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All historia oavsett om den är negativ eller positiv är 
till nytta för både nutid och inför framtid. Man får 
lära av misstag som begåtts så man inte gör de igen. 
Samtidigt måste varje generation få göra sina och 
lära av dem. Visst är alla misstag inte roliga men den 
som inte gör några misstag gör förmodligen ingen-
ting.  Då är det ju bättre att göra något och att allt 
inte kanske blir superbra på en gång och att man får 
pröva en gång till och göra så att det blir bättre. 

Detta gäller så väl människor som tex en försam-
lingsverksamhet. Om vi skulle se tillbaka på de se-
naste åren kan vi nog konstatera att mycket har blivit 
bättre och mycket har vi gjort bra från de anställda 
till de förtroendevalda, men det finns säkert det som 
vi kan konstatera att vi skulle ha gjort annorlunda 
och att det inte blev som vi tänkt oss. 

Ingen av oss är sämre än att vi kan erkänna detta men 
att vi är fast beslutna att göra det bästa för vår försam-
ling.  Vi ska ändå vara tacksamma över att vi har mycket 
duktigt och komponent personal och förtroendevalda 
så från den sidan kan vi se framtiden an.

Att se för mycket tillbaka vinner ingen på utan det 
gäller att se till nuet och tänka på framtiden.

Mycket det vi håller på med nu är att skapa en stadig 
grund att stå på inför framtiden. Det vi kan konsta-
tera är att verksamheten ökar och att framför allt att 
våra dophögtider är uppskattade. 

Vi är glada för att det löste sig så bra angående 
vikarie för vår kantor Rebecka Josefsson som snart 
ska bli mamma (vi önskar henne allt gott och att hon 
ska få vara hemma med barnet och njuta så mycket 
hon kan). Elisabeth Hullfors har precis börjat och vi 
hälsar henne välkommen och hoppas att hon ska 
trivas hos oss. Hon kommer också hjälpa vår kyrko-
herde Susanne Johansson med en del administrativt 
arbete. 

Vi är också glada för vår nya kamrer Ulla Söderström 
som känns trygg och stabil. Hon har också en djup 
kunskap inom Svenska kyrkan och som vi kommer 
ha nytta av.

Vi hoppas och ber 
att det ska lösas sig 
med ersättare för 
Therese Johansson 
som har haft tjänst 
som Assistent i för-
samlingsarbete och 
Församlingshemsvärdinna. Hon går nu vidare och vi 
tackar för den tid som hon varit hos oss och önskar 
henne lycka till.

Det stora som ligger i stargropen är den eventuella 
sammanslagningen med Kävsjö pastorat. Båda 
pastoraten har ställt sig positiv till detta och arbetet 
med förberedelserna för detta ska börja under 
februari. Det vi väntar på är beslutet från stiftet. Hur 
blev det då med Kulltorp och Bredaryd? Kan då bara 
beklaga att dem drog sig ur ett samgående med oss 
och Kävsjö. Vill också samtidigt dementera att vi 
eller Kävsjö skulle ha en sådan dålig ekonomi att det 
skulle vara orsaken. Utifrån samtal med represen-
tanter från Bredaryds pastorat är det helt andra 
orsaker som ligger bakom deras ställningstagande. 

Det känns spännande med tanke på framtiden att få 
möta de nya vännerna ifrån Kävsjö och vi kommer 
göra allt för att det ska bli så bra som möjligt. Det 
jag kan konstatera är att det kommer bli mycket ar-
bete under de åren som ligger framför tills det 2018 
blir ett pastorat av dessa två.  Vi kommer att hålla 
församlingen väl informerad hur arbete framskrider.

Jag vill än en gång säga ett stort tack ör året som lig-
ger bakom allt som lagts ner utav både vår personal 
och våra förtroendevalda. 

Vi är tacksamma för tiden bakåt. Nu vill vi fokusera 
på nutiden och blickar in i framtiden med tillförsikt.

Stefan Lundell
Ordförande i kyrkorådet.  

Dåtid 
– Nutid och framtid

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 
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, kh emeritus
Jan Åsberg                                                              
Tel: 17965
gnosjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker, vikarie
Elisabeth Hullfors                                                                                                            
Tel:99784, 070-3617853
elisabeth.k.hullfors@svenskakyrkan.se

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

Assistent barn/kök-städ
Vakant
Tel:99786, 072-5222500

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: 91168,076-1419788
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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Kistgrav
I en kistgrav gravsätts kistan direkt i jorden. I de 
flesta kistgravarna finns det plats för två kistor. Grav-
rättstiden är 25 år, därefter kan gravrätten förlängas 
med 10 år i taget. 

Urngrav
Gravsättningen sker efter kremering och att askan 
lagts i en urna. Möjlighet finns att välja plats för 
stående eller liggande gravsten med eller utan blom-
rabatt. Urnor kan också gravsättas i redan befintliga 
kistgravar. Gravrättstiden är 25 år, därefter kan 
gravrätten förlängas med 10 år.

Minneslund
Gravskicket är anonymt och inga gravanordningar 
eller namnskyltar får sättas upp. Utsmyckning får 
endast ske i form av snittblommor och gravljus/
värmeljus på anvisad plats. Anhöriga får inte närvara 
vid gravsättning. Endast askan gravsätts, inga urnor 
används. Gravrätt upplåts inte. 

Askgravplats                                                                                                             
Här kan man välja om urna skall användas eller om 
askan skall gravsättas utan urna. Anhöriga har rätt 
att vara med vid gravsättningen. Du får välja den 
plats du tycker bäst om. Skylt med den gravsat-
tes namn sätts upp av förvaltningen på stenen vid 
den platsen.  Här får man sätta snittblommor och 
ljuslykta. Upplåts med begränsad gravrätt i 25 år. I 
priset ingår namnskylt och skötsel i 25 år. För fler 
gravsättningar i samma gravrätt tas en avgift ut för 
ny skylt och skötsel.

Vad är en gravrätt?
Rätten till gravplats kallas gravrätt. Varje gravrätt 
skall ha en antecknad gravrättsinnehavare. Finns 
det ingen anhörig till den avlidne som vill/kan 

vara gravrättsinnehavare är det huvudmannen för 
begravnings-verksamheten (kyrkan) som antecknas. 
Gravrättsinnehavaren har bl.a. skyldighet att hålla 
gravanordningen/planteringen, om sådan finns, i 
ordning.  Det är gravrättsinnehavaren som bestäm-
mer vem eller vilka som i framtiden får gravsättas i 
graven. Flera personer kan antecknas som gravrätts-
innehavare. Gravrätten är på 25 år och kan därefter 
förlängas med 10 år i taget. 

Gröna skyltar
Kyrkan är skyldig att upprätthålla ett gravrättsre-
gister. Därför söker vi gravrättsinnehavare till de 
gravrätter som saknar innehavare. Ett led i detta är 
att vi satt ut gröna skyltar på de gravar där vi inte vet 
vem som är gravrättsinnehavare.

Om du som anhörig drabbas av dödsfall:
 kontakta en begravningsbyrå som hjälper dig med 
det praktiska eller ring någon av våra präster i för-
samlingen.

Till dig som inte tillhör svenska kyrkan:
kontakta en begravningsbyrå eller kommunens 
utsedde begravningsombud.
Begravningsombud för Gnosjö är Arne Henrysson 
tel. 070-9828068

Vaktmästarna påminner om:
Vill man ha gravstenen tvättad 2016 
Kontakta Carin Mattsson på expeditionen. 
Tel. 0370-99780 innan den 20/5

Vid frågor om begravningsverksamheten 
kontakta oss. Tel. 0370-99780
Se även vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/gnosjo

Khine Wut Hmone Kyaw (på bilden) är två år 
gammal. Hon är en av 795 miljoner människor 
som ofta äter för lite, för näringsfattigt och för 
sällan. Det trots att mat är en mänsklig rät-
tighet. Trots att jordens resurser skulle kunna 
föda oss alla. Var med och bekämpa en av 
världens största orättvisor. 

Det finns mat till alla. Ändå får så många mil-
joner människor inte tillräckligt att äta. Det är 
oacceptabelt.
Kunskapen har vi. Men som människor har vi 
också en förmåga till medkänsla och solidaritet.
Inte bara i huvudet, utan också i hjärtat vet vi 
vad som är rätt. Därför kan vi förändra.

De fyra alternativen vid val av 
gravplats på vår kyrkogård i Gnosjö

MATRÄTTEN- allas rätt till mat  
Fastekampanjen börjar 7 februari och 
pågår till 20 mars 2016. 

Samlingar i fastan.
Under fasteperioden hade vi tänkt att ha några

samlingar för att samla in pengar till svenska kyrkans internationella arbete.

Onsdagen den 2 mars kl.18.00
fd. Brandchefen Börje Karlsson, Gislaved.

          ”I huvudet på en gammal gubbe”
Fika och lotteri.

Lördagen den 19 mars kl.10.00. 
Serverar vi ostfrallor och kaffe på Gnosjö Hjälper, 

där dagskassan går till insamlingen. 
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Gudstjänst & basar

Rut berättar om Nobelporslinet

Syförenings lunch 24 januari 

Kyndelsmässodagen
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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. 
Sång: Ebba, Elin, Stina.
14.00 Gudstjänst på Bäckgården
15.00 Gudstjänst på Rosendal

8/3 Tisdag
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet

13/3 Söndag 
Jungfru Marie Bebådelsedag  
”Guds mäktiga verk”
10.00 Mariamässa i församlingshemmet.
Syföreningen serverar våfflor till kyrkkaffet.

19/3 Lördag
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka

20/3 Söndag Palmsöndagen  
”Vägen till korset”
10.00 Gudstjänst för små och stora i 
Gnosjö kyrka.

22/3 Tisdag
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet

24/3  Skärtorsdagen  
”Det nya förbundet”
19:30 Skärtorsdagsmässa i Gnosjö kyrka. 
Ungdomar. Sång: Anna, Johanna, Josefin, 
Helene.

25/3 Långfredag  
”Korset”
10.00 Gudstjänst i Gnosjö kyrka. 
Cello; Marie Åberg

27/3 Söndag  
Påskdagen  ”Kristus är uppstånden”
10.00 Gudstjänst i Gnosjö kyrka   
Sång;  Coristerna m fl

28/3 Måndag Annandag påsk  
”Möte med den uppståndne”
16.00 Emmausvandring. Start vid Gnosjö kyrka
17.00 Mässa i kyrkan, därefter en enkel måltid i 
prästgården.

3/4  Söndag 2 sön i påsktiden 
”Påskens vittnen”
10.00 Högmässa i församlingshemmet.

 5/4 Tisdag
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet.

10/4 Söndag 3 sön i påsktiden  
”Den gode herden”
10.00 Gudstjänst med önskepsalmer 
i församlingshemmet.
14.00 Gudstjänst på Bäckgården
15.00 Mässa på Rosendal

17/4 Söndag 4 sön i påsktiden  
”Vägen till livet”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet

19/4 Tisdag
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet

23/4 Lördag
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka

24/4  Söndag  5 sön i påsktiden  
”Att växa i tro”
11.00 Konfirmationsmässa i Gnosjö kyrka.

25/4 Måndag
17.00 Spagettigudstjänst i församlingshemmet.
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.
Barnkören.

1/5 Söndag Bönsöndagen  
”Bönen”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet

5/5 Torsdag 
Kristi himmelfärdsdag 
”Herre över allting”
 9:00 Friluftsgudstjänst på Naturum, 
tillsammans med Kävsjö. Medtag kaffekorg.

8/5 Söndag  
Söndagen före pingst 
”Hjälparen kommer”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka 
14.00 Gudstjänst på Bäckgården
15.00 Gudstjänst på Rosendal

15/5 Söndag  Pingstdagen 
”Den heliga Anden”
14.00 Festgudstjänst för små och stora 
i Gnosjö kyrka. 
Bibel till 4-åringar. Musikal. Barnkören. 
Efter gudstjänsten har vi roligt tillsammans 
och äter något mumsigt.

22/5 Söndag 
Heliga Trefaldighets dag  
”Gud – Fader, Son och Ande”
11.00 Dansbandsmässa i Gnosjö kyrka. 
Coristerna + Södra Hestras kör.
Chris Wagners.

28/5 Lördag 
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka

29/5 Söndag  
1 sön efter trefaldighet 
”Vårt dop”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet

Februari 

Mars

April

Maj Mars forts. April forts.



Större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat 
som sjuksköterska, distriktssköterska, enhets-
chef och vårdutvecklare. 

Sedan 2009 har jag varit enhetschef på Ek-
hagens Gästhem, en palliativ korttidsenhet i 
Jönköpings kommun. Nu kommer jag alltså 
vara tjänstledig ett år. 

Har en kyrkokantorsexamen och får nu möjlig-
het att utöva min stora hobby, att sjunga och 
spela, och det tillsammans med Er i Gnosjö 
församling! 

Ser fram emot att få möta er i 
olika sammanhang! 
Har du funderat på att sjunga, våga ta steget 
och kom till församlingshemmet på tisdagar kl. 
19 - 20.30 då de vuxna sjunger. 
På måndagar kl. 16.30 - 17.00 sjunger barn från 
5 år och uppåt! 

Håll ögonen öppna för vad som händer med 
sången och musiken under våren!!
Väl mött! Hälsn. Elisabeth

Gislaved Westbo musikkår

10 Gudstjänster

5/6 Söndag 
2 sön efter trefaldighet 
”Kallelsen till Guds rike”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka.

12/6 Söndag 
3 sön e trefaldighet 
”Förlorad och återfunnen”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet.

Juni

Info

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  25 februari, 31 
mars,  28 april

11Lycka till Therese

Välkommen Elisabeth!

- Tack till Gnosjö församling. Det har varit 
många fina möten med både stora och små
 i mitt arbete här. Tack till er alla och till de 
fina arbetsgäng som är i församlingshemmet.
/ Therese

- Tack själv Therese för ditt fina arbete bland 
stora och små. Vi önskar dig all lycka med ditt 
nya arbete och Guds rika välsignelse!
/ Gnosjö församling

Jag heter Elisabeth Hullfors och ska 
vikariera som kyrkomusiker under 
Rebeckas barnledighet. Jag bor med 
min familj i Norrahammar.
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På resa i Stockholm


