Gårdsby församling
Växjö pastorat

Gårdsby församling – tillbaka
igen. Barnsligare än någonsin!
Nu undrar du förhoppningsvis vad det är som hänt, och
det ska jag berätta. Jesus som är den vi som kyrka har som
ledstjärna och mål är även den som lett in oss på den barnsliga vägen. När Jesus skulle visa vem som är störst i himmelriket visade han på ett barn. När det gällde Guds rike
så säger Jesus att vi ska bli som barn för att kunna komma
in i Guds rike. Så barn är viktiga säger Jesus och det håller
väl alla med om.

I Gårdsby kyrka och i Sandsbro kapell vill vi ta ytterligare
ett steg på barnens väg. Förutom vårt redan fina arbete för
barn och ungdomar sätter vi Sandsbro kapell och Gårdsby
kyrka på kartan som Barnens katedral. Fr. o.m . 28 september och var tredje söndag framöver firar gudstjänster
för små och stora där körer och andra grupper medverkar
på olika sätt. Med barnen i centrum och barnsligare än
någonsin ser Gårdsby församling framtiden an.
I övrigt kan du i tidningen läsa om vad som är på gång och
lite vad som hänt i vår underbara församling. Hösten kan
få vara krafttagens tid och med Jesus i båten och barnens
bästa för ögonen vandrar vi tillsammans framåt.
En mörk och mysig höst

Anders

Präst, som tycker banen är bäst!

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.sörbris@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
Kerstin Vinnersten, Värdinna
0470-70 49 81		
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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Välkommen att fira Gudstjänst i Gårdsby församling
14 sept kl 10 Gudstjänst med små och stora. 		
Sandsbro kapell
21 sept kl. 17 Mässa					
Sandsbro kapell
28 sept kl. 10 Gudstjänst med små och stora. 		
Sandsbro kapell
5 okt kl. 17
Mässa					
Sandsbro kapell
12 okt kl. 10 Mässa med små och stora. 		
Gårdsby kyrka
		
Alla körerna med. 			
19 okt kl. 17 Mässa					
Sandsbro kapell
26 okt kl. 17 Mässa					
Sandsbro kapell
2 nov kl. 16
Minnesgudstjänst 			
Gårdsby kyrka
9 nov kl. 17
Gudstjänst med små och stora. 		
Sandsbro kapell
		Mix och Sofiakören			
16 nov kl. 17 Mässa					
Sandsbro kapell
23 nov kl. 17 Mässa					
Sandsbro kapell
30 nov kl. 10 Mässa med små och stora. 		
Gårdsby kyrka
		
Alla körerna med.

Välkomna till barn och familj
verksamheten!
Vi träffas i Sandsbro kapell.

Mån.
13.30-15.30
Lek o Pysselcafé 0-5 år.
Tis.
10.00-11.30
Lilla småtting
0-17 mån.
Tor.
Rytmik

10.00-11.30
0-5 år.

Här vi sjunger ,dansar, leker, pysslar,
pratar och fikar förstås.

För mer information kontakta Zinka
Karlsson 0470-703238 eller zinka.
karlsson@svenskakyrkan.se

Morgonbön tisdag och torsdag kl. 8:30 i kapellet. Veckomässa tisdagar 18:15
samt onsdagar kl. 8:30 med frukost i kapellet.

Gårdsbykören!

Nu startar vår församlings vuxenkör
för terminen.

Alla nya och gamla medlemmar är
välkomna. Vi övar i Sandsbro kapell
varje tisdag kl 19-21 med start den
2/9.

Gårdsbykören är en blandad kör med
alla fyra stämmor. Vill du veta mer så
bara kom eller hör av dig till kantor
Sofia Stynsberg 0470-70 32 37.
Mötesplatsen och Toftagården har
utflykt till Gårdsby kyrka en sensommardag i augusti.

Som härligt var sken solen och graderna steg på termometern. Bussen var
fullsatt till sista decimetern och alla
kom in och ur antingen man åkte hiss
eller tog trapporna. Kaffet smakade
gott efter andakt med psalmsång till
orgel och bibelberättelse i serieform.

Tack till alla som gjorde denna utflykt möjlig, inte minst personalen på
Toftagården.

Skolbarnen välkomna till AFTER
SCHOOL i Sandsbro kapell!

Här sjunger vi ,skapar, dramatiserar,
fikar och har helt enkelt kul tillsammans.

Tis. Silverstrålar
( årsk. 1-2)
Ons. MIX
( årsk.3-6)
Fre.
Andreaskören (årsk.3-6)
Sofiakören
( årsk4 >>> )
För mer information kontakta Zinka
el. Sofia.
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Befriande bibelläsning

– måndag 29 september i Sandsbro kapell kl.18.30
’Livet’ med stort L kommer i förgrunden när de två böckerna ’Livet’ och ’Bibeln’ läggs intill varandra. När de två
möts kan befrielsen upplevas påtagligt. Med inspiration
från det ekumeniska befrielseteologiska bibelstudiecentrat
CEBI i Brasilien, utgår vi från våra egna liv när vi närmar
oss bibelns berättelser.

Samtal om liv, tro, kyrka och samhälle där bibeln kan blir
ett redskap i förändringsarbetet i våra egna liv och kanske
också i arbetet för en rättvisare värld.

Kom och prova första gången. Sedan ses vi i gruppen 20
oktober, 10 november och 1 december. Hör av om du har
frågor till Katrin Sörbris ledare/diakon; tfn. 0470-704 846
eller mejl ; katrin.sorbris@svenskakyrkan.se

Mötesplatsen

– onsdagar ojämna veckor kl. 14-16
i Sandsbro kapell
September
11
Ny utställning Foto: Anna Nordström
24
Jens Linder i full frihet.

Oktober
8
Anna Nordström berättar om sina bilder
22

November
5
19
Olle Björngreen, Hjärtats nyckel heter sång.
December
3
17

Andakt, Kaffevrån, utställning och program ibland.
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En missionrörelse i
Svenska kyrkan
Gårdsby församling stöttar Maria Polback och hennes
familj där de bor i Tanzania och jobbar för den lutherska
kyrkan i Mwanza. Detta är en mångkulturell miljonstad och barnen går i den Internationella skolan där. Som
tur är ligger den bara ett stenkast från deras hem. Hela
familjen lär sig swahili som är språket de behöver för att
kunna prata med dem som bor där. Barnen får också lära
sig engelska.
I maj började Maria på sin diakonala tjänst. Hon fick
tillsammans med kyrkans överläkare besöka de olika diakonala verksamheterna som bedrivs i stiftet. Biskopen
och kyrkans ledning önskar hjälp med att få struktur på
arbetet. Det behövs handledning och utbildning till alla
dem som jobbar diakonalt. Hon har märkt att de stora
och rika församlingarna säger sig inte ha tillräckligt med
resurser. De räcker bara till de egna medlemmarna. Medan de små, fattiga församlingarna sträcker sig ut för att
hjälpa sina medmänniskor vare sig de är kristna eller inte.
De församlingarna nämner inte ens att de lider brist på
medel för att kunna hjälpa.
Vill du läsa mer själv och har tillgång till dator kan du gå
till deras blogg. Skriv in adress: polbackiafrika.efs.nu

Vill du stödja det arbete som Maria och Henrik bedriver kan du ge en gåva genom EFS bg 900-9903. Ange
nummer 3885 i meddelanderutan så går pengarna till gatubarnsarbetet i Mwanza där Maria är en del. Anger du
nummer 3815 så går pengarna till församlingsstöd i Tanzania där Henrik verkar.
Låt oss bära dem genom våra förböner. Maria ber oss särskilt tänka på deras barns och deras föräldrars hälsa.

