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LEDARE

DET MESTA REGNAR BORT?

Sommaren i Gårdsby, alltid på G
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 sak som händer är att vi snart ganska blir
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. På tal om val så är det
kyrkoval i höst. Vill du vara del av vårt församlingsråd kan du
höra av dig så berättar vi mer.

Framtiden i vår församling kan bli en del av det som är och
blir bra. Vi firar gudstjänster växelvis i Sandsbro och Gårdsby
till augusti ut. I Gårdsby är det öppen kyrka med fika och
visning de helger det är Gudstjänst.
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
Hälsar Anders
Präst, som gör segergest (livet vann)

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

Friluftsgudstjänst traditionsenligt på annandag Pingst i
Himlabacken. Det var många som kom och hörde Gårdsbykören sjunga i den vackra bokbacken.

Barnverksamheten hade sin avslutning i Gårdsby kyrka
söndagen den 7 maj. Efter gudstjänsten var det korv
och fika i församlingshemmets trädgård. Där var det
också hoppborg och godisregn och alla hade en solig och
trevlig dag.

Gudstjänster på G i Gårdsby församling
Datum

Plats

Gudtjänst

sö 18 juni kl. 17

Sandsbro kapell

Högmässa

sö 9 juli kl. 17

Gårdsby kyrka

Högmässa

lö 24 juni kl. 10

to 20 juli kl. 18.30
sö 23 juli kl. 17

sö 30 juli kl. 10

sö 13 augusti kl. 17

sö 20 augusti kl. 17
sö 27 augusti kl. 17
lö 2 september

sö 3 september kl. 17

sö 10 september kl. 17

Gårdsby gamla kyrkogård
Gasslanda branten
Gårdsby kyrka
Gårdsby kyrka

Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka

Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka

Sandsbro kapell
Sandsbro kapell

Övrigt

Friluftsgudstjänst
Friluftsgudstjänst
Högmässa
Högmässa
Mässa

Högmässa

Lars Jöneteg fiol

Musikgudstjänst

Magnus Jacobsson

Mässa

Konfirmandupptakt

Högmässa
Högmässa
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SAIK-gruppen konfirmerades den 27 maj i Gårdsby kyrka av Anders Nordmark, biträdd av pedagogen Carina Nordmark
och konfaledaren Amalia Thorildsson

Den 21 maj var det musikgudstjänst i Gårdsby kyrka. Musica Camerata under ledning av Lars Jöneteg och Dacke drängar
ledda av Anna Ivarsson gav oss en minnesvärd och vacker konsert.

4

