
Fredag 22 juni kl. 15:00–17:00 
är det midsommarfirande i hem-
bygsparken. Det blir lekar kring 
midsommarstången, barnprogram, 
sång & musik, lotterier, förbönstält, 
servering mm. 

Midsommarafton
Onsdag 6 juni kl. 09:00 är det en 
allkristen bönesamling på natio-
naldagen i missionskyrkan Erling 
Andersson med flera medverkar.

Lördagen den 28 april kl. 11.00 är 
det dags för vårens barnloppis igen. 
Se särskild info om du vill sälja. 
Kontakta Malin Hammarborg för 
ytteligare info.

NationaldagsbönBarnloppis

Musikkåren – fyller 100 år

april–juni
2018

Missionskyrkans musikkår firar 
100-årsjubileum i år och hoppas 
kunna fortsätta förmedla det krist-
na budskapet med sina instrument 
i många år till. 

Även om snittåldern i Missionskyrkans 
musikkår är hög fanns ingen av de 
nuvarande medlemmarna med när den 
startade för hundra år sedan. Då be-
stod den av sju musikanter som spelade 
ess-kornett, b-kornett, althorn, tenor 
och bastuba. Idag finns en liknande 
uppsättning instrument, men även med 
slagverk. 

– Musikkåren är viktig för oss genom 
musicerandet och en kamratlig sam-
manhållning. Alla ställer upp så långt 
det är möjligt. Vi anser att vi har ett 
uppdrag i församlingen och kommunen 
att förmedla det kristna budskapet med 
våra instrument, säger Ingvar Karlsson, 
ordförande i musikkåren som varit med 
i hela i 64 år.

Idag består musikkåren av elva 
personer. Med tanke på den höga 
snittåldern ser de gärna att yngre 
generationer börjar ta plats i kåren. 
Sammanhållningen är god och det 
finns ett starkt engagemang bland 
medlemmarna.

– Vår utmaning är att få fler yngre 
musikanter och vi hoppas att få vara ett 
redskap i Herrens hand också i framti-
den, säger Ingvar Karlsson. 

Musikkåren övar varje måndag och 
den sista helgen varje månad spelar de 
vid gudstjänsten. Stycken väljs ut med 
omsorg för att musiken ska passa med 
predikan.

Musikkåren 1936 då Herbert Frick bakom trummor-
na hade hand om dirigentpinnen.

Musikkåren i gamla kyrkan. Dirigent Uno Wennerholm.



KASSÖREN HAR ORDET

MEDLEMSINFORMATION
Nya medlemmar
Roula Al Shik Hasan
Mauawfak Stitiya Ramez
Alex  Almamar
Mattias Almamar
Dareen Oud

Dop
Mauawfak Stitiya Ramez
Alex  Almamar
Mattias Almamar
Dareen Oud
Noa Lunberg

Barnvälsignelse
Lukas Mållberg Larson 

Församlingsmöten
12/4 och 3 maj kl. 18.30 har vi försam-
lingsmöten. Det är viktigt att man som 
församlingsmedlem kommer då viktiga 
beslut om vår framtid kommer att ske. 
 

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 

Bengt Johansson 
Kassör

Omsorgsgrupperna
 
v. datum omsorgsring

15 9–15 april Egnahem
16 16–22 april Runneryd
17 23–29 april Centrum
18 30 april–6 maj Ingsberg
19 7–13 maj  Hultet
20 14–20 maj Handskeryd
21 21–27 maj Målen
22 28 maj–3 juni Tellus
23 4–10 juni Barkeryd
24 11–17 juni Egnahem

Sång- & kulturar-
rangemang sker i 
samarbete med:

Kära församlingsmedlemmar, och 
vänner till vår kyrka.

När jag skriver dessa rader, är 
vårt landskap täckt med ett djupt 
snötäcke, träden lutar sej försiktigt 
framåt, tyngda av den snön som 
kommit de senaste dagarna.

En vacker landskapsbild, kan man 
tycka. Att vi om bara ett par månader, 
ska få uppleva att allt förändras till ett 
blomstrande och levande landskap, 
tycks nästan omöjligt. Hur är det 
möjligt? flyttfåglarna kommer tillbaka, 
gräset, blommor väcks till liv igen, 
solen värmen är tillbaka. Vi förundras 
likadant varje år, och glädjs över det 

som sker. Skaparens mästerverk. ”då 
kan jag ej tvivla då måste jag tro, det 
är herren som skapat vår jord”

Att vara styrelsemedlem, och ansva-
rig för församlingens ekonomi är ett 
hedersuppdrag. Jag är glad och stolt 
för detta uppdrag jag har. Tillsammans 
är vi en grupp som träffas regelbundet, 
och diskuterar församlingens ekonomi, 
och hur vi ska informera er alla på rätt 
sätt. Några kanske tycker vi pratar för 
lite om vår ekonomi, och några tycker 
kanske att vi talar för mycket om vår 
ekonomi.

Jag tror att information är bra och nöd-
vändig, så att alla vet hur det står till 
med församlingens ekonomi. Vi kommer 
i fortsättningen att informera mer hur 
vårt offrande utvecklas.

Jag vill utmana oss alla att tänka över 
vårt offrande, se det inte som en börda 
som tynger, utan se det som en möjlig-
het att få vara med och ge,en glädje 
att just jag får dela med mej.

De 3–4 senaste åren har inte vårt off-
rande ökat, vi är nu i en situation där vi 
bör öka vårt offrande. Kan vi öka vårt 
offrande med 20% kommer vi att klara 
av de åtagande vi har med personal, 
fastighetens underhåll, alla verksam-
hetsgrupper, och även i fortsättningen 

kunna vara en öppen kyrka.
Jag träffade en ung man, som berätta-
de hur han såg på sitt offrande.

– Jag har öppnat ett särskilt konto för 
mitt offrande, där sätter jag in 10% 
på allt jag tjänar efter skatt. Jag sålde 
min gamla moped och tjänade 1000kr 
på den. då går 100kr direkt in på mitt 
offerkonto. Därifrån ger jag sedan 
pengarna till min församling regelbun-
det. Detta har hjälp mej och gjort mitt 
offrande spännande.

Ingen dum ide, verkligen värd att 
prövas.

Jag tror det finns en hemlighet, att få 
dela med sej av våra tillgångar, en 
glädje föds inom oss när vi får dela 
med oss.

Jag vill avsluta med att utmana oss alla 
att försöka öka vårt offrande med minst 
20% det här året. är du inte månads-
givare tycker jag du ska börja med ett 
regelbundet offrande, det underlättar 
både för dej själv och för vår försam-
ling.

Gud älskar en glad givare!

Varma hälsningar
Bengt Johansson



GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR BARN OCH UNGDOM

ONSDAG 4/4 19:00
BIBELKVÄLL OM FILIPERBREVET Andreas Karlsson

LÖRDAG 7/4 09:00
KVINNOFRUKOST ”BRICKOR SOM RÄDDAR LIV”
En kvinnofrukost om hur svenska kvinnor hjälper 
kvinnor i Tanzania.

SÖNDAG 8/4 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Andreas Karlsson, Kören, utgångskollekt till 
mission i andra länder.

TORSDAG 12/4 18:30
FÖRSAMLINGSMÖTE

SÖNDAG 15/4 11:00
MUSIKGUDSTJÄNST
Musikkåren firar 100 år! Erling Andersson 
Gudstjänsten sänds 18.00 103,9MHz 
Höglandets Närradio.

TISDAG 17/4 11:00
GUDSTJÄNST PÅ SJÖBACKEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna.

ONSDAG 18/4 19:00
BIBELKVÄLL OM FILIPERBREVET Andreas Karlsson

LÖRDAG 21/4 12:00
GUDSTJÄNST PÅ HELA MÄNNISKAN/RIA
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna.

SÖNDAG 22/4 11:00
GUDSTJÄNST Erling Andersson, Mats Frohm.

LÖRDAG 28/4 11:00
BARNLOPPIS

SÖNDAG 29/4 11:00
GUDSTJÄNST MED SMÅ & STORA – SCOUTHÖGTID
Andreas Karlsson Tommy Gustafsson, Maria 
Idebrant, Musikkåren.

TORSDAG 3/5 18:30
FÖRSAMLINGSMÖTE

LÖRDAG 5/5 14.30
GUDSTJÄNST PÅ PARKGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna.

SÖNDAG 6/5 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ann-Britt Grändemark, utgångskollekt till våra 
missionärer i Cetua.

ONSDAG 9/5 11:00
GUDSTJÄNST PÅ EKBACKAGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark

SÖNDAG 13/5 11:00
GUDSTJÄNST
Andreas Karlsson

ONSDAG 16/5 15:00
GUDSTJÄNST PÅ STURESALEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna

SÖNDAG 20/5 11:00
KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST
Martin Olofsgård, Sara Bondesson, 
konfirmanderna, Kören, Gudstjänsten sänds 
18.00 103,9MHz Höglandets Närradio.

LÖRDAG 26/5 10:00
”GLOBAL OUTREACH DAY”

SÖNDAG 27/5 11:00
GUDSTJÄNST
Anton Karlsson, Mats Frohm, Musikkåren. 
Kyrkkaffe med avtackning av Anton Karlsson 
och Sara Bondesson.

SÖNDAG 27/5 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULT
Läsarsångarna från Ödeshög, servering, 
andakt: Erling Andersson

SÖNDAG 3/6 10:00
SÅNGGUDSTJÄNST MED NATTVARD
Erling Andersson, Eivor Gerhardsson, Kören, 
utgångskollekt till våra missionärer i Cetua.

ONSDAG 6/6 09:00
NATIONALDAGSBÖN
En allkristen bönesamling på nationaldagen! 
Erling Andersson m fl.

SÖNDAG 10/6 10:00
GUDSTJÄNST
Eva-Lotta Svensson, Tommy Gustafsson

SÖNDAG 10/6 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Rödja Dragspelsklubb , servering av Ostkaka 
& kaffe, andakt Erling Andersson

SÖNDAG 17/6 10:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark

ONSDAG 20/6 11:30
GUDSTJÄNST PÅ ÅKERSBORG
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna

FREDAG 22/6 15:00
MIDSOMMARAFTON – MIDSOMMARFIRANDE I 
HEMBYGSPARKEN 15.00–17.00
Lekar kring midsommarstången, barnpro-
gram, sång & musik lotterier, , ”förbönstält”, 
servering 

LÖRDAG 23/6 15:00
FRILUFTSGUDSTJÄNST I MIDSOMMARTID VID 
ÅNHULTS MISSIONSHUS
Medtag kaffekorg. Vid regn i Missionshuset.

SÖNDAG 24/6 10:00
GUDSTJÄNST
Emanuel Bratt, Gudstjänsten sänds 18.00 
103,9 MHz Höglandets Närradio.

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?  
Elias Karlsson, tfn 070-514 67 07.

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? Tobias Fritz, tfn 
076-3483896.

Samlingar varje vecka
TISDAGAR 10:30 
STICKCAFÉ 

TISDAGAR 16:00 
SPRÅKCAFÉ 

ONSDAGAR 10:00–13:30 
VÅFFELCAFÉ

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

Äntligen fredag
Varje fredag från 16 mars till 27 april 
är det Äntligen Fredag. En tillsam-
manskväll för alla åldrar i kyrkan. Det 
blir gemenskap, mat och möte. Håll-
punkterna är 17.00 Mat, 18.00 Möte, 
19.00 Kaffe.



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
Pastor: Andreas Karlsson, tfn: 070-361 74 20   
Omsorgspastor: Ann-Britt Grändemark, tfn: 070-652 16 48
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.

Äntligen fredag
”Äntligen fredag” är ett koncept 
som vi har provat på under måna-
derna februari–april. Idén föddes 
om en fredagskväll som inkluderar 
alla generationer. Där mötet mel-
lan människor och mötet med Gud 
kan föra oss närmre varandra och 
närmare Gud.

ÄNTLIGEN FREDAG BESTÅR AV 4 DELAR
Äntligen mat, äntligen möte, äntligen 
kaffe och äntligen fredagshäng. Själv-
klart förstår vi att inte så många kom-
mer att närvara under hela kvällens 
alla fyra delar men poängen är att få 
en rörelse av människor i kyrkan under 
fredagskvällen för att kanske på sikt få 

ännu fler engagerade grupper igång 
under denna kvällen.

ÄNTLIGEN MAT
Mat är något som man kan samlas runt 
i gemenskap och även enkelt att bjuda 
med folk till. Därför vill vi börja kvällen 
med mat. Det skulle kunna bli ett smi-
digt alternativ för barnfamiljen att äta 
fredagsmat. För den som kanske inte 
känner folk i stan, eller som är nyfiken 
på kristen tro eller andra som hungrar 
efter gemenskap, skulle detta kunna 
vara en mötesplats med låg tröskel. 
Detta kallar vi ”Äntligen mat” och tan-
ken är att inte ha för höga ambitioner, 
utan håller en enkel meny som t.ex. 

pajer, tacos eller pizza. Denna startar 
kl. 17.00 på fredagskvällar.

ÄNTLIGEN MÖTE
Kl. 18.00 börjar vi med Äntligen Möte 
som är ett enkelt möte med lovsång, 
vardagsnära Jesusfokuserad undervis-
ning och möjlighet till personlig förbön. 
19.00 gör vi ett öppet avslut på mötet 
då den som vill kan gå och fika  
(Äntligen kaffe).

ÄNTLIGEN FREDAGSHÄNG
Tonåringarna och deras ledare fortsät-
ter med sitt program, kanske kan detta 
både engagera fler ledare och fler 
tonåringar dras till fredagskvällarna.


