Gårdsby
församlingsblad

Det är ingen ordning med
något numer…
Hej du håller det nya numret av Gårdsbybladet/
Gårdsby församling (nytt namn kommer) i din
hand. Vad är nu detta, en upp och nervänd
tidning om Gårdsby och en hel del som händer här? Jo då vår församling blivit en del av en
större gemenskap som är Växjö pastorat vill vi
samtidigt satsa lokalt med en tidning som bara
handlar vår församling. Och det mina vänner är
inte så bara det!

Vi är en församling som har ett livligt Gudstjänst och
församlingsliv i Sandsbro kapell, vi är lite fler än 3100
medlemmar, vi döper massvis med nya Gårdsbybor, konfirmerar, firar bröllop och finns även med då sorgen drabbar vid dödsfall och begravning. Allt detta visste ni säkert
redan men vi kan vara stolta över det vi tillsammans kan
åtstadkomma i Gårdsby församling. I tidningen kan ni se
bilder om sådant som hänt och få tips om det som ska
hända.
Det är ju ingen ordning som det var tidigare men med nya
ordningar och lokal förankring siktar vi framåt.

Upp och ner är mycket i livet och ibland behövs någon som
ställer saker på ända och i frågasätter invanda mönster. I
påskens budskap får vi höra om Honom som är Vägen,
Sanningen och Livet och som vågade utmana. Utmana för
att vi ska få leva. Jesus (det hade ni nog gissat) gick mot
mycket av det som var invant och avslutade sin tid på jorden
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med att dö och uppstå. I påskens gudstjänster får du och
jag chansen att vara en del av det skeende som gav och ger
världen liv. Ta chansen att gå från mörker till ljus i de gudstjänster vi firar i påskhelgen. På skärtorsdagskvällen kan
du och jag få vara en del av gemenskapen kring bröd och
vin. På långfredagens temagudstjänst ¨Ett rop i mörkret¨
ser vi hur Jesus spikas upp på att kors och i påsknattens
och påskdagens mässor får vi med kyrkan hela jorden runt
ropa ut om uppståndelse och seger över döden. Ta chansen
att leva med i Den stora berättelsen. Berättelsen om Jesus
som också finns där tillsammans med din och min berättelse. Vi är ett och hör samman.

Påsken visar att livet vann, livet vinner och livet kommer
alltid att vinna!

Gud älskar Dig
Hälsar Anders
Präst när det är som bäst.

På G i kyrkan och kapellet
9 mars

Mässa kl. 17

Ka

16 mars

Mässa kl. 17

Ka

23 mars

Små o stora kl. 10 Ka

30 mars

Mässa kl. 17

Ka

6 april

Mässa kl. 17

Ka

13 april

Mässa kl. 17

Ka

Skärtorsdag Mässa kl. 18:30

Ky

Långfredag

Ett rop i mörkret kl. 10 Ka

Påskafton

Mässa kl. 23:30

Påskdagen

Små o stora kl. 10 Ky

27 april

Mässa kl. 17

Ka

4 maj

Mässa kl. 17

Ka

11 maj

Mässa kl. 10

Ky

18 maj

Mässa kl. 17

Ka

25 maj

Små o stora kl. 10 Ky

Ka

Ka= Sandsbro kapell Ky= Gårdsby kyrka
Varje vecka i Kapellet: Tisdag Veckomässa kl. 18:30, Tisdag o Torsdag Morgonbön kl. 8:30

Öppet kapell!

MÖTESPLATSEN

Har du upptäckt biblioteket i Sandsbro
kapell? Gör det till ditt! Låna en bok,
läs Smp eller Kyrkans tidning. Slå dig
ner i länstolen under lampan och njut
av omgivningen. Olika utställare pryder
väggarna med sina alster. Vi försöker
ha lokala förmågor som byts om efter
någon månad. Öppettider
sammanfaller med övrig verksamhet i
huset. Slå en signal om du vill veta mer
exakt.

Sandsbro kapell
Onsdagar kl. 14 – ca 16
5 o 19 Mars, 2 o16 April, 14 Maj samt 11 Juni
Kom och var med från början eller kom senare. Kom varje gång
eller bara ibland. Vi börjar med andakt och fortsätter i
kaffevrån. Hembakat med kaffe/te 20 kr. Musikunderhållning
eller föredrag någon gång. Viktigast är att träffas. Eller hur? Låna
en bok i vårt bibliotek, läs SMP i länstolen.
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Välkommen på Kärlekens väg önskar Jesus, änglar och en präst. Temamässa på fastlagssöndagen 2014.

Kontakt med oss som
arbetar i församlingen
Anders Nordmark, Präst
0470-90 10 11		
anders.nordmark@svenskakyrkan.se
Katrin Sörbris, Diakon
0470-70 48 46
katrin.sörbris@svenskakyrkan.se
Sofia Stynsberg, Kantor
070-672 71 12
sofia.stynsberg@svenskakyrkan.se
Zinka Karlsson, Pedagog		
zinka.karlsson@svenskakyrkan.se
Anna Tornehagen, Dramapedagog
anna_tornehagen@hotmail.com
Otis och hans mamma Cajsa provsmakar kärlekskakor som MIX gruppen bakat
till gudstjänsten Kärlekens väg

Kerstin Vinnersten, Värdinna		
kerstin.vinnersten@svenskakyrkan.se
I församlingsrådet sitter följande goda krafter: Gullvi
Strååt, Carina Sjöström, Pia Dahl, Elizabet Forslund,
Gerd Porle, Kerstin Björck, Ulrika Falkbacken, Kjell
Gustafsson, Jenny Porle, Kerstin Gadd, Manne
Andersson, Ulla-Britt Schill samt vår präst Anders.
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