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LEDARE

Heja Jesus och heja
Lakers! Vi är på G.
Det går mot vår och värme hoppas vi eller tror vi kanske.
Våren bär med sig mycket och mitt i allt detta firar vi påsk. I
påsken firar vi att livet vinner över döden då Jesus uppstår igen
från de döda. Det är min tro. Tro innebär i det här fallet inte
en gissning eller chansning utan en del av mitt liv baserad på
erfarenhet, tradition och övertygelse. I vår är det också slutspel
i SHL (ishockey) och säkert blir det vinst. Det tror jag också.
Tro i det här fallet är ett förtroende för laget och deras tränare
Sam. Det är inte samma som att tro på Jesus men det bygger
till viss del på samma delar. Så med Guds hjälp och kämpainsats hoppas vi att Lakers vinner SHL och att Jesus vinner över
döden, det är ren repetitionskurs….

har flera bottnar. I detta nummer kan vi bl.a. se bilder från hur
församlingen till komp av elgitarr, bar och trummor rappade
trosbekännelsen. Bilderna ger del av den dansande och sjungande trosbekännelse vi hade på mässan. Påskens gudstjänster
finns med, våra konfirmationer och bergspredikan på Kristi
himmelsfärds dag.
Läs, njut och kom gärna till våra gudstjänster.
Hälsar Anders
Präst, som gör en segergest!

Tro är inte att gissa eller ana inte vet i vissa fall. I andra fall
är tro att gissa och inte veta. Så ordet tro som så många andra

Kontakt med oss som arbetar i församlingen
Anders Nordmark, Präst
Sofia Stynsberg Kantor
Sofia Johansson, Körledare
Zinka Karlsson, Pedagog
Helena Hermansson,
Värdinna, vaktmästare, körledare
Pastorsexpedition
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0470-70 32 35
0470-70 32 37
072-964 79 62
0470-70 32 38

anders.nordmark@svenskakyrkan.se
sofia.stynsberg@svenskakyrkan.se
sofia.jooo@gmail.com
zinka.karlsson@svenskakyrkan.se

0470-70 32 30
0470-70 32 20

helena.hermansson@svenskakyrkan.se

Mötesplatsen
Onsdagar kl 14 i Sandsbro kapell
15 mars Värends spelmansgille
29 mars Vernissage, sång & musik
12 april Yngel från Lenhovda
26 april Björn Sving & Lars Ohlson
10 maj Håkan Nordmark, inför 		
församlingsresan
17 maj Vernissage - sång & musik
7 juni Församlingsresa, Håkan 		
Nordmark är vår ciceron
och vi åker i norra Värend.

Har du firat Gudstjänst på
Himlabacken i Gårdsby?
Sedan en tid tillbaka har annandag pingst slutat vara ”röd” dag. I Gårdsby har vi
haft som tradition att fira just den här dagen med en utomhusgudstjänst på Himlabacken i Gårdsby. Platsen är alldeles underbar, mitt i den vackra bokskogen straxt
norr om Gårdsby kyrka. I lövsprickningstiden kan man njuta av både Guds ord,
körsång, fågelsång, gemenskap och en påtagligt vacker natur bland trädtopparna.
Även i år ska vi fira annandag pingst kl 19:00 på Himlabacken. Ta tillfället i akt och
passa samtidigt på att ta med en kaffekorg så blir njutningen fullkomlig.

Info

Morgonbön tisdagar och torsdagar kl. 8:30
Veckomässa tisdag kl. 18:15 och onsdag 8:30 (med frukost)
Tisdag 11/4 Sandsbro kapell kl. 18:00 Påskpysselkväll
Enkel måltid, vi gör blomdekorationer. Kostnad 50:Anmälan senast 29/3 0470-70 32 38 eller zinka.karlsson@svenskakyrkan.se

Gudstjänster på G i Gårdsby församling

Missa inte bergspredikan den 25 maj.

Datum

Plats

Tid

Gudstjänst

Söndag 19/3

Sandsbro kapell

10:00

KärLekRum

Sandsbro kapell

17:00

Söndag 26/3

17:00

Högmässa

10:00

KärLekRum

Långfredag 14/4

Gårdsby kyrka

Sandsbro kapell

19:00

10:00

Skärtorsdagsmässa

Ett rop i mörkret

Långfredag 14/4

Gårdsby kyrka

15:00

Stabat Mater av Pergolesi

Påskdagen 16/4

Gårdsby kyrka

10:00

Påskdagsmässa

Söndag 23/4

Sandsbro kapell

17:00

Högmässa

Gårdsby kyrka

10:00

KärLekRum

Söndag 14/5

Dädesjö nya kyrka

18:00

Musikgudstjänst

Lördag 20/5

Gårdsby kyrka

12:00

Konfirmation

Söndag 2/4

Söndag 9/4

Onsdag 12/4

Skärtorsdag 13/4

Dramatiserad långfredag

Sandsbro kapell

Sandsbro kapell

Häljaryd skola

Sångare från Edholmerinstitutet
Församlingens alla körer
Söndag 30/4
Söndag 7/5

Valborgsfirande kören sjunger vid elden i Sandsbro

Alla barn- och ungdomskörer Vårfest
Kontraktskördag

19:00

Mässa

Passionsandakt

Torsdag 25/5

Sandsbro kapell

12:00

Bergspredikan med brunch

Lördag 27/5

Gårdsby kyrka

12:00

Konfirmation SAIK

19:00

Friluftsgudstjänst

Gårdsbykören
Söndag 4/6

Måndag 5/6

Sandsbro kapell

Himlabacken Gårdsby

17:00

Högmässa
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Bilder från våra aktivteter

Julspel med mix- det är julglädje.
Helena och Sofia sjunger Tro.

Mässa är en del av vår tro som går att ta på.
Marcus och Martinus var också med i Juslpelet.

Vi tror på Gud Fader allsmäktig-trosbekännelsen rappas.

Mixgruppen laddar för Julspel.
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