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LEDARE

Julen alltid på G
i Gårdsby församling
Nu drar det ihop sig i år också. Det blir verkligen jul 2016
också. Det mesta ska vara som vanligt tycker vi helst. Gran,
mat, klappar och Jesus förstås. Alla har sina traditioner och
något nytt tar man in varje år i en härlig blandning. Ändå vi
tycker att så har vi alltid gjort utan att märka hur vi gör lite
nytt hela tiden. Men det är väl livet som det ska vara tänker
jag.
I din församling blir det advent och jul som säkert passar dig
bra. Lucia i Gårdsby kyrka 13 dec, julnatt i kapellet på julafton och julotta med bjällerklang i Gårdsby på juldagsmorgon.

Som alternativ till mellandagsrean erbjuder vi musikgudstjänst
med Stråkforum, Sofiakören och Gårdsby kören.
Så låt det snöa och låt änglarna landa med julen i ditt hem och
ditthjärta.
Hälsar Anders
Präst och julefest!

Gudstjänster på G i Gårdsby församling
Datum

Tid

Gudstjänst

Söndag 27 november

10.00

KärLekRum Körer.

Söndag 11 december

17.00

Mässa med trubadur, konfirmander och
mys.

Söndag 4 december

Tisdag 13 december

18.00

Juldagen 25 december

7.00

Julafton 24 december

Mötesplatsen
Onsdagar jämn vecka kl 14.00
Sandsbro kapell
2016 14 december
Luciafika kaffe med lussebullar
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17.00

23:30

Onsdag 28 december

18-19.00

Trettondag jul 6 januari

10.00

Söndag 22 janauri

17.00

Söndag 15 januari
Söndag 29 januari
Söndag 5 februari

Söndag 12 februari

2017 11 januari
Grötfest. Anmäl er till Rose-Marie
0470-70 48 46 senast mån. 9 jan.

Söndag 19 februari

Fortsätter varannan vecka under
våren Onsdag 25/1, 8/2, 22/2, 8/3,
22/3, 5/4
19/4. 3/5, 17/5, 31/5

Söndag 12 mars

Söndag 26 februari
Söndag 5 mars

Söndag 19 mars

Söndag 26 mars

10.00
17-18.00
17.00
17.00
17.00

10.00
17.00
17.00

10.00
17.00

Högmässa

Luciagudstjänst Gårdsby
Julnattsmässa Nyhet

Julotta Gårdsby, Maria Sennvall sång
samt Gårdsbykören

Gårdsby, Stråkforum, Sofiakören och
Gårdsbykören.
Julfestgudstjänst Gårdsby
KärLekRum
Högmässa

Mässa med kör och konfirmander
Ljusgudstjänst Gårdsby
Högmässa

Mässamed kör och konfirmander
KärLekRum
Högmässa
Mässa

KärLekRum
Högmässa

Lite bilder från våra aktiviteter

Bullarna på bilden bakades till Gravsmyckningskaffet som
serverades i Gårdsby till frusna gravsmyckare.

Några små flickor (barnbarn) hjälper till att förtända ljusen.

Luciagudstjänst i Gårdsby kyrka med alla barn- och
ungdomskörer.

Bilderna till höger. Ljusa kyrkan – Församlingsrådet hjälps åt
att göra kyrkan fin till jul. Förtända ljusen, sätta upp ljushållarna i bänkarna, sätta ljus i ljusstakarna, sätta upp julgranen
och ta fram krubban. Som avslutning bjuder Gerd Porle på
glögg och tillbehör.

Krubban på plats!
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Många aktiviteter i Seniorboende behövs
i Sandsbro
kyrkan framöver

Måndag 12 december

kl 13.30-16.00 blir det Lucia- och julfest för barn- och
familjeverksamheten (0-6 år). Kom som Lucia, tärna, stjärngosse. Pepparkaksgubbe eller tomte .

Tisdag 13 december

kl 18.00 är det Luciagudstjänst i Gårdsby kyrka.

Onsdag 14 december

kl 14.00 Mötesplatsen i Sandsbro kapell bjuder på luciafika
med lussebullar.

Torsdag den 15 december

Julspel i Sandsbro kapell för eleverna i Sandsbro skola.
Milxgruppen gör tre föreställningar.

Måndag 19 december

18.00-21.00, Julblomsterpysselkväll i kapellet för vuxna.
Tag med egna krukor, julpynt och kvistar.Zinka fixar
blommor tilll självkostnadspris. Anmäl till Zinka senast
14/12 på 072-574 72 38.

Onsdag 21 december

kl 18.00 Ljusar vi kyrkan. Församlingsrådet hjälps åt att göra
kyrkan fin till jul, förtända ljusen, sätta upp ljushållarna i
bänkarna, säa ljus i ljusstakarna,, sätta upp julgranen och ta
fram julkrubban. Som avslutning bjuder Gerd Porle på glögg
med tillbehör som hon brukar.

Julafton

NYTT! kl 23.30 Midnattsmässa i Sandsbro kapell.

Juldagen 25 december

Traditionsenlig julotta i Gårdsby kyrka med alla ljusen tända.
Gårdsbykören sjunger och Maria Sennvall är solist.

Onsdag 28 december

kl 18.00 Stråkforum. Lars Jöneteg ger med sina f d elever
konsert i Gårdsyby kyrka. Gårdsbykören medverkar också

2017
Fredag 6 januari

kl 10.00 Trettondedagen. Julfestgudstjänst i Gårdsby kyrka.

Onsdag 11 januari

Kl 14.00 Grötfest i Sandsbro kapell, Anmälan till RoseMarie på 0470-70 48 46 senast måndag den 9 januari.
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Gårdsby Boservice Intresseförening hade den 17 november
bjudit in medlemmar och intesserade till ett informationsmöte i Toftagården. Föreningens ordförande Stig Bengtsson
hälsade ett 30-tal gäster välkomna.Bengt Karlsson från kommunala bostadsbolaget Vidingehem berättade och visade
ritningar för planerat Seniorboende i området vid korsningen
Munkagaårdsdvägen – Lanchastervägen där det kan uppföras
byggnader för ett antal senioranpassade lägenheter. Planerna
ligger forrfarande kvar hos Byggnadsnämnden för beslut.
Redovisningen åtföljdes av en stunds frågor och förslag om
utformning av byggnader och lägenheter, samt att återkomma
med mer information när Byggnadsnämndens beslut har
kommit. Bengt Karlsson tackade för värdefulla synpunkter
och förslag från deltagarna.
Artur Klasson

Mötesplatsen inför Allhelgonahelgen
satt många och pysslade med olika prydnader. Se så fina de blev

