Svenska kyrkan

Gårdsby församling – Alltid på G
Växjö pastorat nr 3 2017

LEDARE

HÖSTEN KOMMER
Kyrkovalet är avklarat och nu är det nya friska tag i din församling. Sen sist kan jag berätta att vi har fått en ny diakon
som heter Anette Linden heter hon och kommer senast från
kalmarkusten och Öland. På mötesplatsen i Gudstjänster
och på andra ställen träffar ni Anette. Vi har också fått ny
lokalvårdare i form av Hanna Petersson från Sandsbro och
henne träffar ni i Sandsbro kapell för det mesta. Vi hälsar våra
nya medarbetare välkomna och är glada inför vårt samarbete.
Annars har vi rullat i gång med allt som händer i Kapellet och
i Gårdsby kyrka. Barn, unga och vi lite äldre träffas oc h trivs
i en salig och välsignad röra. Som bild för det kan vi tänka oss
Gårdsby kyrkas målning längst fram uppe t taket. Jesus och
barnen föreställer den och visar hur vi, med Jesus som förebild, får vara mitt bland barn, unga och äldre.

Nu när valet är över kan du komma ihåg att JESUS VÄLJER
ALLTID DIG OCH MIG!
Vi ses i höst.
Gårdsby församling- alltid på G.

GUD ÄLSKAR DIG
Hälsar Anders
Präst som är protest(ant).
(Luther 500 års jubileum)

Presentation av Anette Lindén
Hej!

Jag heter Anette Lindén och har precis börjat arbeta som diakon i Sandsbro
kapell, Gårdsby församling. Jag vigdes till diakon i Uppsala den 6 januari 1993, så
jag har varit diakon i 24 år. Min senaste tjänst var utanför Kalmar. Mannen i mitt
liv heter Anders och arbetar som personlig assistent. Vi har tre vuxna barn var och
fyra av dem bor i Växjötrakten, ett barn bor i Lund och ett i London. Våra sex
barn har var sin trevlig respektive, så om vi skulle lyckas samla alla samtidigt blir
vi 14 personer.
På fritiden brukar Anders och jag ägna oss åt en motionsform som kallas Turf och
kan bedrivas till fots, med cykel eller kanot t.ex. Vi tycker mycket om att vistas i
naturen. Jag läser också gärna böcker, ser gärna på dokumentära filmer eller tar
del av kultur av olika slag. Vi har siktet inställt på att flytta till Växjö framöver
men bor just nu även i Kalmar och på Öland.
Jag ser fram emot att lära känna min nya församling och er som bor här. Allt gott!

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

Mötesplatsens
program hösten
2017
23 augusti

Träffa den
nya diakonen

6 september

Felicia Reggentin
- sång

20 september Crister Lindqvist
- ortsnamn

Musikgudstjänst i Gårdsby kyrka
lördagen den 2 september 2017
med Magnus Jakopsohn, Linda Berglund
och Sofia Stynsberg

4 oktober

Hemlig gäst

18 oktober

Kerstin Paulsson
- Guatemala

1 november

Allahelgonakransar

15 november

Vernissage

29 november

Värends
spelmansgille

13 december

Luciafirande

Sandsbro kapell
Onsdagar kl. 14.00 – 16.00

Kyrkoreservatet
i Notteryd
Alla årstider är det härligt att gå i kyrkoreservatet i Notteryd.
Man börjar vid tavlan i Tussuddabackarna och går ner mot Lövsjön

Friluftsgudstjänst i Gasslanda
En av sommarens härliga kvällar var det friluftsgudstjänst på Branten i Gasslanda
med en fantastisk utsikt över sjön Innaren. Hans Engdahl predikade och
kantor Sofia Johansson spelade flöjt i vinden. Byborna hade fixat bord och
bänkar och bjöd på god fika.
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Sandsbro kapell
Hösten 2017

Gemensam fika mellan grupperna.
Ingen föranmälan krävs.
LEK OCH PYSSELKAFÉ

Barn och familj

Torsdagar kl. 13.30–16.30
Terminstart 7/9

Barn upp till 8 månader
Tisdagar kl. 10.00-11.00
Terminstart 5/9

För dig som är hemma med barn. En
möjlighet att träffa andra vuxna och för
barnen att pyssla, leka, sjunga och träffa
andra barn.

LILLA SMÅTTING

Ingen föranmälan krävs.

Barn över 8 månader
Tisdagar kl. 10.30-12.30
Terminstart 5/9

Körer

Möjlighet för dig som är föräldraledig
och vill träffa andra barn och föräldrar.
Vi sjunger sånger och ramsor som är
anpassade till barnens ålder.

SILVERSTRÅLAR
Tisdagar kl. 14.15-16.00
Terminstart 5/9
För barn i årskurs 1 och 2.
Körsång, pyssel och skapande.
Anmälan till Zinka.
MIX
Onsdagar kl. 13.00-15.30
Terminstart 6/9
För barn i årskurs 3 och 4.
Körsång, pyssel och skapande.
Anmälan till Zinka.

TRIX
Fredagar 14.00-16.30
Terminstart 8/9
För barn i årskurs 5 och 6
Sång, musik, pyssel och skapande.
Anmälan till Helena.
Sofiakören fredagar 15.30-16.30
Åk 7 och uppåt.
Information och anmälan
Zinka Karlsson
0470-70 32 38
zinka.karlsson@svenskakyrkan.se
Helena Hermansson
0470-70 32 30
helena.hermansson@svenskakyrkan.se

Gudstjänster på G i Gårdsby församling
Gudstjänst

Plats

Datum

Tid

Övrigt

Mässa

Sandsbro kapell

sö 2017-09-10

17.00

konfirmandupptakt

Högmässa

Sandsbro kapell

sö 2017-09-24

17:00

Birgittamässa
Mässa

Gårdsby kyrka

Sandsbro kapell

sö 2017-09-17

sö 2017-10-01

10:00
17:00

KärLekRum

Gårdsby kyrka

sö 2017-10-08

10:00

Musikal

Gårdsby kyrka

lö 2017-10-21

14.00 och 17.00

Högmässa
Mässa

KärLekRum

Minnesgudstjänst
Högmässa
Mässa

Taizémässa

Adventsmässa

Luciagudstjänst

Rimmad gudstjänst
Julnattsmässa
Julotta
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Sandsbro kapell
Sandsbro kapell
Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka

Sandsbro kapell
Sandsbro kapell
Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka
Gårdsby kyrka

Sandsbro kapell
Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka

sö 2017-10-15

sö 2017-10-22
sö 2017-10-29
sö 2017-11-05
sö 2017-11-12
sö 2017-11-19

sö 2017-11-26

sö 2017-12-03

on 2017-12-13
sö 2017-12-17

sö 2017-12-24

må 2017-12-25

konfirmandmedverkan. Läger i
Kapellet lördag-söndag

17:00
17:00

Konfirmandmedverkan

17:00

Gårdsbykören

17:00

konfirmandmedverkan

10:00
17:00
17:00

10:00
18:00
23:30

07:00

Lutherföredrag
Ev Retreat

konfirmander, Gårdsbykören
17:00

konfirmandmedverkan
Gårdsbykören

