Gårdsby församling – Alltid på G
Växjö pastorat

LEDARE/KONTAKT

JULEN ALLTID PÅ G

i Gårdsby församling
Nu lackar det mot jul och hoppas att du hinner njuta av det
som är och hoppas på det som ligger framför oss. För julen är
ett fantastiskt tillfälle till att få vara och göra mycket. Läser
du reklamen eller ser på TV ska du köpa dig lycklig och du ska
känna dig lycklig hela tiden. Familjen, den perfekta julen och
alla klappar du ska köpa är sån´t som ska göra dig lycklig julen
2015. För de som säljer julen vet var vi är som känsligast och
riktar in sig där.
Men jul är, förutom en och annan julklapp, en möjlighet att
fira hur Gud blir människa i barnet Jesus. Fira gärna tillsammans med någon som tycker om dig. Gör ingen annan det är
Jesus rätt person att fira julen med för Jesus älskar oss alla.
Julen är en fantastisk tid i din församling. Gudstjänster som
firas med skön sång av församling och våra körer gör julen till
något med menig och budskap. Julottan i Gårdsby firas på rätt
tid och allt är precis så som vi vill ha det.

Men för många finns det inget att fira, inte ens på julen. De
många flyktingar som kommit till vårt land kan få fira jul
utan tak över huvudet, inte för att glömma alla som drabbats av krigets fasor i andra länder eller de EU-migranter som
inte har något hem och som tigger för att ge familjen något.
Skillnaderna mellan rik och fattig blir som störst i jultid. Nytt
köprekord även julen 2015 spår handeln och vi hinner knappt
svälja juligröten så ska vi på mellandagsrea. Eller byter vi våra
julklappar i trängsel mellan jul och nyår.
Ge dig själv och dina nära en god jul. Ge en julklapp någon
som saknar det vi har en. (sms:a LJUS till 72905 och 50 kr)
Snart kommer änglarna att landa
God Jul önskar

Anders

präst som firar julfest (6 januari i Gårdsby kyrka)

Kontakt med oss som arbetar i församlingen
Anders Nordmark, Präst
0470-70 32 35
anders.nordmark@svenskakyrkan.se

Anna Tornehagen, Dramapedagog
070-342 39 79
anna¬_tornehagen@hotmail.com

Katrin Sörbris, Diakon
0470-70 48 46
katrin.sorbris@svenskakyrkan.se

Helena Hermansson, Värdinna, vaktmästare, körledare
0470-70 32 30
helena.hermansson@svenskakyrkan.se

Sofia Stynsberg, Kantor
0470-70 32 37
sofia.stynsberg@svenskakyrkan.se

Pastorsexpedition

Sofia Johansson, Körledare
072-964 79 62
sofia.jooo@gmail.com
Zinka Karlsson, Pedagog
0470-70 32 38
zinka.karlsson@svenskakyrkan.se
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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 Kjell som är ordförande är 070-586 11 65 och epost mb97899@tele2.se

DET HÄNDER I GÅRDSBY FÖRSAMLING

FÖRSTA ADVENT
Gårdsby- alltid på G
Adventshelgen i Gårdsby kyrka hade en
rejäl spännvid. Det var Guds gåva i form
av hårdrocksmusik och högtidlig musik
levererad av Kronobergarnas musikkår.
Till denna skiftande och sköna musik
firades nattvard lördag och söndag. Allt
ackompanjerat av Hosiannasång och
Jesus rider in i Jerusalem. Kan det bli
bättre?

God gave rock ´n roll to you är en låt
av bandet Kiss och den fick bli titel för
lördagens mässa med kyrkokör, ungdomskör, hårdrocksband och en liten
präst. Många kom för att lyssna, sjunga
med och släppa loss på lördagen. Snake
hill grovers från Ormesberga, ÖrOrmesbergas kyrkokör med förstärkning
samt Trix-gruppen från Gårdsby sjöng
för och med oss.

För dig som inte var där finns hjälp. Helt
säkert är att mässan med hårdrock är i
Domkyrkan 22 januari kl. 18.
Välkommen dit.
Söndagen förgylldes av Kronobergarnas musikår som inte bara spelade
finns musikstycken utan även kompade
psalmsången. Fint och mäktigt som bara
första advent kan bli.

Cirka 330 personer kom till oss i
adventsmörkret och stämningen var på
topp.

KärLekRum
Vad är nu detta, undrar du kanske. Jo,
KärLekRum är Gårdsby församlings
nya gudstjänstform för alla åldrar. Innan
hett det Små och stora eller familjegudstjänst. Men nu prövar vi nya grepp och
ett nytt namn. Men självklart är det
gudstjänst vi firar med bön, lovsång och
Jesus i centrum. Var tredje vecka är det
KärLekRum i Kapellet eller Kyrkan.
Namnet är ett försök till ordlek med
kärlek, lekrum eller varför inte rum för
kärlek. Gudstjänsterna vill lyfta fram
Guds kärlek till oss och vi kan få ge vår
kärlek till Gud. Rum för detta är våra
heliga rum i Kapellet och Kyrkan.
Välkommen du med!
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Gudstjänster på G i Gårdsby församling
12 december kl. 18

Luciagudstjänst

Gårdsby kyrka

20 december kl. 10

Mariamässa

Sandsbro kapell

24 december kl. 10

Samling vid krubban

Sandsbro kapell

25 december kl. 7

Julotta

Gårdsby kyrka

30 december kl. 18

Stråkforum

Gårdsby kyrka

3 januari kl. 10

Gudstjänst

Sandsbro kapell

6 januari kl. 10

Julfestgudstjänst

Gårdsby kyrka

10 januari kl. 17

Mässa

Sandsbro kapell

17 januari kl. 10

Mässa

Sandsbro kapell

24 januari kl. 17

Mässa

Sandsbro kapell

31 januari kl. 17

Ljusgudstjänst

Gårdsby kyrka

7 februari kl. 10

KärLekRum

Sandsbro kapell

14 februari kl. 17

Mässa

Sandsbro kapell

21 februari kl. 9

Morgonbön

Sandsbro kapell

21 februari kl. 17

Mässa i Taizé

Sandsbro kapell

28 februari kl. 10

KärLekRum

Sandsbro kapell

6 mars kl. 17

Mässa

Sandsbro kapell

13 mars kl. 17

Mässa

Sandsbro kapell

20 mars kl. 10

KärLekRum

Sandsbro kapell

23 mars kl. 19

Passionsandakt

Hälgaryds skola

24 mars kl. 19

Skärtorsdagmässa

Gårdsby kyrka

25 mars kl.10

Dramatiserad långfredag

Sandsbro kapell

27 mars kl. 10

Påskdagsmässa

Gårdsby kyrka

Varje vecka i Kapellet
Moronbön tisdag och torsdag kl. 8:30
Veckomässa (nästan alla) onsdagar kl. 8:30
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