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2 3Information Tankar inför sommaren 

Massor av skolbarn ser fram emot 
dagar, som är fria från läxor och 
lektioner. Vuxna har semesterplaner i 
tankarna – och, ser även de, en tid av 
omväxling och avkoppling från 
vardagslunken. 

– “Du ska inte tro det blir sommar, ifall 
inte nå´n sätter fart”

– Ja, så kommer det snart att låta från 
skolklasser runt om i vårt land. Och 
när jag hör den sången, funderar jag 
ibland på om vi tänker efter vem nå ´n 
är, som ska sätta fart på allting, så att 
vi får se blommor växa och slå ut, se 
lövsprickningen i alla våra träd och 
höra all vacker fågelsång. 

– Jo, “nå´n” är ju GUD, vår 
Skapare, som ligger bakom 
allt detta och som ser till 
att allt detta händer. 

– Så, gå då ut i denna, som vi hoppas,
”ljuva sommartid, och gläd dig vid den 
store Gudens gåvor”. 

– Med detta så önskar jag dig en skön 
sommar och allt välsignat och gott.  

Jan Åsberg, 
kh em och tf komminister i 
Gnosjö församling.

SOMMAR... 
vilket härligt och 
underbart ord, stort 
och löftesrikt. 

Information
Minneslunden kommer att ”städas” två gånger om året.
Då vaktmästarna kommer att plocka bort allt!
Detta kommer att ske, mitten av mars och slutet av sep-
tember. Sätter ni snittblommor i Minneslunden, ber vi er 
att sätta dem i de svarta vasarna  som finns i ställen.
Vaktmästarna.

Kyrkskjuts
När det är gudstjänst eller liknande i Gnosjö kyrka  går 
det kyrkskjuts. Den börjar vid Rosendal 30 min innan 
gudstjänsten börjar och sedan går den via Bäckgården, 
Församlingshemmet, järnvägsstationen, Köpmangatan 
och furuhall till kyrkan.

I egen sak
Eftersom kyrkobladet sträcker sig över en lång tid 
reserverar vi oss för eventuella ändringar. 
Se annonsen i VN torsdagar.

Konfirmand 2015-2016
Glöm inte att anmäla dig till konfan 
som börjar i höst! Senast 17 juni. 
Frågor? Kontakta oss: 99780.

Titta gärna in på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/gnosjo

Svenska Kyrkan i Gnosjö
Församlingsexpeditionens  telefontid vardagar 
utom helgdagsaftnar 8.30-12.00, men vi är ofta där 
på andra tider också. Telefon 0370-99780,   
gnosjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionen  finns i församlingshemmet på Järn-
vägs-gatan utom kyrkvaktmästarna sitt arbetsrum. 
Dit skickar man all post(även kyrkvaktmästarnas). 
Där kan du också möta oss. Bestäm tid eller ring 
först om du vill vara säker på att vi är inne.

Kyrkoherde 
Susanne Johansson
Tel: 99781, 070-3799781
susanne.y.johansson@svenskakyrkan.se
     
Komminister 
Jan Åsberg                                                              
Tel: 17965
gnosjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker 
Rebecka Josefsson                                                                                                                        
Tel: 99784, 070-3617853
rebecka.josefsson@svenskakyrkan.se

Assistent ungdom/diakoni 
Titti Fredriksson
Tel: 99782, 070-3199782
titti.fredriksson@svenskakyrkan.se

Fritidsledare 
Carin Mattsson
Tel: 99786, 072-5222500
carin.mattsson@svenkskyrkan.se

Kyrkokamrer 
Eva-Carin Johansson
Tel: 99783
eva-carin.johansson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen
Telefontid vardagar 09.30-10.00
Tel, fax: 92543

Kyrkogårdförman 
Magnus Melin
Tel: 91168,076-1419788
magnus.melin@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare 
Tina Molin
Tel: 99785, 070-5199780
tina.molin@svenskakyrkan.se

Köket
Tel: 99787
gnosjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktiges ordförande
Arne Svensson. 
Tel: 91559, 070-8887590

Kyrkorådets ordförande
Stefan Lundell. 
Tel: 076-7899390
lundell.gnosjo@tele2.se



4 5Kyrkans år POSTILLA 

Kyrkoåret låter oss leva i det som händer 
kring Jesus. Varje söndag har sitt eget 
ämne, som gudstjänsten kretsar kring. 
Bibeltexterna är valda för att passa detta 
ämne.

Kyrkoårets första del handlar om 
händelserna i Jesu liv. I gudstjänsten 
minns vi dessa händelser och vi dras in 
i skeendet. 

Hos oss på norra halvklotet hänger 
kyrkoåret också samman med årstidernas 
växlingar. I den mörkaste vintern föds 
Jesus, som är världens ljus och som vill bli 
ljuset i våra liv (jul).

På våren, när livet, vänder tillbaka i na-
turen, uppstår han till nytt liv ur sin grav 
påsk. Vid gränsen mellan vår och sommar, 
då människor fylls av glädje och liv, kom-
mer den heliga Anden till kyrkan (pingst).

Julen, påsken och pingsten är de stora 
högtiderna under kyrkoåret. Både jul och 
påsk föregås av en förberedelsetid, advent 
respektive fastan. Det är tider för efter-
tanke och allvar, då man prövar sig själv 
och sitt liv. Särskilt gäller detta fastan. Då 
väljer många att leva lite enklare och avstå 
från sådant som annars är självklart. 

Efter jul och påsk kommer en efterfir-
ningstid, söndagarna efter Trettondagen 
respektive påsk.

Kyrkoårets andra huvuddel kallas 
trefaldighetstiden. Den inleds av Heliga 
trefaldighets dag (söndagen efter pingst). 
Under trefaldighetstiden står det som 
Jesus lärde i centrum. 

Texterna hjälper oss se hur vi ska leva som 
kristna. Viktiga högtidsdagar under denna 
tid är Tacksägelsedagen( andra söndagen i 
oktober) och Alla helgons dag, som vi firar 
första lördagen i november. 

Tacksägelsedagen tackar vi Skaparen för 
årets skörd och alla andra gåvor som vi 
fått ta emot. Allhelgonadagen firas till hel-
gonens minne. Den har också utvecklats 
till en dag då vi tänker på alla döda, sär-
skilt de som dött under det gångna året. 

Detta är annars ämnet för söndagen efter 
Alla helgons dag (Alla själars dag).

Lång väg till kyrkan och otjänligt väder, men här 
fanns räddningen för trötta och vilsna själar. 
I Strindbergs Hemsöborna är det Carlsson som 
läser söndagens text och Luthers förklaring. 
Madam Flod somnar. Läskunnige Carlsson har 
fullgjort sin plikt mot Gud och kristet land. 
Mitten av 1900-talet minns jag min svärfar 
Gottfrid, när han läste stycket. Varje kväll skulle 
familjen samlas kring tramporgel och läsning ur 
Arndts postilla. 

Själv kunde jag 1965 läsa Tage Danielssons 
Postilla. Röda Tage, rött hår och rött sinne. Han 
häcklade såväl höger som vänster och även in-
dividens oförmåga och ovilja att ta eget ansvar 
i stort som smått. 

Radarparet Hasse och Tage dominerade det 
folkliga kulturlivet i TV och på Stockholms sce-
ner. Man gjorde även film. ”Äppelkriget” som 
blev ett kraftfullt inlägg i miljödebatten. 

1976, tio år före sin bortgång, skrev han: Om 
Gud hade vetat att flera hektar prima skog om 
dagen skulle dunsa ner i folks brevlådor med 
fullständigt oönskade besked om hur mycket 
oxfilén kostar på ICA och Konsum. 

Om säger jag, hade Gud vetat detta så hade 
han nog inte gjort något träd. Jag har dock 
försökt återställa skapelsen i dess ursprungliga 
skick genom att klistra ihop reklamfoldrar till en 
liten björk. Men det gick inget vidare. Bara Gud 
kan göra ett träd. Men människorna kan göra 
ett träd löjligt. 

Rut Lönnell

Kyrkans år skiljer sig från det vanliga 
kalenderåret. Det börjar med Första 
söndagen i advent och slutar med 
Domsöndagen. 

En bibeltext och sen frågan Vad är det? 
Därefter Luthers utläggning av texten. 

”Det är synd om människorna”, skrev Strindberg i sitt verk ”Ett drömspel”. 
1912 följdes han till graven på Norra kyrkogården av kungafamilj, 

Stockholms arbetarekommun och en stor folkmassa. På hans gravsten endast 
fyra ord: Ave Crux Spes Unica. Var hälsat – Kors – mitt enda Hopp. 
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8 9Gudstjänster

14/6 Söndag 
2 sön efter trefaldighet 
”Kallelsen till Guds rike”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka
18.00 Musikgudstjänst i Gnosjö kyrka. 
NordZett.

20/6 Lördag Midsommardagen  
”Skapelsen”
10.00 Friluftsgudstjänst i hembygdsparken. 

21/6 Söndag Den helige 
Johannes döparens dag 
”Den högstes profet”
11.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst 
vid Arvids sten.

28/6 Söndag 
4 sön efter trefaldighet 
”Att inte döma”
10.00 Högmässa i församlingshemmet. 
Kyrkkaffe

5/7 Söndag Apostladagen  
”Sänd mig”
10.00 Friluftsgudstjänst i prästgården. 
Kyrkkaffe. Oscar, Johan och Samuel Knutsson 
förgyller med musik.
14.00 Gudstjänst på Bäckgården
15.00 Gudstjänst på Rosendal

11/7 Lördag
18.00 Musikgudstjänst i Gnosjö kyrka. 
Folkmusikduon ”Söder”.

12/7 Söndag 
6 sön efter trefaldighet 
”Efterföljelse”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet. 
Kyrkkaffe.

19/7 Söndag 
Kristi förklarings dag 
”Jesus förhärligad”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka

26/7 Söndag 
8 sön efter trefaldighet  
”Andlig klarsyn”
10.00 Friluftsgudstjänst vid Svikarens kanal, 
Bårebo. Kyrkkaffe.

2/8 Söndag 
9 sön efter trefaldighet  
”Goda förvaltare”
10.00 Friluftsgudstjänst vid Hyltens. 
Kyrkkaffe.

9/8 Söndag 
10 sön efter trefaldighet  
”Nådens gåvor”
10.00 Högmässa i församlingshemmet. 
Kyrkkaffe

16/8 Söndag 
11 sön efter trefaldighet    
”Tro och liv”
18.00 Gudstjänst med musik. 
Three times a Lady sjunger för oss.  
  
23/8 Söndag 
12 sön efter trefaldighet    
”Friheten i Kristus”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet. 
Kyrkkaffe.

30/8  Söndag 
13 sön efter trefaldighet    
”Medmänniskan”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka

5/9 Lördag
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka 

6/9 Söndag 
14 sön efter trefaldighet   
”Enheten i Kristus”
10.00 Gudstjänst i Gnosjö kyrka. 
Konfirmandinskrivning. Lättfika,
därefter information för de nya 
konfirmanderna med familjer.

9/9 Onsdag
Församlingskväll med vår nya biskop 
Fredrik Modeus 

Juni SeptemberAugusti Juli 

Konfirmand 2015-2016
Glöm inte att anmäla dig till 
konfan som börjar i höst! 
Senast 17 juni. 
Frågor? Kontakta oss: 99780.

VÄLKOMMEN
att bli konfirmand 
2015-2016



10 Ann-Louise spelade hang 11

Där är alla barn från 5 år och uppåt välkomna! 
Vi sjunger och dansar både stående, sittandes 
och liggandes. Ni ser oss på familjegudstjäns-
terna och spaghettigudstjänsterna där vi visar 
upp lite av det vi lärt oss.

Kyrkokören byter namn och inriktar sig mer 
mot nybörjare som är glada i att sjunga. Vi träf-
fas på tisdagar 19:00-20:30. 

Ett lovsångsteam kommer öva tisdagar jämna 
veckor 16:30-17:30 och den är för alla som 
känner sig som ungdomar och vill sjunga. Inga 
åldersgränser. 

Glöm inte hålla utkik efter när vi börjar! 
/Rebecka

Söndag den 14/6 kl. 18:00 
kommer Trio NordZett som består av Johanna 
Zetterqvist (flöjt), Joakim Zetterqvist (violin) 
och Viktor Nordliden (cello).  De bjuder på ett 
dynamiskt Bach-program i en färgrik och stäm-
ningsfull konsert.

Söndag den 5/7 kl. 10:00 
förgyller Oscar, Johan och Samuel Knutsson 
gudstjänsten med musik.

Lördag den 11/7 kl. 18:00 
kommer folkmusikduon ”Söder” som utgörs av 
Anna-Karin Andersson (fiol, hardingfela, sång) 
och Fredrik Ohlsson (gitarr, sång, durspel). Med 
förankring i den traditionella folkmusiken tar 
två slipade musiker steget längre och skapar 
något nytt i ett tätt, sammansvetsat samspel. 
Med en bred repertoar av svenska visor, 
slingriga slängpolskor, svängiga schottisar och 
smäktande valser tar bandet med dig på en 
resa, söderut.

Söndag den 16/8 kl. 18:00 
kommer Three times a Lady att sjunga och 
spela, gruppen består av Theresia Carlsson, 
Sanna Fröne och Britt Benjaminsson.

Till hösten fortsätter barnkören 
på måndagar jämn vecka 17:00-17:30

Sommarmusik 

Ann-Louise  skapar med sin hang svä-
vande och lite skeva toner som blir till 
mjuk honung i lyssnarens öron.

Fakta: Hang
År 2000 uppfanns instrumentet i Schweiz. Det 
består av två sfärer i stål som sitter samman. I 
botten finns ett hål för resonanslådan. Instru-
mentet utvecklas kontinuerligt, bland annat 
finns ett med kraftigare bastoner.

En hang tillhör gruppen idiofoner, vilket är ett 
slagverk där hela massan luder. Som xylofon 
och vibrafon.

Ann Louise säger:
- Att få spela i en kyrka som den här  i Gnosjö 
tycker jag om, förklarar Ann-Louise.

Söndagen den 17 maj gästade 
Ann-Louise Liljedahl, Halmstad 
Gnosjö kyrka.



Jesus säger: 
”Kom till mig, alla ni som är tyngda

av bördor; Jag ska skänka er vila

Glad sommar!
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