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LEDARE

Åren går

Nu har jag varit präst i Gårdsby från och till i nio år och på
heltid i sex år. Det har varit en spännande tid med många
möten. Möten i glädje och sorg samt i livets alla möjliga
skeden. Det är hos oss som möjligheterna finns, nu och i
framtiden. Jag ser fram emot kommande år, då vi kan utveckla församlingens arbete tillsammans. I sommar finns det
lite smått och gott i Gårdsby församling, gudstjänster (en del
utomhus), Lär känna din kyrka 6/7 med möjlighet till fika och
visning samt konfirmation för SAIK-gruppen. Sommaren är
kort, ta vara på den och varandra.

Allt detta och lite till i
Gårdsby församling- alltid på G.

Gud älskar Dig!
Hälsar Anders
Präst, när det är som bäst.

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, värdinna,
vaktmästare				0470-70 32 34

helena.johansson.engdahl@svenskakyrkan.se

Hanna Gatestål Pettersson, ungdomsledare			

hanna.petersson98@gmail.com

Magnus Jakopsohn, musiker				magnus.jakopsohn@outlook.com		
Helena Hermansson (Föräldraledig)
Pastorsexpedition
Helena Lennartsson			

0470-70 32 20

helena.lennartsson@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, samt vår
präst Anders.
Telefon till Kjell som är ordförande är 070-586 11 65 .
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Sound of music
Den nittonde maj (19/5) var det dags för den årliga avslutningen för Gårdsby församlings barngruppsverksamhet i Gårdsby
Kyrka. Under ledning av dramapedagogen Anna Tornehagen,
som även stått för textbearbetning, framförde barngrupperna
en komprimerad version av musikalen Sound of Music med
glädje och stor känsla. 240 personer fick avnjuta den romantiska historien om nunnenovisen Maria som blir barnflicka hos
den stränge Kaptenen von Trapp, en historia som dessutom
skildrar en mörk tid i Europas historia.
Med endast 5 veckors effektivt arbete på grund av påsklov
och studiedagar, var det en imponerande föreställning som
barnen i grupperna Silverstrålarna, Mix samt Trix bjöd på.
Trots den stora tidspressen, upplevdes barnens insats som
lekfullt, avslappnat och frimodigt, där Anna Tornehagen
skickligt navigerade barnen igenom den stora mängd text de

lärt sig utantill. Vaktmästaren Ola Carlsson hjälpte också till.
Församlingspedagogen Zinka Karlsson stod för skapandet av
de fantastiska kläderna och var behjälplig i ombytena mellan scenerna medan kyrkomusikern och körledaren Magnus
Jakopsohn med säker hand ledde barnen i en rad kända pärlor
ur spelfilmen, såsom Do-re-mi och Avskedsvisan. Vi vill
tacka Roger Davidsson från Ljudbiten för hjälp med ljudet
och alla mikrofoner. Diakonen Anette Lindén, även hon en
i arbetslaget med barnen, ledde gudstjänsten och hjälpte till
med scenbytena, och domprost Christofer Meakin höll en
tänkvärd predikan som på ett fint och naturligt sätt anknöt till
innehållet i musikalen och vår omvärlds stora spänningar och
utmaningar.
Tillställningen avslutades med församlingens traditionella
sommarfest i församlingshemmets trädgård där det bjöds på
både korv med tillbehör samt aktiviteter som hoppborg och
ansiktsmålning, och dagen utföll till stor belåtenhet för både
besökare, de medverkande barnen samt de vuxna i arbetslaget
runt barngrupperna. Ett stort tack också till ledarna Hanna
Gatestål Petersson, Thilde Bodsgård, Anna Greta Nilsson,
Sonja Nilsson, Felix Strandberg, Albin Hammargren och
Ludvig Hultgren. Bilderna från musikalen är tagna av Tore
Sjöqvist.
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Gudtjänster på G i Gårdsby församling
Datum

Gudtjänst

Tid

22 juni Midsommardagen Skapelsen

Friluftsgudstjänst Gamla kyrkogården Gårdsby

17.00

6 juli lördag

Konfirmation med mässa Gårdsby

12.00

18 juli torsdag Apostladagen

Friluftsgudstjänst Gasslanda

18.30

Mässa Gårdsby

17.00

Mässa Kapellet

17.00

30 juni Andra söndagen efter trefaldighet Kallelsen till Guds
rike
14 juli

Mässa Gårdsby

Gemensamt

28 juli

Gemensamt

4 augusti Kristi förklarings dag Jesus förhärligad

11 augusti Åttonde söndagen . efter trefaldighet, Andlig klarsyn
18 augusti Nionde söndagen efter trefaldighet Goda förvaltare
25 augusti Tionde söndagen efter trefaldighet Nådens gåvor
1 september Elfte söndagen efter trefaldighet Tro och liv

Mässa Gårdsby

15 september trettonde söndagen efter trefaldighet
Medmänniskan

Mässa Grillfest i trädgården efteråt Kapellet
Musikgudstjänst Kapellet

Studiecirkel i sandsbro kapell hösten 2019

Medelhavsmat och Drottning Ester

Vi lagar 3-rätters middagar och studerar Esters bok i Gamla testamentet

Måndagar 17:30 – 20:00

Ledare: Zinka Karlsson och Anette Lindén
16 september
Grekland

Ester kapitel 1-2

14 oktober
Italien

28 oktober
IRAN

Ester kapitel 5-6

Ester kapitel 3-4

11 november
Turkiet

25 november
Malta

Ester kapitel 9-10

Ester kapitel 7-8

Mötesplatsens program
hösten 2019:
4 september
18 september
2 oktober
Sandsbro kapell
Onsdagar
14.00 – 16.00
Andakt
Fika
Program

16 oktober
30 oktober
13 november
27 november
11 december
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17.00

Mässa Kapellet

8 september Tolfte söndagen efter trefaldighet Friheten i Kristus Ankrace Tofta kanal

Bilder från Malta - Anette Lindén
Vernissage
Durspelsgruppen från Värends
spelmansgille
”Med visor genom livet”
- Eva Carlsson, Gemla, gitarr och sång

Allahelgonakransar - Zinka Karlsson
Vernissage och sång av MIX
”Minnen och människor
i Det heliga landet”
- biskop emeritus Jan-Olof Johansson
Advent-, Lucia- och julsånger –
Tommy Persson, Tolg, och lussefika

17.00

10.00
17.00

10.00
10.00

Gudstjänst annandag
pingst trots att det inte
är en röd dag numera
Annandag pingst hölls traditionsenligt
en gudstjänst i den skira bokskogen i
Himlabacken som Anette Linden ledde.
Sofia Stynsberg ledde Gårdsbykören
i vackra försommarpsalmer. Hon fick
även med alla gudstjänstbesökare
i psalmen Den blomstertid nu
kommer samt Alla fåglar kommit
rén tvåstämmigt.

