Gårdsby församling
Växjö pastorat

Sommar,
sommar,
sommar!
Nu är det dags igen för det som vi svenskar älskar, nämligen sommaren. Så här i början är förhoppningarna på
topp, vädret är alltid det stora ämnet. Snart blir det ledigt
igen och då händer det grejer. En bit är vi snart ganska
bittra och säger att förr var det minsann alltid bra väder,
fiske etc. Vårt minne är spännande för vi minns bara det
som var bra. Vilket kan vara ganska så skönt. Men var det
så mycket bättre förr?
Jag tror att det bästa svaret är att det är bäst just nu! Nu
kan du påverka dina val och ditt liv, det som har hänt är
redan förbi. Men framtiden är en möjlighet.

Framtiden i vår församling kan bli en del av det som är
och blir bra. Nytt för i år är att Mötesplatsen rullar på
hela sommaren och vänder sig till alla åldrar. Vi firar gudstjänster växelvis i Sandsbro och Gårdsby till augusti ut. I
Gårdsby är det öppen kyrka med fika och visning på helgerna.
Så låt sommaren bli en möjlighet oavsett väder, vind gott
eller dåligt fiske osv. Du är älskad av Gud, värdefull och
viktig för andra och för dig själv.
En lång skön sommar önskar

Anders

Präst när det är som bäst.

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
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.

Telefon till Gullvi som är ordförande är 070-640 39
37 eller mail gullvistraat@tele2.se
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Sofiakören i Rotterdam

Vi har under årens lopp upplevt mycket tillsammans. De flesta som är med i Sofiakören
har först sjungit i silverstrålar
sedan vidare till Guldstrålar,
Andreaskör och tjejkul.
Det här året har vi tagit ut de sångliga
svängarna och övat mer fokuserat där
körstämmorna klingar ännu bättre
och säkrare. Vi åkte till Hovmantorp
kyrka och hade en egen konsert och
här hemma i Gårdsby kyrka sjöng vi
nu i Maj tillsammans med Karl-Oskarkören.
Nu var vi redo att kasta oss ut och
resan gick till Svenska kyrkan i Rotterdam.

Våra ungdomar har under många år
jobbat för att samla in pengar till olika
behövande ändamål och nu fick vi se
hur man kan använda sig av dessa.

Prästen Mikael Jönsson tog med varm
famn emot oss och berättade om sitt
arbete i Rotterdam. Han hade spännande historier att berätta och Sofiakören lyssnade med stort intresse.
Kanske var dom också lite trötta efter
en lång promenad genom Rotterdams
shoppinggator där snygga skor och
kläder lockade.
Vi övade i kyrksalen som låg på andra våningen och som en av flickorna
sa;
- Det känns som att vara hemma i
Sverige!

På vägen tillbaka till vårt hotell gick
vi längs med den stora hamnen som
ger Rotterdam sitt signum.

vi begrunda och förundras över. Eftersom Rotterdam under andra världskriget blev så förstört så består staden
mest av modern byggnation.

Efteråt blev det många goda samtal
med spännande mäniskor som söker
sig till svenska kyrkan i Rotterdam.

Ebba och Ilse som har släktingar i
Rotterdam fick lära oss vad man ska
äta när man är där. Pommes med
majonäs är något som man inte bör
missa.

Söndagens Gudstjänst blev en upplevelse för oss alla. Två vuxna som i
sommar ska gifta sig firade sin konfirmation, ungdomskör från Vellinge
kom också och medverkade och så
Sofiakören från Gårdsby församling
som Prästen högt och tydligt presenterade vi alla tillfällen då vi sjöng.

Även den moderna arkitekturen fick
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Sommarschema Gårdsby församling
15 juni kl 17
22 juni kl 17
28 juni kl 11-13
29 juni kl 17
5 juli kl 12
12 juli kl 11-13
13 juli kl 17
19 juli kl 11-13
20 juli kl 11-13
20 juli kl 10
26 juli kl 11-13
27 juli kl 17
2 augusti kl 11-13
3 augusti kl 12
3 augusti kl 11-15
10 augusti kl 17
17 augusti kl 17
24 augusti kl 17
31 augusti kl 17

Högmässa
Högmässa
Öppen kyrka
Högmässa
Konfirmation med mässa
Öppen kyrka
Högmässa
Öppen kyrka
Öppen kyrka
Högmässa
Öppen kyrka
Högmässa
Öppen kyrka
Söndagsgudstjänst
Öppen kyrka
Högmässa
Mässa
Högmässa
Högmässa

Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka
Gårdsby kyrka
Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka SAIK-konfirmander
Gårdsby kyrka
Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka
Gårdsby kyrka
Gårdsby kyrka
Gårdsby kyrka
Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka
Gårdsby kyrka
Gårdsby kyrka
Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka		
Sandsbro kapell
Sandsbro kapell

Öppen kyrka är möjlighet till goda samtal, fika och visning av vår fina kyrka.

MÖTESPLATSEN
Samvaro mitt i veckan - Sandsbro kapell - Björkvägen 13

Startar för hösten onsdagen 27 augusti
med utflykt till Gårdsby !
Buss hämtar vid Toftagården
kl. 13.15
Sandsbro kapell				kl. 13.30
Vi börjar i Gårdsby kyrka 		
kl. 14.00
Anmälan till bussen senast 22 augusti till:
Anders Nordmark tfn. 0470-70 32 35
Fika kostar 20 kr.
Hjärtligt välkommen!
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Bussen är gratis.

