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LEDARE

JESUS ÄR

Påsken är här. Jesu är, eller Jesus äger om vi ska försöka tala
nutidssvenska. Jesus säger att Han är massor med saker så
som; livet, uppståndelsen, vägen, sanningen o.s.v. Därför
säger jag kort och gott Jesus är. Att Jesus var eller fanns är inte
särskilt spännande jämfört med att Han är.
Då 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 eller längre fram Musikal med våra
barn och ungdomar.

På Kristi himmelsfärds dag är det som vanligt Bergspredikan
med brunch.
I övrigt tror vi på Jesus och att våren är livet och kärlekens tid.
Kom i håg att Du är och att Jesus är.
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 Johanson Engdahl, värdinna,
vaktmästare				0470-70 32 34

helena.johansson.engdahl@svenskakyrkan.se

Hanna Gatestål Pettersson, ungdomsledare			

hanna.petersson98@gmail.com

Magnus Jakopsohn, musiker				magnus.jakopsohn@outlook.com		
Helena Hermansson (Föräldraledig)
Pastorsexpedition
Helena Lennartsson			

0470-70 32 20

helena.lennartsson@svenskakyrkan.se

I församlingsrådet sitter följande goda krafter: Malin Adell Kind, Kent Bergstrand, Eva Runehagen, Pia Dahl, Elizabet
Forslund, Kerstin Björck, Kjell Gustafsson, Jenny Porle, Manne Andersson, Ulla-Britt Schill, Lennart Adell Kind, samt vår
präst Anders.
Telefon till Kjell som är ordförande är 070-586 11 65 .
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Julhelgens gudtjänster i Gårdsby församling
Datum och tid

Gudtjänst

Plats

14 april Palmsöndagen kl. 10

KärLekRum

Sandsbro kapell

19 april Långfredagen kl. 10

Ett rop i mörkret Dramatiserad långfredag

Sandsbro kapell

18 april Skärtorsdagen kl. 19
21 april Påskdagen kl. 10
27 april kl. 12

5 maj Tredje sönd. i påsktiden kl. 17

12 maj Fjärde sönd. i påsktiden kl. 17
19 maj Femte sönd. i påsktiden kl. 10
26 maj Bönsöndagen Kl. 17

30 maj torsdag Kristi himmelsfärds dag
2 juni Söndagen före pingst Kl. 17
9 juni Pingstdagen

10 juni Annandag pingst Kl. 19

Mässa, Altarets avklädande Lammåltid
Mässa, Gårdsbykören medverkar
Konfirmation med mässa
Mässa

Temagudstjänst

KärLekRum, Sound of Music-musikal
Dramamässa Levande tavlor

Bergspredikan med Brunch Kören medverkar
Temagudstjänst

Kontraktskördag Gemensamt
Friluftsgudstjänst

Gårdsby
Gårdsby
Gårdsby

Sandsbro kapell
Sandsbro kapell
Gårdsby

Gårdsby kyrka

Sandsbro kapell
Sandsbro kapell
Älghult

Himlabacken Kören medverkar

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.
• Telefonnummer finns 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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The

Sound of Music
-Musikal
Gårdsby kyrka
Söndagen den 19 maj kl 10:00
Församlingens barnkörer
Anna Thornehagen
Magnus Jakopsohn
Zinka Karlsson
Anette Lindén
m.fl.

Välkomna!

Temagudstjänster
i Sandsbro kapell
12 maj kl 17:00
Vägen till Livet
2 juni kl 17:00
Hjälparen kommer
Stationer med lappar, ljus, pärlor och stenar.
Musik spelas under tiden som vi vandrar
runt mellan stationerna.

Välkomna!

4

17 april

14:00 Vernissage
15:30 Påskblommor
med Zinka

1 maj

Inget café

15 maj

Smörgåstårta och
quiz

Sandsbro kapell
Onsdagar
14.00 – 16.00
Andakt
Fika
Program

