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2 3Information Tankar inför hösten 

...även om solen och värmen kom väldigt sent. 
Man får vara glad och tacksam för det. Det 
finns så fantastiskt mycket att glädjas åt, ibland 
tappar vi bort det i bekymren för det som inte 
blev som det var tänkt.

  Jag funderar lite på året som gått, tänk att jag 
redan varit här ett helt år. Ett år fullt av glädje 
och utmaningar, men också mycket arbete och 
problemlösningar.  Det tar sin tid och kraft att 
bygga nytt. Nästan all personal har anställts 
under året, dels för att komplettera och dels 
för att ersätta dem som slutat. 

  Vi har påbörjat en del omorganisationer av 
tjänster med sikte på framtiden och under 
hösten kommer vi att börja arbetet med den 
kommande sammanslagningen med grann-
pastoraten; Kävsjö, Bredaryd-Kulltorp och ev. 
Forshedabygden. Det är Växjö stift som driver 
detta arbete. Siktet är inställt på 1 jan. 2018.

  På vår vackra kyrkogård har askgravplatsen 
färdigställts, växter är planterade och belys-
ningen är på plats. Belysningen på gångvägen 
mot kyrkan är också åtgärdad nu. Från min 
nya vy, prästgården, har jag sett hur otroligt 
mycket människor som kommer till kyrko-
gården varje vecka. Det gör mig alldeles 
varm i hjärtat över all kärlek, blommor 
och alla minnen som de som gått 
före oss, får ta emot.

  När det gäller verksamheten 
löper en del på som vanligt, en 
del är nytt och mer är på gång 
så sakta. I Gudstjänsterna och 
dess utformning har vi försökt 
att både ha vissa traditioner och 
lite nytt. 

En nygammal tradition är att ha 
friluftsgudstjänst vid prästgården, 
det var uppskattat.

  Det går mot höst och mörker nu, glöm då inte 
att ljuset vilar där i mörkret och det är bara att 
vända sig till Ljuset självt, Jesus Kristus, han 
hör dig och finns dig när. Jag hade möjlighet 
att få besöka staden Efesos i Turkiet i somras, 
så spännande att gå där både Paulus, Johan-
nes, Jesu moder Maria och många fler vistats. 
Därför skickar jag med er ett ord från Paulus 
brev till Efesierna, Ef 5:9;

    Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt 
överallt där det finns godhet, rättfärdighet och 
sanning.

/ Susanne Johansson, Kyrkoherde

Tänk att vi till slut 
fick sommar ändå...

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 
september.

Sätter ni snittblommor i Minneslunden, ber vi er 
att sätta dem i de svarta vasarna som finns i ställen.
Vaktmästarna.

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

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

Svenska Kyrkan i Gnosjö
Församlingsexpeditionens telefontid vardagar 
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 
Järnvägsgatan 52. 33530 Gnosjö. Där har all 
personal utom kyrkvaktmästarna sitt arbetsrum. 
Dit skickar man all post (även kyrkvaktmästarnas). 
Där kan du 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, kh emeritus
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

Assistent barn/kök-städ
Therese Johansson
Tel: 99786, 072-5222500
therese.johansson@svenskakyrkan.se

Assistent administration/kök-städ
Carin Mattsson
Tel: 99780 
carin.mattsson@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer 
Tel: 99783

Kyrkogårdsexpeditionen
Telefontid vardagar 09.30-10.00
Tel, fax: 92543

Kyrkogårdförman 
Magnus Melin
Tel: 911 68,076-1419788
magnus.melin@svenskakyrkan.se

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

Köket
Tel: 99787

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

Kyrkorådets ordförande
Stefan Lundell. 
Tel: 076-7899390
lundell.gnosjo@tele2.se
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Vi står = visar respekt och vördnad.
När Jesus red in i Jerusalem strax före påsk då 
han blev avrättad, stod folket och hyllade honom 
med Hosiannarop och palmblad
(Matt 21:1-9). På samma sätt visar vi vår hyllning 
och öppenhet mot Gud genom att stå upp, t.ex 
under evangeliet och trosbekännelsen.
* i psalmbok och gudstjänstordningen
( agendan) betyder stående.

Vi sitter = lyssnar
Maria satt vid Jesu fötter när han talade 
(Luk 10:38-39). Vi sitter också i kyrkbänken under 
sådana moment då vi lyssnar och lär, t.ex under 
textläsning och predikan.

Vi faller på knä = visar  ödmjukhet
Stjärntydarna (de vise männen) föll på knä och 
hyllade Jesus (Matt 2:1-12).
På det sättet visade de sin ödmjukhet, även om 
han bara var ett barn. På samma sätt 
visar vi ödmjukhet inför Jesus genom att falla på 
knä, t.ex då vi tar emot nattvarden.

Procession
Ibland inleds och avslutas gudstjänsten med 
procession. En sådan består oftast av korsbärare, 
ljusbärare, evangelieboken, ev  kör, kyrkvärdar 
och andra gudstjänstmedarbetare samt präst. 
Processionen symboliserar vår vandring till Gud, 
liksom Israels folk en gång vandrade ut ur Egyp-
ten till det heliga landet. Korset är Jesu seger-
tecken. Det bärs först eftersom det är han som 
leder sitt folk på vandringen. Prästen är herden 
som har ansvaret över sin hjord. Därför går präst 
(och biskop) alltid sist i processionen. Vi står upp 
för att visa vår respekt inför korset.

Prästens kläder

Alban
Den vita mässkjortan (alban) 
påminner om den livklädnad som 
Jesus bar. Till den hör en kapu-
schong och en gördel( ett rep). 
(Alban kan se lite olika ut)
Prästens alba påminner också 
om dopdräkten. Kläderna som 
prästen är speciella. När prästen 
tar på sig dem, är han eller hon 
inte bara en vanlig person utan en 
representant för Jesus.

Stolan
Den färgade 
”halsduken”(stolan)
Över alban bär 
prästen en stola. 
Den påminner om 
oket, som tjänarna hade över nacken när de bar 
tunga saker på Jesu tid. Stolan är en bild av oket, 
som Kristi tjänare bär (Matt 11: 29 f). Men den 
är också en påminnelse om hans ok är skonsamt 
och hans börda lätt.

Mässhaken
Vid nattvardsgången 
(och ibland på stora hög-
tidsdagar) bär prästen en 
mässhake över alban och 
stolan. Den påminner 
om manteln som Jesus 
bar. Också mässhaken 
understryker det objektiva i det som prästen gör. 
Den gåva som vi får ta emot när vi firar nattvard 
beror inte på prästens personliga egenskaper. 
Den beror på att Jesus själv är närvarande och 
möter oss.

Vi håller på att spåna på lite nya namn till vissa 
verksamheter därför finns det några grupper 
i detta blad som just nu inte har några namn 
utan kallas ”verksamhet”.

Måndagar 10.00-12.00
är man välkommen till verksamhet för barn 
0-5 år tillsammans med vuxna. Här träffar man 
andra föräldralediga med barn och vi sjunger, 
pysslar och fikar tillsammans. 

Måndagar 14.00-17.00 
har vi verksamhet för dem som går i årskurs 
2-3. Vi hittar på roliga saker och det serveras 
även mellanmål.

Måndagar  17.00-17.30 
(jämna veckor) Barnkören, från 5 år. Ansvarig 
Rebecka, se musiksidan.

Måndagar 17.30-18.30 
träffas vi och leker, pysslar mm för er 
som går i F-1

Tisdagar 14.45-17.00 
är ni som går i årskurs 4-5 välkomna hit för lek, 
pyssel och annat roligt. Vi äter även mellanmål 
tillsammans.

Onsdagar drop in 09.00-11.00
Baby cafe. Frukost för er som är föräldralediga 
med barn 0-1,5 år. Pris 30 kronor.

Varför gör vi så?
I kyrkan så står vi ibland, vi sitter, 
vi faller på knä, vi går i procession.
Varför gör vi detta, kan man ju undra?

Varmt Välkomna till alla våra barn- och familjeverksamheter!
Therese Johansson  tel:  99786

Vecka 37 (from 7 sep) kör vi igång 
med vår barnverksamhet.



Barnkören 
övar på måndagar jämna veckor kl. 17:00-
17:30 med start 31/8 i församlingshemmet. 
Där är alla barn från 5 år och uppåt välkomna! 
Vi sjunger och dansar både stående, sittandes 
och liggandes. Vi kommer att medverka på 
familjegudstjänsterna och spaghettigudstjäns-
terna. 

Coristerna 
Vi startar upp en ny kör: ”Coristerna” 
där ALLA som gillar att sjunga är välkomna. 
Coristerna övar på tisdagar 19:00-20:30 i 
församlingshemmet med start 1/9. Vi kommer 
att sjunga på lite olika gudstjänster i höst bl. a. 
tillsammans med Charlotte Polson.

Lovsångsteam 
Vi har en dröm om att ha ett eget lovsångs-
team där inte bara sångare behövs utan också 
instrumentalister. Det blir ett utmärkt tillfälle 
att spela och sjunga ihop och hålla musiken 
vid liv. Det blir inga intagningsprov utan alla är 
välkomna med det man kan erbjuda. Övning i 
församlingshemmet tisdagar ojämna veckor 
17:30-18:30 med start 8/9.

Välkomna!
/Rebecka 
0370-997 84,070-361 78 53
rebecka.josefsson@svenskakyrkan.se

6 Ungdom & Vuxen 7Musik i höst

Ungdomsverksamhet

KU, kyrkans unga
För dig som går i årkurs 6-7 träffas udda veckor 
med början tisdagen den 8 september kl. 17-19
Vi fikar och bestämmer tillsammans vad vi ska 
hitta på under hösten.

Tjejgruppen
för dig som går i årkurs 8-9 startar upp igen 
tisdagen den 15 september (jämna veckor) 
kl. 18.30-20.30

Konfirmation betyder bekräftelse. Hänger ihop 
med dopet. Men många människor har många 
frågor som man kanske går och tänker, Finns 
Gud och kan man tro på Gud? Vad händer efter 
döden? Vem är Jesus. Detta och mycket annat 
kommer vi att samtala om, men vi kommer 
också göra praktiska saker, åka på läger!! Och 
ha kul tillsammans.

Vuxenverksamhet

Tro och Liv
Vi forsätter med samtals gruppen under hös-
ten. Vi samtalar om olika teman varje gång. 
Första träffen är torsdagen den 15 oktober kl. 
18.30–20.00  i församlingshemmet.  Denna 
gång samtalar vi om Bibeln.

StickCafé
Tycker du att det är roligt att handarbeta, virka, 
sticka, broderar eller ”bara” komma för att 
prata och dela gemenskapen, då är du välkom-
men till församlingshemmet onsdagen den 7 
oktober kl.14.00- 16.00

Syföreningen
Startar upp igen torsdagen den 
10 september kl 18.00-20.00
Gamla som nya är varmt välkomna!!
 
Diakoni gruppen bjuder in till:
80-årskalas i församlingshemmet
Alla som fyller 80 år under året är välkomna på 
kaffe kalas i församlingshemmet den 4 oktober 
kl 15.00 tillsammans med make/maka eller en 
vän. Inbjudan skickas ut. 

Undrar ni något, ring Titti 0370-99782

Nu kör vi igång höstens grupper 
- kolla om det är något som passar dig!!

Till hösten fortsätter vi 
att musicera. 

Missa inte detta och mycket annat i höst. 

Konfirmander
Du som går i årkurs 8 och vill vara med i 
konfirmand gruppen i höst är välkom-
men. Vi har inskrivning söndagen den 
6 september kl.10.00 i kyrkan. (du kan 
hoppa in senare!) Träffarna blir sedan på 
måndagar kl. 15.30-17.00. 
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Folkmusikduon Söder 11/7 i kyrkanSommaravslutning vid Gnosjö kyrka

NordZett spelade Bach

Friluftsgudstjänst vid Naturum, 

Stora Mosse

Konfirmation i Gnosjö kyrka
Friluftsgudstjänst i hembygdsparken med en låååååååång tårta

Konfirmanderna i träden 

Konfirmandläger på Holsby Brunn

Lindas sista Elvakaffe
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Denna verksamhet har körts i många år och är 
den äldsta av kyrkans aktiviteter. Det är väldigt 
populär bland sommarlediga barn. Detta år 
körde vi en vecka främst i Morins stuga. Ute i 
Morins hade vi lekar, tävlingar, korvgrillning och 
pyssel. Vi försöker också varje år åka på någon 
utflykt och i år begav vi oss ut på en heldag till 
High Chaparall. 

Vi gjorde även ett besök i kyrkan där vår kyr-
koherde Susanne berätta för oss om de olika 
kläder prästen har samt kyrkoårets olika färger 
och dess betydelse. De som ville fick även följa 
med upp i tornet och kolla på klockorna och 
utsikten. 

Nytt för i år var att vi gjorde ett besök på skärp 
och läderfabriken i Gnosjö. Här fick barnen en 
rundvisning och se hur man tillverkar skärp. Ef-
ter rundvisningen fick alla barnen göra ett eget 
skärp vilket var väldigt uppskattat. 

Under veckan har vi också hunnit med en stor 
tacobuffe, och ett besök vid Välorna där tre mo-
diga killar trotsade det mulna vädret och släng-
de sig i sjön. Vi hade en väldigt trevlig vecka 
och hälsar alla gamla och nya barn välkomna till 
höstens olika aktiviteter i församlingshemmet.

10 Bilder från verksamheten

I sommar har återigen 
sommarlovsaktiviteterna varit 
igång. 

Gudstjänst Prästgården

Askgravplatsen på kvällen

 Three times a Lady & Jonas sjöng 16/8 i kyrkan

Mycket körsång på Sommaravslutningen

Johan Knutsson och Athena Gullberg, 
ledare för sommarlovsaktiviteterna

Besök i skärpfabriken
Tacobuffen var uppskattad

Glasspaus på High Chaparral 
Bad och fiske vid Välorna
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September November Oktober

20/9 Söndag
16 sön efter trefaldighet
”Döden och livet”
10.00 Temagudstjänst i Gnosjö kyrka 
”En himmelsk resa i ord och ton”
Charlotte Polson och vår kör ”Coristerna” 
medverkar

4/10 Söndag   
Den helige Mikaels dag ”Änglarna”
10.00 Gudstjänst för små och stora 
i församlingshemmet.  Barnkören sjunger.
Dopkalas, med mumsigt fika. 
Alla barn som döpts under året inbjuds att
hämta sina änglar.

13/9 Söndag
15 sön efter trefaldighet
”Ett är nödvändigt”
Pastorsbytardag. Stefan Lindgren (pk) predikar.
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet. 
Kyrkkaffe

14/9 Måndag
17.00 Spagettigudstjänst i församlingshemmet

26/9 Lördag
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka

27/9 Söndag
17 sön efter trefaldighet
”Rik inför Gud”
10.00 Högmässa i församlingshemmet. 
Kyrkkaffe 

12/10 Måndag
17.00 Spagettigudstjänst i församlingshemmet

18/10 Söndag
20 söndagen efter trefaldighet
”Att leva tillsammans” 
10.00 Högmässa i församlingshemmet. 
Kyrkkaffe
14.00 Gudstjänst på Bäckgården
15.00 Gudstjänst på Rosendal

24/10 Lördag
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka

25/10 Söndag
21 söndagen i trefaldighet
”Samhällsansvar”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka

Ekumenisk temahelg 
10-11/10 i församlingshemmet 

Lördag
17.00 Samling med Magnus Hullfors, 
kontraktprost. Han kommer att prata 
om ”Låt regn falla över torkad mark”, om 
den helige Franciscus. 
Kvällsfika mellan samlingarna.
19.00 Gudstjänst med Magnus Hullfors

Söndag
Tacksägelsedagen ”Lovsång”
17.00  Ekumenisk gudstjänst i Gnosjö kyrka
Medverkan av Gnosjö Gospel & Coristerna

8/11 Söndag
23 söndagen efter trefaldighet
”Förlåtelse utan gräns”
10.00 Högmässa i församlingshemmet. 
Kyrkkaffe

22/11 Söndag
Domsöndagen
”Kristi återkomst”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka. 

28/11 Lördag
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka

29/11 Söndag
1 söndagen i advent
”Ett nådens år”
10.00 Adventshögmässa i Gnosjö kyrka. 
Coristerna sjunger.

Allhelgonahelgen 
30/10 – 1/11   

Fredag
14.00 – 17.00 Vi bjuder på korv och kaffe 
på kyrkogården.
16.00 – 17.30 Stilla musik i Gnosjö kyrka. 

Lördag
Alla helgons dag
”Helgonen”
10.00 Mässa i församlingshemmet

Söndag
Söndagen efter alla helgons dag.
”Vårt evighetshopp”
17.00 Minnesgudstjänst i Gnosjö kyrka. 
Ljuständning för dem som avlidit under 
året. Vokalensemblen Cecilia sjunger.

15/11 Söndag  
Söndagen före domsöndagen
”Vaksamhet och väntan”
14.00 Gudstjänst för små och stora 
i församlingshemmet. Barnkören. 
15.00 Syföreningens BASAR
Våffelfika, lotterier och 
musikunderhållning.
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Kyrkbuss
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, Köpmansgatan 
och Furuhall till kyrkan.

Elvakaffet
I församlingshemmet torsdagar 
kl.10.00 Andakt och samvaro. 
Ibland program.

Sopplunch
i församlingshemmet 
kl. 11.30 Andakt, därefter soppa 
kl. 12.00 torsdagar 24 september, 
22 oktober, 26 november

Stilla mässa
Tisdagar varannan vecka (jämn) 
kl.18:30 firar vi en kortare mässa. 
Start 15 sept.

Välkommen Therese!

Hej, Jag heter Therese Johansson och började arbeta i 

Gnosjöförsamling den 10/8. Jag kommer ha hand om 

barnverksamheten och dela köks-/städuppgifterna 

med Carin.  Jag bor här i Gnosjö med Martin och våra 

tre pojkar. Jag har tidigare arbetat flera år inom omsor-

gen i Gnosjö och även varit på fritids och förskola. På 

min fritid tycker jag om att vara med min familj, pyssla 

och träna. Jag ser med spänning fram emot att arbeta 

i Gnosjös församlingshem, Det ska bli jätte skoj!!

Tack Linda! 
Efter 12 år som församlingshemsvärdinna 

blev det dags för Linda att gå i pension. 

Vi tackar dig för allt du gjort, du lämnar 

kreativa spår i varje rum. Och ditt glada 

bemötande för alla som träffat dig. Ha det 

gott nu som ”passionär”.

15Tack & Välkommen

Tack Eva-Carin!Eva-Carin har valt att gå vidare till nya utmaningar, efter drygt ett år. Du har gjort ett enormt arbete under korta din tid och röjt i den ekonomiska balansen i skutan, en god grund för vägen vidare. Tack för alla goa samtal och kluriga problemlösningar. 

Tack Marina!Marina har efter ett års tjänstledighet valt att gå vidare och arbeta med andra uppgifter. Det hann att bli 8 år som fritids-ledare. Du har brunnit för ditt arbete med barnen i församlingen. Allt gott till dig i dina nya utmaningar.

Höstvyer
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