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LEDARE

LIVET VANN
Påsken är här. Livet återkommer till jorden igen, det blir
ljusare och ljusare. Träden blommar snart och allt slår ut igen.
I naturen hålls den bästa predikan man kan tänka sig om
påskens glädje. Att Jesus blir levande igen efter Långfredagens
död och elände är Bibelns berättelse om att livet är starkare än
döden. När Jesus uppstår öppnar han himlen för dig och mig.
Därför får vi i vår kyrka tillsammans med kristna jorden runt
ropa att Jesus har uppstått från de döda.
Våren i vår församling erbjuder ett mängd intressanta Gudstjänster och andra spännande aktiviteter. Som start på detta
är påsken och missa inte Skärtorsdagens lammåltid! På Kristi
himmelsfärds dag är det som vanligt Bergspredikan med
brunch.

I övrigt tror vi på Jesus och att Växjö Lakers vinner SHL.
Kom i håg att Du är sedd, älskad och förlåten.
Gud älskar Dig!
Hälsar Anders
Präst, som firar lammfest.

Kontakt med oss som arbetar i församlingen
Anders Nordmark, Präst					

0470-70 32 35

anders.nordmark@svenskakyrkan.se

Anette Lindén, Diakon					

0470-70 48 46

anette.linden@svenskakyrkan.se

Sofia Stynsberg Kantor					

0470-70 32 37

sofia.stynsberg@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, vaktmästare, körledare

0470-70 32 30

helena.hermansson@svenskakyrkan.se

Hanna Petersson, Lokalvård				

076-14 11 244

hanna.petersson98@gmail.com
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Om våren spirar kärleken och då är det ett utmärkt
tillfälle att gifta sig.
Här följer en liten handbok:
• Vill du gifta dig? Ingen annan än du kan veta det.
• Leta rätt på någon att gifta dig med. För det mesta vet man redan vem som är aktuell.
• Fråga om han/hon vill gifta sig med dig (det kallas att fria).
• När du fått ja (i bland måste man tjata). Kontakta din pastorsexpedition för att avtala tid och plats med präst.
Telefonnummerfinns nedan. Det finns gott om tider i år, så vänta inte för länge.
• Välj gärna att fira ert bröllop i någon av vår församlings vackra kyrka eller kapell.
• Ring och bjud in till bröllop. Behövs det lokal för bröllopsfesten kan man hyra församlingshemmet i sin församling.
Allt detta är kostnadsfritt för dig som är medlem i Svenska kyrkan. Förutom en liten hyra för församlingshemmet.
VAD VÄNTAR NI PÅ, GÖR SLAG I SAKEN REDAN I DAG!
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En härlig musikupplevelse var musikgudstjänsten den 28 december i Gårdsby kyrka. Stråkforum med Lars Jöneteg, Sofia Stynsberg ledde Gårdsbykören och Yvonne Tuvesson Rosenqvist sjöng underbart vackert.

Gårdsby församlingsråd hade möte i kapellet den 1 mars. Anders Nordmark är självskriven ledamot och på bilden ovan finns
lekmännen. Från vänster Elisabeth/Pia Dahl, Elizabet Forslund, Malin Adell Kind vice ordförande, ordförande Kjell Gustavsson, sekreterare Manne Andersson, Eva Runehagen, Kent Bergstrand och Ulla-Britt Schill.
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