Gårdsby församling
Växjö pastorat

Nu är det jul igen…
Ge en julklapp till någon du inte känner. Ta chansen för
det finns hur många chanser som helst att ge till någon
du inte känner. Svenska kyrkans internationella arbete tar
emot dina gåvor och ger vidare ut i projekt i hela världen.
Det finns bistånd för rena katastrofer (det kommer tyvärr
nya hela tiden) och långsiktigt bistånd för att bygga upp
länder till självförsörjning. Så dina gåvor går helt säkert
till någon du inte känner men gör garanterat nytta för
många

Ge en julklapp till någon du inte känner men som kan bli
din vän. Det finns utanför nästan varje affär någon person som tigger. Många går förbi, fnyser eller säger något
ofördelaktigt. Någon annan tycker det är jobbigt och vill
inte se. Några ger en gåva ytterligare någon säger bara hej
utan att ge. Men hur du än gör försök att se människan.
För hur det än är så är det en medmänniska som sitter där
och vill ha en gåva. För allvarligt talat så är det väl så att ingen sätter sig så utan att vara av nöden tvungen. Så mycket
pengar ger det tyvärr inte och många skickar det de får
till sina hemland, till mat, sjukvård eller vad familjen där
hemma saknar. Så ge gärna julklappar till dina nära men
ge gärna också till någon mer som jag berättat här.
Vi säger ibland lite slarvigt att vi inte är så rika Sverige.
Hur det är med det så räknar handeln (och de brukar
ha rätt) med nytt rekord för julhandeln även 2014. Man
räknar man med en försäljning på 67-68 000 000 000
kronor årets jul. Så en liten gåva till någon du inte känner
är en god idé.
Att fira jul är också att fira Jesus födelsedag vilket de flesta
kyrkor gjort sen 300-talet. Så ta chansen att fira jul i din
kyrka. 21 december är det Julspel i kapellet. Ett tips är
Samling vid krubban i Sandsbro kapell på julaftons förmiddag kl. 10. Innan julmat, Kalle Anka, godis, gröt och
klappar träffas vi i Kapellet och bär krubbans figurer och
sätter dem på sin plats. Eller för den morgonpigge firas
Julotta i Gårdsby kyrka kl. 6 på juldagens morgon, har
du en släde så gör en slädfärd till Gårdsby. Sedan fortsätter ett flertal gudstjänster ända fram till trettondagen då
julfirandet rundas av i Gårdsby kyrka kl. 16. Många möjligheter att möta dig själv, dina medmänniskor och Gud.
Hoppas vi ses i jultider
önskar

Anders
Präst som firar julefest
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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
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
Pastorsexpedition

0470-70 32 20

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

En massa gudstjänster på gång i
Gårdsby församling
21 dec. kl. 10
24 dec kl. 10
25 dec kl. 6
27 dec kl. 18
28 dec kl. 17
4 jan kl.17
5 jan kl. 18
6 jan kl.16
11 jan kl.17
18 jan kl.17
25 jan kl.17
1 feb kl. 10
8 feb kl. 17
15 feb kl.17
22 feb kl. 10
1 mars kl.17
8 mars kl.17
15 mars kl. 10
22 mars kl.17
29 mars kl.17
2 april kl. 19
3 april kl. 10
5 april kl. 10

Små och Stora med julspel
Samling vid krubban
Julotta
Musik i Jultid
Mellandagsmässa
Mässa
Musikgudstjänst
Små och Stora gudstjänst
Mässa
Mässa
Mässa
Små och Stora mässa
Mässa med mycket ljus
Mässa
Små och Stora gudstjänst
Mässa
Mässa
Små och Stora gudstjänst
Mässa
Mässa
Skärtorsdagsmässa
Ett rop i mörkret
Små och Stora mässa

Sandsbro kapell
Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka		
Gårdsby kyrka
Sandsbro kapell
Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka
Gårdsby kyrka			
Sandsbro kapell
Sandsbro kapell			
Sandsbro kapell
Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka
Sandsbro kapell			
Sandsbro kapell		
Sandsbro kapell			
Sandsbro kapell
Sandsbro kapell			
Sandsbro kapell
Sandsbro kapell			
Gårdsby kyrka
Sandsbro kapell
Gårdsby kyrka

Tisdagar o torsdagar morgonbön i kapellet 8:30
Tisdagar 18.15 Veckomässa samt onsdagar kl.8:30 veckomässa med frukost (inte varje onsdag, men ofta)

Små och stora 9/11 i Sandsbro kapell
Fars dag firades Små och stora gudstjänst i kapellet. På söndagens tema samhällsansvar hade mixgruppen gjort en utställning med egna verk. Alla fäder
firades med kaffe och god tårta efter gudstjänsten.
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Vi vill ha en massa dop på
gång i Gårdsby församling
Det föds mycket barn i vår församling och glädjande nog
så är det många som döps i våra två kyrkor. Den som fått
barn och vill ha dop är välkommen att kontakta oss för att
boka en doptid. Det finns lite olika modeller för detta och
dessa presenteras här. Den vanligaste doptiden är lördag
eftermiddag då vi erbjuder doptider kl. 12, 14 och 16. Det
kan vara en eller två familjer per tid. Det går också att ha
dop på söndag e.m. om inte lördagstiden finns kvar eller
passar. Det går självklart att döpa barn i församlingens
ordinarie gudstjänst på söndagar detta ger dopet en helt
annan inramning i sitt sammanhang då den som döps i
vårt fall blir en del av Gårdsby församling. Gudstjänster
på gång ser du i bladet.

Så det finaste till sist. Dop passar som bäst i de Små och
stora gudstjänster vi har var tredje söndag. Detta är barnens dag. Små och stora barn får fira gudstjänst tillsammans
och för stora barn finns ingen övre åldersgräns. Församlingens barngrupper och körer medverkar på olika sätt för
att skapa fest i Guds hus. I denna fina gudstjänstform går
det alldeles utmärkt att ha ett dop där alla små och stora
får ha fest inför vår Gud. Dop bokas på telefon 047077 32 20.
Är du vuxen och inte döpt finns även denna möjlighet.
Kontakta Anders, präst i församlingen och prata om ditt
dop.

Tanzania och
Maria Polback
En söndag i oktober fylldes kyrkan av körsångare och
lovsång. Efteråt köptes soppa och korv/bröd i församlingshemmet. Skördeauktionen fick många gåvor i form av
grönsaker, sylt, pumpor, bröd, äpplekakor och frukt mm.
Anders Nordmark ropade och buden ramlade in. Allt som
allt samlade vi tillsammans in 3675 kronor som vi skickar
till Maria och hennes arbete i Tanzania genom EFS. Stort
tack till alla som på detta sätt bidrog.

Mötesplatsen i Sandsbro kapell varannan onsdag kl.14.
17 december
21 januari

Film ’Monica Z’ visas och det blir hembakat i Kaffevrån.

Grötfest! Anmälan senast 19 januari till Kerstin eller Katrin.

4 februari – 18 februari – 4 mars o.s.v. 		

Som i Brasilien fast i Sandsbro! Vi startar igen befriande samtal utifrån bibelns berättelser och våra liv.
Måndag 12 januari kl.18.30. Inga förkunskaper krävs. Det blir sex måndagar utspridda under våren. Se
annonsering. Kontaktperson Katrin Sörbris.
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