Gårdsby församling – Alltid på G
Växjö pastorat

LEDARE

GULD och gröna skogar!
Efter en vår som väntade, men med Växjö som Svensk mästare
i ishockey kommer en sommar.
Förhoppningarna ligger på topp efter en kall och ruggig vår
tror vi på värmen och ljuset igen. Fast sommarn var nog inte
alltid bättre förr. Men minnet vill så. Min första dag som
anställd vaktmästare i Växjö för 33 år sedan berättar annorlunda. Den 13 juni 1982 skulle jag hämta ett gäng som varit på
kanothajk med Kyrkans ungdom. Vid Hjortsbergasjöns strand
stod de och frös medan snön föll från skyn. En blå folkabuss
med kanoter på släp och frusna deltagare åkte hem till Växjö.
Snö i juni och sedan värmebölja i juli var sommaren 1982. Så
låt det vara kallt ett tag, snön kan vi slippa men värmen kommer. Om inte annat så finns din församling i Gårdsby och kan
ge dig värme. I sommar flyttas det mesta på gång i församlingen till Gårdsby kyrka eller utomhus vid några tillfällen. Kolla
Gudstjänster på G. I Gårdsby är det öppen kyrka med fika,
guidning och möjlighet till enskild andakt. Så ta en tur till vår
fina kyrka.
God och välsignad sommar.
önskar
Anders
Präst, som pratar mest, om Jesus!

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: 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 Kjell som är vice ordförande är 070-586 11 65.
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DET HÄNDER I GÅRDSBY FÖRSAMLING

Gudstjänster på G
i Gårdsby församling
14/6 17.00
20/6 12.00
28/6 14.00
4/7
5/7 12.00
11/7
12/7
16/7 19.00
18/7
19/7 10.00
25/7
26/7 10.00

2/8 10.00
9/8 10.00
23/8 17.00
30/8 10.00
6/9 17.00
13/9 17.00

Mässa i Sandsbro kapell
Friluftsgudstjänst på Gårdsby kyrkogård
med efterföljande kyrkogårdsvandring
Gudstjänst i Gårdsby kyrka
Öppen kyrka kl. 11.00–13.00
Gudstjänst i Gårdsby kyrka
Öppen kyrka kl. 13.00-15.00
Öppen kyrka kl. 11.00–13.00
Öppen kyrka kl. 11.00–13.00
Friluftsgudstjänst Branten Gasslanda
Öppen kyrka kl. 11.00–13.00
Mässa i Gårdsby kyrka
Öppen kyrka kl. 11.00–13.00
Öppen kyrka kl. 11.00–13.00
Musikmässa i Gårdsby kyrka
Karl-Oskarkören under ledning
av Lawrence Johnsson medverkar
Öppen kyrka kl. 11.00–13.00
Mässa i Gårdsby kyrka
Mässa i Gårdsby kyrka
Mässa i Sandsbro kapell
Gudstjänst i Gårdsby kyrka
Mässa i Sandsbro kapell
Mässa med konfirmandupptakt i Sandsbro kapell

Mötesplatsen startar för hösten onsdag 2 september kl.15 – ca.17. Harald

Gustafsson, präst i Öjaby församling, gästar oss med sång och musik. OBS! Nytt
klockslag. Vi har flyttat fram starttiden en timme. Varmt välkommen att vara med
en stund, komma sent eller gå tidigt, komma för 1:a gången, komma ibland eller
komma var gång.

Bussutflykt till
Gårdsby kyrka
Torsdag 20 augusti kl.14

Avresa från Toftagården kl.13.15
Sandsbro kapell kl.13.30
Andakt i Kyrkan kl. 14 och därefter
kaffe med dopp i församlingshemmet.
Vår kantor Linda Färdigh underhåller
med sång och musik.
Tillbaka igen ca.16.
Anmälan, om du vill åka med bussen,
till Katrin Sörbris tfn.0470-70 48 46
senast måndag 17augusti.
Varmt välkommen!

”Kvar i stan” 2015
Onsdagar fr o m 17 juni kommer buss
att hämta upp vid f.d. Konsum (=hållplats för 8:ans buss) i Sandsbro kl.13.20,
för färd till Öjaby församlingshem där
kaffe och program väntar. Bussen kör
tillbaka också. Allt detta till en kostnad
av 40 kronor.

Öppen kyrka –
Gårdsby

Under högsommartid kommer kyrkan
vara öppen några lördagar och söndagar.
Då finns det möjlighet att dricka kaffe
med dopp, få guidning, samtala eller för
egen andakt. Tiderna finns i Gudstjänster på G i Gårdsby församling.

Sjung för Guds skull

Gårdsbykören startar den 25/8 kl 19-21.
Sofiakören den 28/8 kl 15-16:30
Mixgruppen den 26/8 efter skolan ( klass 3-6)
Silverstrålar den 25/8 efter skolan ( klass 1-2)
Välkomna!
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Grupp för sörjande
i Sandsbro kapell
Sorgegrupp för dig som förlorat din partner är en möjlighet
som flera har tagit till vara på under året som gått. Att möta
andra i liknande situation kan ge en förståelse som är svår att
finna annars. Detta gör att det blir lättare att dela de svåraste
känslor och bli förlöst till ett liv som trots allt går vidare. Den
som mist sin partner får en personlig inbjudan några månader
efter dödsfallet. Gruppen samlas sex gånger och deltagarna ger
varandra tystnadslöfte. Det som sägs i rummet stannar där.

Silverstrålarna besöker Boda glasbruk som vårutflykt

Vernissage för konstutställning i Sandsbro kapell och besök av Sofia Stynsberg utifrån Tekniska nämndens horisont, 29 april. Mona Hagström, Stojby
och Kristina Edin, Växjö visade sin konst i textil, akvarell och akryl. Hela
september håller vi öppet igen.

Musikalen Noa uppfördes i Gårdsby kyrka av alla barn-och ungdomskörerna
den 7 juni.
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