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LEDARE

Jul, jul strålande jul!

2019 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.
Förra årets julklapp var 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 och 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 natt- ugglorna 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 på 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, värdinna,
vaktmästare				0470-70 32 34

helena.johansson.engdahl@svenskakyrkan.se

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

0470-70 32 20

helena.lennartsson@svenskakyrkan.se

I församlingsrådet sitter följande goda krafter: Malin Adell Kind, Kent Bergstrand, Pia Dahl, Elizabet Forslund,
Kjell Gustafsson, Jenny Porle, Manne Andersson, Ulla-Britt Schill, Lennart Adell Kind, Carina Sjöström, Hanna Gatestål
Petersson samt vår präst Anders. Telefon till Kjell som är ordförande är 070-586 11 65.
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Fyra godingar i gamla testamentet
Studiecirkel i 7 delar
i Sandsbro kapell
våren 2020
Måndagar
18:30 – 20:00

Den
starke
Simson

Ledare: Diakon
Anette Lindén

Drottning Ester

20 januari Ester del 1
10 februari Ester del 2
24 februari Simson del 1
9 mars Simson del 2
23 mars Jona del 1
20 april Jona del 2
Lördagen den 16 maj
”Runda med Rut” start kl.
11:00 i Sandsbro kapell. Vi
pilgrimsvandrar runt Helgö
7 km och läser Ruts bok i
fyra portioner. Matsäck
medtages!

Rut
Jona och valfisken

Historien bakom Juloratoriet av Andreas Hallén

När musikern och barnkörledaren i vår församling, Magnus
Jakopsohn forskade på universitet under hösten 2018, stötte
han på ett ovanligt svenskt körverk som låg och väntade i
Kungliga Bibliotekets samlingar i Stockholm, nämligen Ett
Juloratorium av Andreas Hallén.

son, som för närvarande bedriver studier på operahögskolan
vid Mozarteum i Salzburg, samt Göteborgsbaserade tenoren
Anders Werner. För ackompanjemanget svarar ingen annan
än vår musiker Magnus Jakopsohn, som utexaminerats som
pianist och ackompanjatör.

Andreas Hallén, 1846-1925, var på sin tid mest känd som en
svensk Wagner, vars operor i sann Richard Wagner stil, snabbt
placerade sig bland de mest spelade på Kungliga Operan i
Stockholm, där han var kapellmästare. Han var dessutom
musikkritiker, medlem av Kungliga Musikaliska Akademien
och undervisade vid Musikkonservatoriet.

Tag chansen och hör detta sällan framförda verk i våra vackra
kyrkor under julhelgen.

riet i Stockholm. Hans juloratorium, som fick sitt uppförande
i Göteborg 1905, bjuder dock på helt andra klanger och dessutom en och annan julmelodi. Sedan uruppförandet har
verket endast framförts ett fåtal gånger, varav senast 1996 i
Berwaldhallen Stockholm, då även en cd-inspelning gjordes.
Magnus gjorde vissa efterforskningar om verket och efter en
presentation av idén för Sofia Stynsberg och Carina Stjernqvist Carlsson, så beslöt man att göra gemensam sak i att få
till stånd ett uppförande. Tidigt i somras anlände noterna och
under hösten har det övats hårt i Kapellet i Sandsbro samt i
Dädesjö Sockenstuga.
Delar av verket kommer att framföras i Gårdsby Kyrka den
29:e december kl. 18.00 samt i Drev-Hornaryds Kyrka den 5:e
januari 2020 kl. 16.00.
Gårdsby och Dädesjös kyrkokörer sjunger under ledning av
Sofia Stynsberg och Carina Stjernqvist Carlsson, medan solopartierna sjungs av vår Växjöbördiga sopran Karolina Bengts-

Kom ihåg:
Gårdsby kyrka 		
Drev-Hornaryds kyrka

29 december klockan 18.00
5 januari klockan 16.00

Välkomna!

Mötesplatsens program
våren 2020:

22 januari

Sandsbro kapell
Onsdagar
14.00 – 16.00
Andakt
Fika
Program

5 februari

Bilder från Malta 2019
- Anette Lindén
Lapplisa-café till gitarr och fiol

19 februari
4 mars

Vernissage
Musikaliskt Gott och Blandat

18 mars

MIX och Helena Lennartsson

1 april

Vernissage och Påskblommor

15 april
29 april

Vi välkomnar våren med Daniel
och Tina – Daniel Sjöö och Tina Glimsjö
Bondkomik och stolliga visor

13 maj

Smörgåstårta och quiz

- Håkan Floreby

- Anna Tornehagen

- vår receptionist leder Bingo
- Zinka Karlsson

- Mats Sturesson
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Gudtjänster på G i Gårdsby församling
Datum

Gudtjänst

Tid

tisdag 17/12

Julspel, Sandsbro kapell
Mixgänget uppför årets julspel

18:15

Julnattsmässa, Sandsbro kapell
Anders Nordmark, Magnus Jakopsohn

23:30

Musikgudstjänst, Gårdsby kyrka
Anders Nordmark, Juloratorium av Andreas Hallén: Karolina Bengtsson,
sopran, Anders Werner, tenor, Magnus Jakopsohn, piano, Gårdsby och
Dädesjö Kyrkokörer samt Sofiakören under ledning av Sofia Stynsberg och
Carina Stjernqvist Carlsson

18:00

Mässa, Sandsbro kapell
Anders Nordmark, Sofia Stynsberg, Anette Lindén

17:00

Mässa, Sandsbro kapell Anders Nordmark, Tina Glimsjö

17:00

KärLekRum, Sandsbro kapell
Anette Lindén, Magnus Jakopsohn

10:00

Mässa, Sandsbro kapell
Anders Nordmark, Sofia Stynsberg, Sofiakören

17:00

söndag 22/12
tisdag 24/12
onsdag 25/12
söndag 29/12

måndag 6/1
söndag 12/1
söndag 19/1
söndag 26/1
söndag 2/2
söndag 9/2
söndag 16/2
söndag 23/2
söndag 1/3

Mässa Sandsbro kapell
Daniel Sjöö, Magnus Jakopsohn, Anette Lindén Felica Reggetin Solist

10:00

Julotta,Gårdsby kyrka
Anette Lindén, Magnus Jakopsohn, Andreas Jakopsohn, sång

07:00

Trettondagsgudstjänst, Sandsbro kapell
Anders Nordmark, Sofia Stynsberg, Anette Lindén

10:00

Gudstjänst i Sandsbro kapell – Grötfest
Anette Lindén, Magnus Jakopsohn

10:00

Ljusmässa, Gårdsby kyrka
Anders Nordmark, Sofia Stynsberg, Gårdsbykören

17:00

Mässa, Sandsbro kapell
Anders Nordmark, Tina Glimsjö

17:00

Musikgudstjänst med mellolåtar, Sandsbro kapell
Anette Lindén, Magnus Jakopsohn, Sofiakören

17:00

Luciagudstjänst
Det var 575 personer i Gårdsby kyrka
på luciadagens kväll fredagen den 13
december. Det var församlingens körer,
dvs Silverstrålarna, Mix, Trix och
Sofiakören som samstämmigt sjöng de
välkända lucia- och julsångerna.
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Ett stort tack till alla medverkande för en
fantastisk upplevelse i vår vackra kyrka.
Tack alla duktiga ledare Sofia Stynsberg,
Magnus Jakopsohn, Helena Hermansson, Hanna Gatestål Petersson, Zinka
Karlsson, Anette Lindén och vår
präst Anders.

