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Nya pastorn – en teambyggare
att Gud ska göra mycket i och genom
församlingen under åren som ligger
framför.
Vad har du gjort tidigare?
– Jag har under några år varit Samordnare för Europa och Centralasien på
Equmeniakyrkans kansli i Stockholm.
Dessutom var jag under en kort tid
pastor och föreståndare i Södertälje
Missionskyrka. Dessförinnan arbetade
jag under 16 års tid som pastor i Donsö
Missionsförsamling.
Hur skulle du beskriva dig som person
och som pastor?
– Jag tror att jag som person och pastor
är målinriktad och uthållig.

Från och med årsskiftet går Andreas
Karlsson in som ny pastor i Missionskyrkan i Nässjö. Till en början kommer
han att arbeta halvtid vid sidan om
Erling Andersson, för att från och med i
höst ta över rollen som föreståndare.
Varför har du valt att gå in i en tjänst i
Missionskyrkan Nässjö?
– Det första svaret på den frågan är
att jag tror att Gud har kallat mig hit.
Det är också så att jag efter några år
som samordnare på Equmeniakyrkans

kansli känner väldigt starkt att jag är
just församlingspastor och har saknat
att stå mitt i pulsen i det som händer i
en lokal församling. Dessutom ligger
Nässjö nära Ydre där jag är uppväxt
och har mina föräldrar och syskon.
Vad är ditt intryck av församlingen?
– Mitt intryck är mycket positivt. Jag
har fått ett gott bemötande och jag
ser fram emot att få sätta igång och
jobba. Som i alla församlingar finns det
stor potential och jag hoppas och ber

Vad kommer du att kunna bidra med till
församlingen och Nässjö i stort?
– Jag hoppas att kunna bidra mest inom
områdena predikan/undervisning samt
ledarskap. Jag ser mig själv som en
teambyggare och hoppas kunna finnas
med och jobba vidare för Gudsrikes
utbredande i Nässjö.
Vad hoppas du på för 2018?
– Jag hoppas på att lära känna församlingen på djupet.
Familjen Karlsson består utöver Andreas
av hustrun Svetlana och döttrarna Olga,
Natasha och Katja.

Alpha – prova på kväll

Våffelcafé

Bibelkvällar

Det är dags för vår populära
Alphakurs. Grundkurs i kristen tro.
Vi samlas och pratar, diskuterar och
äter en bit mat. Vi börjar med en
”prova på kväll” tisdag 30/1 18.30.

Efter jul drar vårt våffelcafé
igång igen på onsdagar. Vi
serverar våfflor kl. 10.00–13.30.
Välkommen in på kaffe och en
våffla eller två.

Den 21 februari och därefter varanna vecka vid fem tillfällen träffas
vi för bibelstudium om Filipperbrevet. Det blir fika, samtalsfrågor
och bön. Pastor Andreas Karlsson
håller i bibelstudiet.

PASTORN HAR ORDET
Det som upptar mina tankar är ”Var har
jag mitt hjärta?” eller ”Var vill jag att
mitt hjärta ska vara?” I Lukas evangeliets 12 kapitel och 34 vers står det ”Ty
där er skatt är, där kommer också ert
hjärta att vara.”
Den kanske viktigaste frågan vi kan ställa oss i livet är, var någonstans har jag
min skatt? Var har jag mitt hjärta? Det
sägs att den berömde upptäcktsresande
David Livingstone blev begravd i England där han var född, men hans hjärta
begravdes i Afrika som han älskade.

Andreas Karlsson
Pastor

Var har jag mitt hjärta?
Att komma till en ny församling är en
viktig händelse. För mig som pastor
känns det stort att få förmånen att
börja jobba i Nässjö Missionskyrka.
Det är ju inte utan att man undrar
hur det kommer att bli och vad som
kommer att hända. Men det som
upptar mina tankar är inte så mycket
det faktumet att jag är ny som pastor
i Nässjö Missionskyrka.

David Livingstone hade lagt hela sin
själ och kraft i Afrika och där vilar hans
hjärta. Om ditt hjärta skulle bli begravt
på platsen du älskade mest i livet var
skulle det då bli begravt? Skulle det bli
begravt i din plånbok? Eller begravt på
skrivbordet på ditt arbete? Eller kanske i
köket mitt bland din familj?

det ska vara under mitt liv här och nu.
Ibland så ställs man ju inför frågan vad
är det viktigaste i ditt liv, var har du din
skatt? Lukas säger att där vi har våran
skatt där kommer också vårt hjärta att
vara. Så är det nog vare sig vi vill det
eller inte, vårt hjärta hamnar där skatten
finns.
Personligen tror jag att den främsta
skatten här på jorden måste vara församlingen. Det finns inget bättre än en
samling människor som älskar Jesus och
arbetar tillsammans för honom. Bilden
bibeln målar upp av församlingen är en
underbar bild, det är bilden av en otrolig skatt. Kanske är skatten dold ibland,
kanske människor hindrar andra från att
se skatten men den finns ändå där, mitt i
vår gemenskap, mitt ibland oss.

Jag har ställer ofta mig själv frågan var
har jag mitt hjärta. Det känns ganska
nyttigt att fundera på frågan, var vill jag
att mitt hjärta ska vara? Var vill jag att

Församlingen är nog den största skatt
som finns, min dröm och min längtan är
att mitt hjärta ska få finnas mitt i Guds
församling. Just nu är min församling,
Nässjö Missionsförsamling och här vill
jag att mitt hjärta ska vara.

Barnvälsignelse

Swish

MEDLEMSINFORMATION

Omsorgsgrupperna
v.
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datum

1–7 jan
8–14 jan
15–21 jan
22–28 jan
29 jan–4 feb
5–11 feb
12–18 feb
19–25 feb
26 feb–4 mars

omsorgsring

Hultet
Handskeryd
Målen
Tellus
Barkeryd
Egnahem
Runneryd
Centrum
Ingsberg

Sång- & kulturarrangemang sker i
samarbete med:

Isak Lagerqvist
Tage André
Filip Andersson
Lukas Mållberg Larsson

Avlidna
Edit Hultgren
Elsa Johansson
Lennart Kjörling

Församlingsmöten

18/1 och 1/2 kl. 18.30 har vi församlingsmöten. Det är viktigt att man som
församlingsmedlem kommer på ett av
dessa tillfällen.

Årsmöte

Församlingens årsmöte hålls söndag
4 mars ca 13.00, efter gudstjänst och
kyrkkaffe.

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.

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
LÖRDAG 6/1 11:00
TRETTONDAG JUL – ”VÄLKOMMEN HEM”
Ett möte för alla åldrar och nationaliteter.
Mingelfika, intervjuer, lekar för barnen.
SÖNDAG 7/1 11:00
GUDSTJÄNST
”Bära och bli buren” Markus kap 2
Erling Andersson, barnvälsignelse, nya
medlemmar välkomnas

BARN OCH UNGDOM

TISDAG 6/2 11:00
GUDSTJÄNST PÅ SJÖBACKEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna
TORSDAG 8/2 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
SÖNDAG 11/2 11:00
GUDSTJÄNST
Markus kap 7, Andreas Karlsson

Scout

TORSDAG 11/1 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Säsongsstart med Evert Rydén m fl

ONSDAG 14/2 12:00
GUDSTJÄNST PÅ ÅKERSBORG
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna

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.

LÖRDAG 13/1 15:00
GUDSTJÄNST PÅ PARKGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna

TORSDAG 15/2 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET

Söndagsskolan

SÖNDAG 18/2 11:00
GUDSTJÄNST
Markus kap 8, Ann-Britt Grändemark

Tid: 11.00, söndagar. Vi sjunger, lär
känna Jesus, pysslar och leker. Ålder:
4–8 år. Frågor? Simon Ohlsson,
tfn 076-8442511.

ONSDAG 21/2 19:00
BIBELKVÄLL OM FILIPERBREVET
med Andreas Karlsson

Söndagsklubben

SÖNDAG 14/1 11:00
GUDSTJÄNST MED PASTORSINSTALLATION
Markus kap 3, Andreas Karlsson, Regionale
kyrkoledare Peter Bernhardsson, Erling
Andersson, Missionskyrkans kör, kyrkkaffe med
välkommande av vår nya pastor med familj.
TORSDAG 18/1 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET

TORSDAG 22/2 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET

TORSDAG 1/2 18:30
FÖRSAMLINGSMÖTE

SÖNDAG 25/2 11:00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Markus kap 9, Andreas Karlsson

SÖNDAG 21/1 11:00
GUDSTJÄNST
Markus kap 4, Ann-Britt Grändemark,

TORSDAG 1/3 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET

SÖNDAG 21/1 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Ted Sandstedt sjunger och spelar, servering,
andakt Erling Andersson
ONSDAG 24/1 11:00
GUDSTJÄNST PÅ EKBACKAGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna
TORSDAG 25/1 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
SÖNDAG 28/1 11:00
GUDSTJÄNST
Markus kap 5, Andreas Karlsson
SÖNDAG 28/1 12:30
ÅRSMÖTE FÖR EQUMENIA NÄSSJÖ
TISDAG 30/1 18:30
ALPHAKURS – PROVA PÅ KVÄLL!
Alpha är kurstillfällen som utforskar grunderna i
den kristna tron till god mat och samtal!
TORSDAG 1/2 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
TORSDAG 1/2 18:30
FÖRSAMLINGSMÖTE
SÖNDAG 4/2 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Markus kap 6, Erling Andersson, Kören,
utgångskollekt till mission i andra länder,
Gudstjänsten radiosänds kl. 18.00, 103,9MHz.

FREDAG 2/3 16:00
VÄRLDSBÖNDAGEN FIRAS I MISSIONSKYRKAN
medverkan från kyrkorna i Nässjö
SÖNDAG 4/3 11:00
GUDSTJÄNST MED ÅRSHÖGTID
Markus kap 10, Andreas Karlsson, Kören.
SÖNDAG 4/3 13:00
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
ONSDAG 7/3 19:00
BIBELKVÄLL OM FILIPERBREVET
med Andreas Karlsson
TORSDAG 8/3 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
FREDAG 9/3 17:00
NKU EVENT MED NY GENERATION
FREDAG 9/3 19:00
PASSIONSANDAKT I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Patrik Windeståhl, Erling Andersson, Sångarglädje från Malmbäck under ledning av
Lindor Linden. servering.
SÖNDAG 11/3 11:00
GUDSTJÄNST
Markus kap 12, David Norberg, offerdag för
pastors och diakoni utbildningen.
Gudstjänsten radiosänds kl. 18.00,
103,9MHz Höglandets Närradio.

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? Tobias Fritz, tfn
076-3483896.

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

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

Predikningar från
Markusevangeliet
Under våren är planen att vi i Nässjö Missionskyrka ska predika från
Markusevangeliet. Vi börjar 1 januari med kapitel 1 och temat ”Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus”. Sedan följer vi evangeliet kapitel för
kapitel söndag för söndag och avslutar i uppståndelsen på påskdagen.
Att följa ett evangelium under en längre tid får oss förhoppningsvis att få en ökad
förståelse för Jesu liv och undervisning. Predikotexten kommer att hämtas från
det kapitel som är i fokus för söndagen, men intentionen är att vi ska läsa så står
del av kapitlet som möjligt under gudstjänsten. Equmeniakyrkan uppmanar nu alla
församlingar och medlemmar att läsa just detta evangelium på djupet i en satsning
man kallar Markusåret. Så ta fram din bibeln och var med på resan genom Jesu
verksamma liv med Markus som berättare.

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

Vi vill vara en kyrka för hela
livet där mötet med Jesus Kristus
förvandlar – mig, dig och världen.

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

