
Vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/gnosjo

Svenska kyrkan i Gnosjö

Nummer 4 - 2015

Gnosjö



2 Information Julens stjärna och kärna.

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 
Ulla Söderström
Tel: 99783
ulla.soderstrom@svenskakyrkan.se

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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Liksom tränga bort mörkret och dränka det i 
ljus. Byta ut lamporna och trycka på knappen – 
Ljus & Hoppet  knappen. Quick-fix.

Tänk om det hade varit lika lätt att fixa världens 
mörker och hat. Denna hösten har allt det 
hemska eskalerat. Mängder av människor flyr 
för sina liv över Medelhavet,  genom Europa 
och många kommer hit till vårt land. 

Vi har sett hatbrott hända här. Nu finns det 
ingen Quick-fix men vi alla kan göra något. Att 
be kan vi börja med och i bibeln finns många 
ställen att inspireras av, ex Matt 25:35-40.  
”Jag var hungrig… Sannerligen, vad ni har gjort 
för någon av dessa minsta som är mina bröder, 
det har ni gjort för mig.”

Julens budskap är också hoppets budskap, 
om att Gud sände sin son till världen inte 
för att döma den, utan för att rädda 
den. Vi tänder ljus och låter ”hoppets 
stråle gå igenom världen” och vän-
der oss mot julens innersta myste-
rium, dess stjärna och kärna – ett 
litet värnlöst barn. Som inte har 
förmåga att klara sig själv eller 
hävda sin rätt. Som är beroende 
av människorna omkring. 

Gud blir människa i Jesus och visar sig sårbar 
och liten för vår skull, för att han älskar oss. 

Varje barn som föds är en dyrbar gåva. Varje 
människa är så oerhört värdefull i Guds ögon 
att varje hårstrå är räknad, och vi alla är del i 
samma kropp, Jesu Kristi kropp.

En jul i tro, hopp & kärlek 
önskar jag er!
Susanne Johansson, kyrkoherde

Advent. 
Äntligen är höstens
mörker slut för nu får vi 
tända ljusen och stjärnorna 
i alla fönstren igen. 
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Den äldsta kända julkrubban, med en relik enligt 
legenden från Jesu krubba, har sedan slutet av 
1200-talet permanent stått i kyrkan Santa Maria 
Maggiore i Rom. 

Till en början var krubborna endast uppställda 
i kyrkor. Under 1500-talet infördes seden i fur-
steslott och hos högreståndsfamiljer, där dyrbara 
krubbor kunde finnas.

En annan typ av krubbor uppkom vid denna 
tid. Flera katedraler skaffade sig sinnrika ur, där 
det vid vissa klockslag, med en roterande skivas 
hjälp, spelas upp scener med heliga tre konungar, 
som vandrar fram mot Jesusbarnet. Ett känt 
sådant har vi i domkyrkan i Lund.

I början av 1800-talet ökade intresset för julkrub-
bor i hemmen, då krubbseden även trängde in i 
protestantiska områden i Tyskland. Traditionen 
har levt starkt i Bayern med sin folkliga träsnidar-
konst, och det var därifrån vi fick in seden till 
Sverige.

Tidigt måste många svenskar under fälttågen på 
kontinenten ha sett krubbor, men ingen tog med 
någon hem. En katolsk kyrka i Stockholm lär ha 
ägt den första julkrubban på svensk mark. När 
fler katolska kyrkor byggdes i Sverige, började 
seden sprida sig, men därmed skapades också 
föreställningen, att krubban var något katolskt. 
Biskop Ullman i Strängnäs, gift med en tyska, 
importerade dock redan på 1870-talet en krubba 
från Tyskland.

Banbrytare för krubbseden blev Ersta Diakonis-
anstalt som i sin julhälsning 1906 beskriver sin 
julkrubba. Ersta inspirerade präster runt om i lan-
det att skaffa krubbor, vilka fick plats i prästhem, 
församlingssalar och på sjukhus. In i kyrkorna 
kom julkrubborna troligen först 1929, då prosten 
Lysander satte upp en från Tyskland importerad 

krubba i S:t Petri kyrka i Malmö. Många malmö-
bor  betraktade krubban som ett katolskt påfund, 
ovärdigt en protestantisk kyrka. Under 1940-
50- talen överfördes dock, utan något större 
motstånd, många krubbor från församlingshem-
men till kyrkorna.

I dag tillverkas julkrubbor i hela den kristna 
världen. Som exempel kan nämnas de man finner 
i Erzgebirge i Tyskland, utsnidade gammal hant-
verkartradition, i Tanzania utskurna i ebenholz, 
i Peru tillverkade i keramik eller i papp eller de 
julkrubbor i form av vassbåtar, som indianerna 
vid Titicacasjön tillverkar.  

I århundraden har traditionen med julkrub-
ban knappt förändrats. Även om materialen för 
julkrubbframställning varierar, och figurerna har 
olika hudfärg  och klädedräkt, förblir julkrubban 
en symbol för Kristi födelse.

Alltifrån kristendomens början har 
människor känt en önskan att i bild återge 
händelser i trons värld. Ett framträdande 
motiv är berättelsen om Jesu födelse. 
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Måndagar 10.00-12.00 
är man välkommen till Stor och liten  för barn 
0-5 år tillsammans med vuxna. Här träffar man 
andra föräldralediga med barn och vi sjunger, 
pysslar och fikar tillsammans. 

Måndagar 14.00-16.30 
har vi verksamhet för dem som går i årskurs 
2-3. Vi hittar på roliga saker och det serveras 
även mellanmål.

Måndagar 16.30-17.00  
Barnkören, från 5 år. Ansvarig Rebecka, se 
musiksidan.

Måndagar 17.00-18.00 
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.

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

Vecka 2  (from 11 januari) kör vi 
igång med vår barnverksamhet.
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Ungdomsverksamhet

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

Tjejgruppen
för dig som går i årkurs 8-9 vi börjar åter 
tisdagen den 26 januari kl.18.30-20.30.

Vuxenverksamhet

Biskop Martin Lönnebos radband 
Frälsarkransen.
Livets pärlor - ett stöd i vardagen
under våren går vi igenom pärla för pärla
- vad vill dom säga oss?
Gnosjö församlingshem - Vi träffas första 
gången torsdagen den 4 februari kl.19-20.30

StickCafé
Tycker du det är roligt att handarbeta, virka, 
sticka, brodera eller ”bara” komma för att 
prata och dela gemenskapen, då är du välkom-
men till församlingshemmet onsdagen den 20 
januari kl. 14.00- 16.00. 

Nu kör vi igång vårens grupper
- kolla om det är något som passar dig!!
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Spadag
Den 20 februari kl. 9.00-14.00

”Mår bra dag för kvinnor i alla åldrar”. En dag då vi bara tar hand om oss själva. Vi kommer att ha 
stationer med olika innehåll för kropp och själ. Vi avslutar dagen med att äta soppa tillsammans.

Pris: 150 kr 
Anmälan senast den 12 februari. 

Tel. 0370-99780 Välkomna!
Titti, Carin och Therese

Pilgrimsfärd till Assisi, Italien.
Den 2 maj - 10 maj 2016
En pilgrimsfärd med buss 
till Franciskus stad Assisi. 

Pris 6.500 kr
i priset ingår Buss, båtresan och vägskatter. 
Halvpension på dit och hemresa och logi. I 
Assisi kommer vi att sova i kloster där ingår 
bara frukost. Kontakta oss gärna  för mer 
info om denna resa om du vill följa med.
Se även hemsida och facebook. 
På resan kommer prosten Magnus Hullfors 
att vara vår reseledare. 

Ring om du är intresserad av att följa med till 
Titti. 0370-99782.
Först till kvarn..

 

Pilgimsvandringar
i Gnosjö församling våren 2015
Välkomna att vandra med oss!

Alla vandringar:
Ta på väl ingångna skor, ta med regnkläder 
och liten ryggsäck med varm dryck, vatten 
och matsäck.
Vill du ha mer information om våra vand-
ringar så ring 
Titti 0370-99782
Lördagen den 13 februari
Lördagen den 12 mars 
Lördagen den 23 april

Vi träffas vid parkeringen i 
Töllstorp ( simhallen) kl.9.00
Vi vandrar 1-1,5 mil.
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Pensionärsutfärd till Smålandsstenar kyrka

Ungdomar i fem kamp
Schack spel

1207 ljus lyste på Gnosjö kyrkogård 

den 30 oktober.
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Änglakören

80-års kalas i församlingshemmet

Soppgänget

Musikgudstjänst med  Charlotte Polson och vår kör Coristerna
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1:a söndagen i Advent  
medverkar Coristerna i gudstjänsten kl.10.00

Lördagen den 5 december  
gästar kammarkören  Voces från Jönköping 
med sin julkonsert kl.18.00

3:e söndagen i Advent  
Vår egen Gnosjö gospels kör kommer att 
har en Konsert kl.17.00

4:e söndagen i Advent 
Gislaved Westbo Musikkår kl.17.00

Söndagen den 24 januari 
Mässa med musik i församlingshemmet med 
Robert Hjämeby

Söndagen den 28 februari
Mässa med musik i Gnosjö kyrka med Carl 
Fredrik Ahlstedt, gitarr

Måndagen den 11 januari  
startar barnkören kl.16.30-17.00

Tisdagen den 12 januari 
startar Coristerna kl.19-20.30

Välkomna!
/Rebecka - 0370-997 84,070-361 78 53 -  rebecka.josefsson@svenskakyrkan.se
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Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit 
fylla fem år. Barn dör av undernäring, infektio-
ner och bristande omsorg. Men det finns hopp! 
Den 29:e november, på första advent startar 
årets julkampanj.

Temat är Låt fler få fylla fem! Det handlar om 
Svenska kyrkans internationella arbete för alla 
barns rätt till ett tryggt liv. Var med du också! 

Varmt tack för din gåva!  

Ge din gåva idag och låt 
fler få fylla fem! 

Sisipho Sakawula är tre år och bor i ett av Kapstadens fattigaste områden. Här dör barn av undernäring, 
infektioner och bristande omsorg. Var med i kampen mot barnadödlighet! Stöd Svenska kyrkans 

internationella arbete - för alla barns rätt till ett tryggt liv!

Fler sätt att ge:
Så enkelt är du med och ger hopp 
och räddar liv: Sms:a HOPP  
till 72905 och ge 50 kronor.
• Swisha valfritt belopp till 9001223.
• Ge regelbundet så lägger du grunden 
 till vårt arbete. 
• Plusgiro 90 01 22-3 eller 
 bankgiro 900-1223. 
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November fortsättning december

December

Januari

28/11 Lördag   
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka. 

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

5/12 Lördag     
18.00 Kören Voces Julkonsert i Gnosjö kyrka

6/12 Söndag   
2 sön i advent  ”Guds rike är nära”
14.00 Gudstjänst för små och stora - med 
lucia i församlingshemmet.  Barnkören, 
barngrupperna. Följs av församlingens julfest 
med gröt & skinkmacka, dans kring gran, 
tomteverkstad mm

8/12 Tisdag  
18:30 Stilla mässa i församlingshemmet.

13/12 Söndag   
3 sön i advent  ”Bana väg för Herren”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka
17.00 Gnosjö Gospels julkonsert i Gnosjö kyrka

20/12 Söndag   
4 sön i advent ”Herrens moder”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet. 
14.00 Gudstjänst på Bäckgården 
15.00 Mässa på Rosendal 
17.00 Westbo & Gislaveds musikkårs 
julkonsert i Gnosjö kyrka

24/12 Torsdag  
Julafton ”Inför Jesu födelse”
16:30 Julbön i Gnosjö kyrka.

25/12 Fredag   
Juldagen ”Jesu födelse”
06.00 Julotta i Gnosjö kyrka.

26/12 Lördag  
Annandag jul  ”Martyrerna”
17.00 Meditativ mässa i församlingshemmet.

27/12 Söndag  
Söndagen efter jul ”Guds barn”
17.00 Gudstjänst med musik i 
församlingshemmet. Oscar & Samuel Knutsson.

31/12 Torsdag  
Nyårsafton
17.00 Ekumenisk nyårsbön i Gnosjö kyrka

1/1 Fredag  
Nyårsdagen ”I Jesu namn” 
14.00 Gudstjänst på Bäckgården 
15.00 Gudstjänst på Rosendal 
17.00 Gudstjänst i församlingshemmet. 

3/1 Söndag   
Söndagen efter nyår ”Guds hus”
10.00 Högmässa i församlingshemmet. 

6/1 Onsdag   
Trettondedag jul ”Guds härlighet i Kristus”
17.00 Gudstjänst med julspel i Gnosjö kyrka

10/1 Söndag   
1 sön e trettondedagen ”Jesu dop”
10.00 Gudstjänst med julens önskepsalmer 
i församlingshemmet.

17/1 Söndag   
2 sön e trettondedagen ”Livets källa”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka
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fortsättning januari fortsättning februari

Februari Mars 

Passa på att önska vilka julpsalmer vi 
ska sjunga på gudstjänsten 10/1. 
Fram tom 6/1 kan du önska. 

Lämna en lapp till Rebecka eller någon 
av oss andra.

24/1 Söndag  
Septuagesima  ”Nåd och tjänst”
10.00 Mässa med musik i församlingshemmet. 
Robert Hjälmeby.

26/1 Tisdag 
18:30 Stilla mässa i församlingshemmet. 

30/1 Lördag 
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka. 

31/1 Söndag  
Kyndelsmässodagen ”Uppenbarelsens ljus”
17.00 Ljusgudstjänst för små och stora i Gnosjö 
kyrka.  Barnkör, konfirmander m.fl

7/2 Söndag 
Fastlagsöndag ”Kärlekens väg”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet. 
Coristerna sjunger 
Semlor till fikat efteråt.

10/2 Onsdag 
Askonsdag
18.30 Askonsdagsmässa i församlingshemmet

14/2 Söndag 
1 sön i fastan ”Prövningens stund”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka

21/2 Söndag 
2 sön i fastan ”Den kämpande tron”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet

23/2 Tisdag 
18:30 Stilla mässa i församlingshemmet. 

27/2 Lördag 
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka. 

28/2 Söndag 
3 sön i fastan ”Kampen mot ondskan”
10.00 Mässa med musik i Gnosjö kyrka.  
Carl Fredrik Ahlstedt (gitarr)

29/2 Måndag
17.00 Spagettigudstjänst i församlingshemmet.
Anmälan för maten till 997 80 senast fredag 
26/2. En kort enkel gudstjänst, middag med 
spagetti och köttfärssås och en aktivitet för de
yngre. Familjen behöver inte tänka på att laga 
middag, utan kan komma till dukat bord.

6/3 Söndag 
Midfastosöndagen  ”Livets bröd”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka
14.00 Gudstjänst på Bäckgården
15.00 Gudstjänst på Rosendal

EKUMENISKA BÖNEVECKAN 
19-23/1 2016 i SARON.   
Tisdag 10.00 Bön & kaffe
Onsdag 19.00 Bön
Torsdag 10.00 Bön & kaffe
 19.00 Bön
Fredag 10.00 Bön
Lördag 19.00 Gudstjänst



14 Info

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, Köpmansgatan 
och Furuhall till kyrkan.

Elvakaffet
I församlingshemmet torsdagar 
kl.10.00 Andakt och samvaro. 
Ibland program. Start. 14 januari

Sopplunch
i församlingshemmet 
kl. 11.30 Andakt, därefter soppa 
kl. 12.00 torsdagar 25 februari, 
31 mars,  28 april

Stilla mässa
Tisdagar varannan vecka (jämn) 
kl.18:30 firar vi en kortare mässa. 
Start 26 januari.

Välkommen

Ekumenisk kvällsbibelskola 

Bilder
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Ekumenisk kvällsbibelskola 

Hej Gnosjö!
Mitt namn är Ulla Söderström och jag arbetar som 
kyrkokamrer från den 28 september här i Gnosjö för-
samling.  Jag bor med min man Ulf i Värnamo och har 
tre döttrar som alla är gifta. Jag är också lyckligt lottat 
att vara mormor till snart fyra barnbarn.  Jag kommer 
från en tjänst i Jönköpings pastorat och har arbetat i 
många år i Svenska kyrkan.  På fritiden tycker jag om att 
pyssla hemma, sticka, sjunga i kör, resa och cykla. Ser 
med glädje fram mot att få arbeta med ekonomin och 
verksamheten här i Gnosjö församling. 

Onsdagen den 10 februari
Marås
”Krigen i Gamla Testamentet- ett försök att 
förstå” Medv. Olof Edsinger

Onsdagen den 24 februari
Gnosjö Missionskyrka
” Den helige Andens gåvor och närvaro i en 
kristens personliga liv” Medv. Peter Halldorf

Onsdagen den 9 mars 
i Gnosjö Pingstkyrka 
”Tillbaka till församlingen”
Medv. Runar Eldebo

Onsdagen den 13 april
Åsenhöga Missionskyrka 
”Att kunna hålla fokus” 
Medv. Peter Bernhardsson

Onsdagen den 20 april
Gnosjö Församlingshem
Svenska kyrkan. ”Möten som berör”
Medv. Britta Hermansson

Välkomna till fem undervisningskvällar under våren. 
Anmälan: till respektive kyrka. 

Avgift:  300 kr för 5 ggr eller 75 kr per gång.
Tid: Onsdagar kl.19.00-21.15



Julevangeliet Luk 2:1-20
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en 
förordning om att hela världen skulle skattskri-
vas. Det var den första skattskrivningen, och 
den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. 
Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till 
sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst 
hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i 
Galileen upp till Judeen, till Davids stad Bet-
lehem, för att skattskriva sig tillsammans med 
Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. 

Medan de befann sig där var tiden inne för 
henne att föda, och hon födde sin son, den 
förstfödde. Hon lindade honom och lade ho-
nom i en krubba, eftersom det inte fanns plats 
för dem inne i härbärget. 

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade 
sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel 
framför dem och Herrens härlighet lyste om-
kring dem, och de greps av stor förfäran. Men 
ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär 
bud till er om en stor glädje, en glädje för hela 
folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids 
stad, han är Messias, Herren. Och detta är teck-
net för er: ni skall finna ett nyfött barn som är 
lindat och ligger i en krubba.” 

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln 
en stor himmelsk här som prisade Gud:
 
”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem 
han har utvalt.”
 
När änglarna hade farit ifrån dem upp till 
himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå 
in till Betlehem och se det som har hänt och 
som Herren har låtit oss veta.”De skyndade i 
väg och fann Maria och Josef och det nyfödda 
barnet som låg i krubban. När de hade sett 
det, berättade de vad som hade sagts till dem 
om detta barn. Alla som hörde det häpnade 
över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till 
sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna 
vände tillbaka och prisade och lovade Gud för 
vad de hade fått höra och se: allt var så som det 
hade sagts dem. 

Så lyder det heliga julevangeliet 
Lovad vare du Kristus.

En fridfull jul och ett  
välsignat nytt år! 
Önskas alla i Gnosjö församling.
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