sätta mig ned vid Jesus fötter, att 
arbeta på vår relation, att fokusera 
på Jesus istället för stressen, att än en 
gång söka Guds vilja.  

Jag skulle vilja uppmuntra dig att sätta 
dig ner och ta lite extra tid med Jesus 
de kommande månaderna. Jobba på 
din relation med Jesus, för han är redo! 
Han väntar på dig!

Sara Bondesson  
Konfirmationskoordinator 



GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR BARN OCH UNGDOM

ONSDAG 1/11 19:00
MÖTESPLATSEN – LOVSÅNG, PREDIKAN, FÖRBÖN 
OCH FIKA! Andreas Karlsson, Anton Karlsson

LÖRDAG 4/11 11:00
ALLA HELGONS DAG  
GUDSTJÄNST MED ÅRSPARENTATION
Ann-Britt Grändemark, Erling Andersson. 
Sång: Jonas Landström, Flöjt: Else-Mari Spjut, 
kyrkkaffe

SÖNDAG 5/11 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sara Bondesson, Eva Mörlid, Erling Anders-
son, Barnvälsignelse

TORSDAG 9/11 18:30
BIBELKVÄLL – FRIHETEN I KRISTUS
Bibelstudium med Henrik Steen utifrån  
Galaterbrevet.

LÖRDAG 11/11 14:30
GUDSTJÄNST PÅ PARKGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna

SÖNDAG 12/11 11:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark, Kenneth Israelsson

TISDAG 14/11 11:00
GUDSTJÄNST PÅ SJÖBACKEN
Erling Andersson, Besökssångarna

Onsdag 15/11 11:30
GUDSTJÄNST PÅ INGSBERGSGÅRDEN
Erling Andersson, Besökssångarna.

ONSDAG 15/11 19:00
MÖTESPLATSEN – LOVSÅNG, PREDIKAN, FÖRBÖN 
OCH FIKA! Simon Lundgren, Anton Karlsson

TORSDAG 16/11 18:30
GLOBALA MILJÖMÅL – VAD HAR JAG MED DET 
ATT GÖRA?
Inspiratör Lowe Smith Jonsson från Svenska 
FN-förbundet kommer att berätta om de 
globala målen. Under fikat samtal om hur vi 
lokalt kan bidra till att uppfylla de globala 
målen. Ett samarbete mellan Nässjö Natur-
skyddsförening, Studieförbundet Vuxensko-
lan, Missionskyrkan, IM butiken och Nässjö 
Fairtrade City.

SÖNDAG 19/11 11:00
GUDSTJÄNST MED ÅRSHÖGTID
”Jag kan inte vad du kan och du kan inte vad 
jag kan...” Alf B Svensson, Eivor Gerhardsson, 
efter gudstjänst och ”förstärkt” kyrkfika håller 
FÖRSAMLINGEN ÅRSMÖTE (ca 13.00)

SÖNDAG 19/11 13:15
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE

TORSDAG 23/11 18:30
BIBELKVÄLL – FRIHETEN I KRISTUS
bibelstudium med Henrik Steen utifrån  
Galaterbrevet.

LÖRDAG 25/11 10:00
EQMENIAS JULMARKNAD

SÖNDAG 26/11 11:00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA 
 – SCOUTINVIGNING
Anton Karlsson, Tommy Gustafsson,  
medverkan av scouter och ledare.

SÖNDAG 26/11 12:30
INTERNATIONELLT KYRKKAFFE
Vi fikar, språktränare och lär känna nya 
människor

SÖNDAG 26/11 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Cittragrupp, servering, andakt

ONSDAG 29/11 19:00
MÖTESPLATSEN – LOVSÅNG, PREDIKAN, FÖRBÖN 
OCH FIKA! Marcus Ringbäck, Anton Karlsson

SÖNDAG 3/12 11:00
ADVENTSGUDSTJÄNST
Erling Andersson, Eva Mörlid, Kören,  
Musikkåren

LÖRDAG 9/12 19:00
MÖTESPLATSEN – LOVSÅNG, PREDIKAN, FÖRBÖN 
OCH FIKA! Jonas Andersson, Anton Karlsson

SÖNDAG 10/12 11:00
MISSIONSGUDSTJÄNST  
– START AV INSAMLINGEN TÄND ETT LJUS
Emanuel Bratt m fl

ONSDAG 13/12 11:30
GUDSTJÄNST PÅ INGSBERGSGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna

TORSDAG 14/12 19:00
FREDAG 15/12 19:00
LÖRDAG 16/12 19:00
JULKONSERTER
Missionskyrkans kör, Lars Mörlid och Peter 
Sandwall.

SÖNDAG 17/12 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ann-Britt Grändemark, Kenneth Israelsson

ONSDAG 20/12 15:00
GUDSTJÄNST PÅ STURESALEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna

SÖNDAG 24/12 23:00
JULAFTON – JULNATTSGUDSTJÄNST
Erling Andersson, Tommy Gustafsson

TISDAG 26/12 11:00
ANNANDAG JUL – JULGUDSTJÄNST
Anton Karlsson

SÖNDAG 31/12 17:00
EKUMENISK NYÅRSBÖN I PINGSTKYRKAN
Åsa Svensson

MÅNDAG 1/1 16:00
NYÅRSGUDSTJÄNST MED NATTVARD
Andreas Karlsson

SÖNDAG 7/1 11:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark

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.

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

Konfirmation
Konfirmationsundervisning med 
Missionskyrkan och Allians & Baptist-
kyrkan. För mer info, hör av dig 
till konfirmationskoordinator Sara 
Bondesson tfn: 070-932 78 16.



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
Vik. ungdomspastor: Anton Karlsson, tfn : 070-523 16 12 
Konfirmationskoordinator: Sara Bondesson, tfn: 070-932 78 16 
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.

Trogen givare 
till Estland
Inga Josefsson är en av flera damer som vid varje insam-
ling till Estland och ”Vän till Vän” kommer med kassar 
fulla med nya hemstickade barnkläder.

Koftor, mössor, byxor till små barn, i alla möjliga färger och 
mönster. Det är fantastiskt vilket engagemang dessa damer har 
för våra vänner i Estland. Ni skall alla ha ett HJÄRTLIGT TACK för 
all den omsorg och kärlek ni stickar in i varje plagg. 


