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LEDARE

Gårdsby församling
– alltid på G
Hej alla i väntan på våren!

Väntan och förväntan hör våren till. Naturen ligger i startgroparna för en ny vår som du och jag kan njuta av i fulla
drag. Men våren är också tiden för kyrkans största helg
PÅSKEN. Varje år får vi i påskens gudstjänster, texter,
psalmer, sånger och böner uppleva påsken händelser i det
som av många kallas ¨Den största berättelsen någonsin¨.

I juni blir det världspremiär för musikalen Noa i Gårdsby
kyrka. Församlingens alla körer och grupper samverkar
kring projektet. Kom med i Noas ark och hör sången.

I Gårdsby församling fortsätter vi be, lovsjunga och fira
massor med gudstjänster. Vår satsning på Barnens kapell
med en Små och stora gudstjänst var tredje vecka kl. 10
fortsätter. Alltid medverkan av barn och ett gott humör
inför Gud. Alla barn, stora som små, är välkomna i gemenskapen! Vi är omväxlande i kapellet och kyrkan så
kolla in gudstjänstlistan.
Sandsbro kapell har varit och vill fortsätta vara ett bönens
hus. Vi har morgonböner, mässan på tisdagkvällen och
en del onsdagar firar vi morgonmässa med efterföljande
frukost. God gemenskap i dubbel bemärkelse. Bön och
andakt är alltid en del i de grupper församlingen har.
Bön är hjärtats samtal med Gud som vi kan ha tillsammans eller enskilt. Att samtala med Gud och människor
är något stort och viktigt. En möjlighet för dig och mig.
Så kom med i allt som är på G i Gårdsby församling.
Hälsar

Anders
Präst när det är som bäst

Kontakt med oss som
arbetar i församlingen
Anders Nordmark, Präst
0470-70 32 35
anders.nordmark@svenskakyrkan.se
Katrin Sörbris, Diakon
0470-70 48 46
katrin.sorbris@svenskakyrkan.se

Sofia Stynsberg, Kantor
0470-70 32 37
sofia.stynsberg@svenskakyrkan.se
Linda Färdigh, Kantor
0470-70 49 21
linda.fardigh@svenskakyrkan.se

Zinka Karlsson, Pedagog
0470-70 32 38
zinka.karlsson@svenskakyrkan.se

Anna Tornehagen, Dramapedagog
070-342 39 79
anna_tornehagen@hotmail.com

Helena Hermansson, Värdinna
0470-70 32 30
helena.hermansson@svenskakyrkan.se
Bokning dop, vigsel, lokaler etc:
Annelie Belstam
0470-70 32 20
annele.belestam@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.
Telefon till Gullvi som är ordförande är
070-640 39 37 eller mail gullvistraat@tele2.se
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DET HÄNDER I GÅRDSBY FÖRSAMLING

En massa gudstjänster på Mötesplatsen
Sandsbro kapell –
gång i Gårdsby församling –onsdagar
jämna veckor
15 mars kl. 10
22 mars kl.17
29 mars kl.
Påskhelgen
2 april kl. 19
3 april kl. 10

Små och Stora gtj
Mässa
Små och stora mässa

Kapellet
Kapellet
Kapellet

kl. 14-16.

1 april Gammeldans på durspel med
Violerna och några till.

Kyrkan
Kapellet

Skärtorsdag
Långfredag

5 april kl. 10

Skärtorsdagsmässa
Ett rop i mörkret
Jonas Stenlund, Cello
Påskmässa

Kyrkan

Påskdagen

12 april kl. 17
19 april kl. 17
25 april kl. 12
26 april kl. 10
3 maj kl. 17
10 maj kl. 17
14 maj kl. 12
17 maj kl. 10
24 maj kl. 17
25 maj kl. 18:30
31 maj kl. 17
7 juni kl. 10

Mässa
Mässa
Konfirmationsmässa
Små och Stora gtj
Mässa
Mässa
Bergspredikan o brunch
Små och Stora gtj
Mässa
Friluftsgudstjänst
Mässa
Noa- musikalmässa

Kapellet
Kapellet
Gårdsby
Kapellet
Kapellet
Kapellet
Kapellet
Kyrkan
Kapellet
Himlabacken, Gårdsby
Kapellet
Gårdsby Världspremiär

15 april Historikern Håkan Nordmark
tar oss med…
29 april Sofia Stynsberg berättar
ifrån tekniska nämndens horisont.

13 maj Kaffevrån, andakt och något
mer.
27 maj Kaffevrån, andakt och något
mer.

10 juni Församlingsresa! Vi åker en
sväng, äter lunch och besöker ett par
platser. Håll ögonen öppna för mer
information längre fram.
Anmälan till resan senast 1 juni.
Ring Katrin på tfn. 70 48 46.
Välkommen med på bussen!

Morgonbön tisdag och torsdag kl. 8:30, veckomässa tisdag kl 18:15
Morgonmässa: utvalda onsdagar kl. 8:30

Gårdsby kyrka

blir full av Små och stora = alla åldrar, då vi avslutar fasteinsamlingen med
mässa och brödförsäljning.

Baka hemma, skänk eller köp bröd i Gårdsby! Vi säljer också Påskris. Svenska
kyrkans internationella arbete runt om i världen behöver vårt stöd.
Mixgruppen och Silverstålarna medverkar!

När? Söndag 29 mars kl. 10.00
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KONFIRMANDLÄGER – VILL DU ENGAGERA DIG?

Konfirmanderna i Berlin
27 februari- 2 mars var församlingens konfirmander på
läger i Berlin tillsammans med Sjösås grupp. Som ledare
kan jag berätta om fina ungdomar, goda ledarkollegor och
fantsatiska dagar i den tyska huvudstaden. Förutom att se
oss om i denna fina stad fick gruppen uppleva och lära
om händelser som präglat Tyskland och världshistorien.
Att på plats se koncentrationslägret Sachenhausen där den
svenske guiden Jens kunde visa och berätta om ett mörkt
kapitel i mänsklighetens historia levandegjorde händelserna
för oss. Vi gick genom den labyrint av stenar i centrala
Berlin som är minnesplatsen över de nästan 6 miljoner
judar som dog i andra världskrigets massmord. Vi besökte
Berlinmuren som vittnar om en annan mörk tid i Tysklands historia. Förutom det bad vi, firade mässa i Svenska

kyrkan och på Anders och Thorstens rum samt hade en
fantastisk tid tillsammans. Våra duktiga ungdomar kom,
såg och upplevde mycket under sina dagar i Berlin.

Och ändå är det murar oss emellan och genom gallren ser
vi på varann. Psalm 289

Vill du engagera dig för att hjälpa andra?
I Gårdsby församling kan du vara volontär/ideell medarbetare. Välkommen med den du är. Du kan engagera dig
för kortare eller längre tid. Eller det kanske passar dig bäst
med någon punktinsatts? Exempel på arbetsuppgifter eller
grupper att delta i:
*Projekt Noa-musikal – Mixgruppen förbereder inför
sommarens stora premiär 7 juni. Det behövs några sy- och
snickarkunniga.
*Mötesplatsen på onsdagar. Det behövs några som kan
förbereda Kaffevrån med kaffekokning o s v.
*Silverstrålarna – barnkören tisdagar kl.13. Det behövs en
extra resurs/vuxenstöd.

*Diakonigrupp – hembesök hos enskilda eller på äldre4

boendet m.m.

*Konstutställning i kapellet. Det behövs en grupp kring detta.

*Öppen kyrka i Gårdsby på sommartid. En grupp som
ordnar med fika och ev. guidar runt.
Du kanske har egna idéer? Hör av dig till någon av oss
anställda eller någon du känner som redan är engagerad.
Välkommen med i församlingens medarbetarlag.

