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LEDARE

Jul, jul strålande jul!

2018 blir det jul igen och vi laddar för en stor helg med mycket
av allt. Mat, klappar, träffa familj och vänner. Allt så där som
vi vill ha det. Men om vi ska vara ärliga kan mycket kännas
som påhäng och stress och det var inte riktigt meningen,
tänker jag. När juldagen kommer är många av oss så trötta på
julmusik, ljus, julgran, grannar och kanske till och med på
familjen. Men då på juldagsmorgon har julen egentligen precis
börjat. Så försök att ta det lite lugnare i adventstid, stanna upp
och tänk efter vad som egentligen är viktigt. Här skulle det
något tråkiga ordet lagom kunna passa in. Ta det lite lugnt
så får du själv, din familj och kanske till och med grannen en
God Jul. Finns det något måste i julen så är det Du. Ta vara på
Dig själv så kan du lättare ge vidare till andra.
Till Årets julklapp har utsetts Det återvunna plagget vilket
låter bra. Men jag vill föreslå en annan Årets julklapp som är
allt annat än återvunnen. Det är en exklusiv julklapp och när
den är given, ger den mycket, men går inte att använda igen.
Den eller de som får gåvan blir glada och känner sig utvalda
och uppskattade. Du kan med fördel ge den till dig själv
också. Den klapp jag vill förslå dig att ge är tid. Tid för dig
själv, tid för andra, tid för kärlek (vilket också är en diktsamling av Ulf Lundell), tid för varandra, tid för kamratskap, tid

för vila, tid för action eller varför inte tid för Jesus. Som ni
förstår är detta en än mer miljövänlig julklapp som kan växa
till något hur stort som helst. Och bäst av allt - DET ÄR DU
SOM BESTÄMMER!

Nu är tiden vår och vi kan använda den på ett bra sätt. Ett bra
sätt att använda tiden är att ta del av vår församlings gudstjänster
och övrig verksamhet. Redan i jul och sen in på det nya året. I
bladet står det lite om vad som komma skall. Ett tips för nattugglorna är JULNATTEN i Sandsbro kapell. Klockan 23:30
på julafton vakar vi tillsammans in juldagen - Jesus födelsedag.
För den som är lite morgonpigg rekommenderas JULOTTAN
i Gårdsby kyrka. Klockan 07:00 på juldagen firar vi Jesu födelse
med ljus, marschaller, kören och mys. Den som vill får självklart
gå bägge.
En God jul och ge dig tid
önskar
Anders
Prästen, som fixar julfesten (i kapell och kyrka)

Kontakt med oss som arbetar i församlingen
Anders Nordmark, Präst			

0470-70 32 35

anders.nordmark@svenskakyrkan.se

Anette Lindén, Diakon			

0470-70 48 46

anette.linden@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

Helena Johanson Engdahl, NYHET

0470-70 32 34

helena.johansson.engdahl@svenskakyrkan.se

Värdinna, vaktmästare, körledare
Helena Hermansson			

0470-70 32 30

helena.hermansson@svenskakyrkan.se

Pastorsexpedition
Olivera Subervska			

0470-70 32 20

olivera.subervska@svenskakyrkan.se

I församlingsrådet sitter följande goda krafter: Malin Adell Kind, Kent Bergstrand, Eva Runehagen, Pia Dahl, Elizabet
Forslund, Kerstin Björck, Kjell Gustafsson, Jenny Porle, Manne Andersson, Ulla-Britt Schill, Lennart Adell Kind, Lennart
Gummesson samt vår präst Anders.
Telefon till Kjell som är ordförande är 070-586 11 65.
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Julhelgens gudtjänster i Gårdsby församling
Datum och tid

Plats

Gudstjänst

TORSDAG 13/12 18.00

GÅRDSBY KYRKA

Luciagudstjänst

ONSDAG 18/12 19.00

SANDSBRO KAPELL

Julspel

SÖNDAG 16/12 17.00

JULAFTON 24/12 23.30
JULDAGEN 25/12 07.00
FREDAG 28/12 18.00
Stråkforum

TRETTONDEDAG JUL 6/1 10.00
SÖNDAG 13/1 17.00

SANDSBRO KAPELL

SANDSBRO KAPELL
GÅRDSBY KYRKA

GÅRDSBY KYRKA
Gårdsby kyrka

SANDSBRO KAPELL
SANDSBRO KAPELL

Mässa

Julnattsmässa
Julotta

Musikgudstjänst
Adventsmässa

Festgudstjänst Fest för
alla åldrar
Mässa
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Torsdagen den 6 december var det musikgudstjänst i Gårdsby
kyrka. Det var kulturskolans stråkorkestrar Kammarorkestern,
Happy Strings och Tonfiskarna, totalt var det 75 stråkar, som
spelade vacker julmusik. Många musikelever hade börjat spela
stråkinstrument i 4-5 årsåldern med Suzukimetoden och nu
utvecklats till duktiga musiker när de nått tonåren. Kvällen
avslutades med att alla stråkarna spelade Nu tändas tusen
juleljus och alla sjöng med. Kvällen var en stämningsfull och
vacker inledning på julfirandet.

Sandsbro kapell
Onsdagar
14.00 – 16.00
Andakt
Fika
Program

Mötesplatsens program
våren 2019
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23 januari
		

Stråkforum, Lars Jöneteg
- äldre spelar för äldre

6 februari
		
		

Laila och Lars-Erik Malmqvist
- bilder från församlingsresan 2018
och Nydala Krönikespel

20 februari

Vernissage

6 mars
		

Bilder från Samos och Patmos
“I aposteln Johannes fotspår” - Anette

20 mars

Maria Adrian - biodling

3 april

Anna Nilsson - Familjens jurist

17 april
		

14.00 Vernissage
15.30 Påskblommor - Zinka

1 maj

Inget café

15 maj

Smörgåstårta och quiz

Välkomna!

