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2 3Information Komministern har ordet

- Ja, så skaldade kyrkoherde Andreas 
Erici någon gång på 1600-talet; nu i 
nyöversättning  av  A. Wallinder 1994. 
Även Harry Martinsson har varit inne på 
”samma spår” och i samma känsla i vår 
svenska psalmbok nr 202- där han med 
sina diktarrader vill ” mana sommarns 
hagar” att låta värmen och allt som är 
skönt och gott få glädja människans själ.

Och visst är det härligt att, efter en 
kanske envis vinter och vår, låta  
”sommaren sköna” få tina upp det som 
varit fruset och kallt inombords hos 
oss. - Så låt oss, med en annan sommar-
psalm, gå ut och glädja oss åt ” 
den store Gudens gåvor” och all bloms-
terprakt, all ljuvlig fågelsång, kort sagt 
allt det sköna och vackra som vår Ska-
pare vill skänka oss i så rikligt mått.

”Om sommaren sköna, när marken 
hon gläds, vid Dala två älvarna vida, 
Gud glädje och styrke de män, 
som där bo....”

Information
Vaktmästarna städar minneslunden 2 gånger om året. 
Det innebär att de plockar bort allt. Det sker i 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 annons i VN torsdagar. 

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

Svenska Kyrkan i Gnosjö
Församlingsexpeditionens telefontid vardagar 
08.00-12.00, 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: 99788
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
Johanna Andersson
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

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: 91759, 070-8887590

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

Med detta, en varm tillönskan 
till Er alla om en välsignad

och skön sommar.

Jan Åsberg
Kh em, vik komminister
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Konfirmand 2016-17
I konfirmandgruppen finns möjlighet att 
fundera kring de frågor som gruppen tycker är 
viktiga. Det kan handla om vem man vill vara, 
om jag duger, hur vi tänker om döden, vad 
vänskap betyder, vad Gud kan vara i ens liv, vad 
man ska ha Jesus till eller vad man ska göra om 
man är kär.

Vi är ett konfirmandarbetslag som består av 
präst, diakoniassistent, musiker och unga 
ledare.

Vi kommer att prata, se film, leka, dramatisera, 
skapa, åka på läger, gå på gudstjänster, sjunga, 
göra studiebesök och en del annat.

Man inbjuds till konfirmationundervisning det 
år man fyller 14 år. Vi kommer att skicka en 
inbjudan till var och en.

Konfirmationen är en bekräftelse av och en 
fortsättning på ditt dop. 

bordsskiva på en martyr grav för att man skulle 
kunna fira nattvard.
Altaret påminner också om Kristi grav och krub-
ban. Samtidigt är altaret ett offeraltare till vilket 
vi bär fram bröd och vin i mässan, men också 
våra böner, allt som tynger oss och som vi vill 
att Kristus ska hjälpa oss med.

Väst - Öst - Syd - Nord
Kyrkorna är som regel byggda i väst-östlig rikt-
ning; man träder in i väster och går mot öster, 
mot ljuset, Kristus.
Sydsidan kallas ibland också den gammaltes-
tamentliga sidan. I det fall det finns målningar 
på Sydväggen är de ofta hämtade från gamla 
testamentet, Skapelsen, Adam och Eva, Mose 
och lagtavlorna mm. Man kan också läsa den 
g:t texten från sydsidan av altaret.
Norrsidan är då det nya förbundets sida, evang-
eliesidan. Om målningar förekommer är de 
oftast hämtade från N:T eller ur helgonens liv. 
Men norrsidan är också Mariasidan. Finns det 
en ikon är det på denna sida den finns.
Förr var en del vidskepligheter förknippade 
med Norrsidan. Eftersom kylan och den kalla 
nordanvinden kom därifrån, föreställde man 

sig också att det mesta onda hade sin boning i 
norr. Därför byggdes kyrkogårdsmuren högre 
och tjockare på norrsidan. Likaså gjorde man 
med kyrkväggen. Fönstren var också mycket 
små om de ens fanns. Att kvinnorna placerades 
på norrsidan har inget med det att göra.

Predikostolen står nästan alltid på norrsidan ef-
tersom det är evangeliesidan (det är ju evang-
eliet som förkunnas). Från början predikade 
biskoparna sittande bakom altaret, enligt före-
bild från Jesus; han satt ju ner när han höll sin 
bergspredikan. Denna placering visar också på 
biskopens särställning. Han var den ende som 
fick sitta ner under gudstjänsten, utom under 
mässan. Kyrkbänkarna fanns inte förr. Präster-
na fick hålla sig till ambon på norrsidan, där de 
läste evangeliet. På 300-talet berättas det att 
Biskop Ambrosius, som hade en mycket svag 
röst, började av denna anledning att predika 
från ambon, och så småningom blev det den 
ordinarie platsen för predikan. När kyrkorna 
blev större på 1200- talet flyttades predikstolen 
längre ner i kyrkan och högre upp för att det 
skulle höras bättre.

De första kristna firade gudstjänst i varandras 
hem. Men ju fler människor som blev kristna, 
desto större blev behovet av att ha en särskild 
gudstjänstlokal.
Fram växte rum, fulla av symbolik.
Modell för kyrkobyggnaden blev skeppet (Noas 
ark) och Kristi kropp (korset)
De fyra väderstrecken har alltid varit viktiga för 
oss människor. Vi talar om östergök och väster-
gök, solens uppgång och nedgång, kylan som 
kommer från norr, allt detta påverkar livet för 
oss. Därför är det inte konstigt att väderstreck-
en blev viktiga när man började bygga kyrkor

Kyrkobyggena kom igång på 300-talet, då för-
följelserna av de kristna definitivt tog slut i och 
med att kristendomen blev ”statsreligion”. Alla 
kyrkor byggdes i riktning mot öster.
Det var i östra delen av Eden Gud planterade 
lustgården.
Betlehemsstjärnan gick upp i Öster, blixten 
som ett Guds tecken går från öster till väster 
och framför allt: Kristus steg upp till himlen på 
Olivberget, öster om Jerusalem, och från öster 
väntar vi hans återkomst. Varje soluppgång i 
öster är en symbol för Kristi återkomst, men 
också för hans födelse och uppståndelse. Nu 
är det ju så att riktigt alla kyrkor inte ligger mot 
öster, men tanken riktar man sig mot öster och 
det är det viktiga.

Förhallen-” Vapenhuset”
Traditionellt ska förhallen ligga i väster, sym-
boliskt lämnar vi det mörka, det gamla, bakom 
oss och går mot ljuset, mot soluppgången i 
öster. Kristus är världens ljus, och det är i det 
ljuset från honom som vi vill vandra och leva. 
I förhallen placeras i många fall dopfunten ef-
tersom Dopet är ingången in i kyrkan, in i livet 

med Kristus. I romersk-katolska kyrkor finns en 
liten skål med vigvatten som man kan doppa 
fingrarna och korsteckna sig med.
Det är en påminnelse om Dopet och att vi är 
kallade att leva i vårt Dop. Namnet ”vapenhus” 
i svenska traditionen har sin bakgrund i att man 
ska lägga av sina vapen innan man inträder
i helgedomen.

Kyrkorummet
Kyrkorna är, vare sig de är fyllda av gudstjänstfi-
rande och bedjande människor eller inte, teck-
en på Guds närvaro. När man träder in i kyr-
korummet ”talar” väggar och alla inventarier, 
bilder och symboler till oss. Nästan omedvetet 
stillar man sig, sänker rösten och visar vördnad 
för det heliga rummet, många bugar eller niger 
inför altaret eller korstecknar sig, som ett första 
bevis på sin vilja att vara inför Gud.
Skeppet eller Långhuset, är den del av kyrko-
rummet där församlingens bänkar/stolar finns 
placerade. Namnet skeppet syftar på att vi 
är på väg i kyrkans skepp Mot målet, drivna 
framåt av Guds Andes vind.

Koret
Koret är en symbol för målet: paradiset, Guds 
rike, där Kristus väntar oss och dukar sin måltid 
för oss. Till måltiden är alla inbjudna utan 
åtskillnad.
Här står altaret. I många kyrkor finns målningar 
av Kristus som instiftar nattvarden eller Kristus 
som uppstånden och tronande i himmelen.
Altaret har flera symboliska funktioner.
Det är ett matbord runt vilket vi samlas till natt-
vard. I början av den kristna kyrkan firades det 
i hemlighet, mässa i underjordiska katakomber, 
där också många blev begravda, - lade man en 

... och dess symboler

Måndagen den 30 maj kl.18.00 i Gnosjö församlingshem
kommer vi att informera mer om detta. 

Hoppas att vi ses!
/Konfirmandledarna



6 7Bilder från verksamheten

Personalen på utflykt

Birgitta baklaget

Berlinmuren

Spadagen 20/2



8 9Gudstjänster sommar 2016

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

12/6 Söndag 
3 sön efter trefaldighet 
”Förlorad och återfunnen”
10.00 Gudstjänst i Gnosjö kyrka

19/6 Söndag 
4 sön efter trefaldighet ”Att inte döma”
10.00 Högmässa i församlingshemmet
Kyrkkaffe & Församlingsforum

25/6 Lördag 
Midsommardagen ”Skapelsen”
10.00 Friluftsgudstjänst i hembygdsparken 
Kyrkkaffe

26/6 Söndag 
Den helige Johannes döparens dag 
”Den högstes profet”
11.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst i Folkes 
park. Vid regn i församlingshemmet

29/6 Onsdag 
Musik i sommarkväll i Gnosjö kyrka
19.00 ”Till rosorna” sång o musik med 
Elisabeth Ringdahl & Kristina Torin

3/7 Söndag 
6 sön efter trefaldighet ” Efterföljelse”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet
Kyrkkaffe
14.00 Gudstjänst på Bäckgården
15.00 Gudstjänst på Rosendal

10/7 Söndag 
Kristi förklarings dag ”Jesus förhärligad”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka

13/7 Onsdag 
Musik i sommarkväll i Gnosjö kyrka
19.00 ”Aftonmusik” Oscar Knutsson 
& Albert van Pham spelar klassisk musik

17/7 Söndag 
8 sön efter trefaldighet  ”Andlig klarsyn”
10.00 Högmässa i församlingshemmet
Kyrkkaffe

24/7 Söndag 
9 sön efter trefaldighet  ”Goda förvaltare”
10.00 Friluftsgudstjänst vid Svikarens kanal, 
Bårebo. Kyrkkaffe

27/7 Onsdag 
Musik i sommarkväll i Gnosjö kyrka
19.00 ”När vår Herre klär sommarn” sång och 
musik av Anders och Elisabeth Hullfors

31/7 Söndag 
10 sön efter trefaldighet  ”Nådens gåvor”
10.00 Friluftsgudstjänst vid Hylténs. Kyrkkaffe 
(vid regn i kyrkan)

7/8 Söndag 
11 sön efter trefaldighet  ”Tro och liv”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka

10/8 Onsdag 
Musik i sommarkväll i Gnosjö kyrka
19.00 ”Kvällsro i sommartid” Gruppen "VINN" 
från Reftele sjunger och spelar

14/8 Söndag 
12 sön efter trefaldighet    
”Friheten i Kristus”
10.00 Friluftsgudstjänst i prästgården

21/8 Söndag 
13 sön efter trefaldighet    
”Medmänniskan” Diakonins dag
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet 
Kyrkkaffe

24/8 Onsdag 
Musik i sommarkväll i Gnosjö kyrka
19.00 Vår kör Coristerna avslutar 
sommarmusiken

27/8 Lördag
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka 

28/8  Söndag 
14 sön efter trefaldighet   
”Enheten i Kristus”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka

4/9 Söndag 
15 sön efter trefaldighet 
”Ett är nödvändigt”
Högmässa i församlingshemmet
Kyrkkaffe

 6/9 Tisdag
18:30 Stilla mässa i församlingshemmet

11/9 Söndag  
16 sön efter trefaldighet  
”Döden och livet” 
Pastorsbytardag
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet 
Kyrkkaffe

Juni September Juli Augusti

19/6 Församlingsforum 
efter gudstjänsten.
Vad händer i församlingen?
Välkommen!

Konfirmand 2016-17 
Missa inte 30/5 kl. 18.00 i 
Gnosjö församlingshem då vi 
informerar föräldrar och 
blivande konfirmander.
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Elvakaffe
i församlingshemmet. Vi träffas på 
torsdagar kl.10.00 för andakt och 
samvaro, fram till den 14 juli.
Startar igen den 18 augusti.

Kyrkskjuts i sommar
Under tiden 9 juli-7 augusti har vi 
ingen kyrkskjuts. Vi hoppas vi kan 
samåka med varann Men har Du 
ingen skjuts så ring 99780, så löser 
vi det tillsammans.

Undantag: Buss kommer att gå 
till Bårebo 24 juli! 
(Start 9.30 Rosendal)

Glad Sommar!

11Musik i sommarkväll

Körverksamhet

Varannan onsdag, med början efter midsommar, 
bjuder vi in till sommarmusik i vår församling. 
Ta tillfället i akt att njuta av härlig sång och musik där många 
medverkande har en lokal förankring.

Till hösten fortsätter vi vår körverksamhet!                                  
Våga ta steget och kom med! 
Ta gärna med dig en kompis!

Vad händer på 
Kyrkogården?

Kontroll av gravstenar:
Vi kommer under 2016 påbörja kontrollen av 
gravstenar, enligt de nya riktlinjerna för säker-
het på kyrkogården. Vi kommer att 
”provtrycka” stenen (så den tål ett visst 
tryck utan att den välter) och kontrollera att 
dubbarna är godkända. 

Vi ber er att INTE känna på era stenar själva 
(varje sten är lite lös och detta är helt i sin ord-
ning). Detta arbete kommer att ske kvarter för 
kvarter. 

Om det är någon sten som inte är godkänd 
kommer vi göra en provisorisk lösning och 
kontakta er. Exempel på provisoriska lösningar: 
stenen läggs ner, stenen stöttas upp med 
stolpe och band. 

Gravskyltar
Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar 
på vissa gravplatser med uppmaningen att 
kontakta pastorsexpeditionen i enlighet med 
de administrativa rutiner som finns för att få 
kontakt med gravrättsinnehavare.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för 
gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsin-
nehav till huvudmannen (kyrkan) för begrav-
ningsverksamheten. Därför fattas det uppgifter 
om gravrättsinnehavare.

För att gravböcker ska bli ordentligt uppdate-
rade vill förvaltningen komma i kontakt med 
anhöriga eller andra som känner till något 
om anhöriga till den/de som är gravsatta på 
gravplatsen.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med 
anhöriga inom två år kommer gravplatsen att 
betraktas som återlämnad till huvudmannen. 
Det kommer medföra att gravanordningen kan 
tas bort.

29/6 kl. 19.00  
”Till rosorna”
Elisabeth Ringdahl är kantor och Kristina 
Torin präst i Villstads församling. De delar 
med sig av sommarlyriken med flöjt, orgel, 
piano och sång.
 

13/7 kl. 19.00  
”Aftonmusik” 
Oscar Knutsson, från Gnosjö, studerar violin 
och Albert van Pham studerar piano vid 
Musikhögskolan i Malmö. De bjuder oss på 
ett klassiskt program blandat med lite som-
marsånger. 

27/7 kl. 19.00  
”När vår Herre klär sommaren”

Sång, piano, orgel och tankar med Anders 
och Elisabeth Hullfors.

10/8 kl. 19.00 
”Kvällsro i sommartid”
Gruppen VINN, bestående av Heléne Eng-
lund, Anna Knutsson, Stefan Liljeqvist och 
Jonas Person från Reftele sjunger och spelar 
lättsam sommarmusik till gitarr- och fiolack-
ompanjemang.

24/8 kl. 19.00  
”Sånger och psalmer i sommartid”
Vår kör, Coristerna, avslutar sommarmusiken 
med sånger och psalmer tillsammans med 
Monica Andersson på tvärflöjt. Kom och 
sjung med i de fina sommarpsalmerna!

Barnkören    
vänder sig till barn från 5 års ålder och 
uppåt. Vi övar varje vecka med start mån-
dagen den 29 aug. kl. 16.30 – ca 17.10. i 
församlingshemmet. 
Vi sjunger och spelar lite instrument och är 
med på några gudstjänster under hösten.                      
Kom och va med!!

Coristerna
är en kör för alla som vill sjunga! 
Vi startar tisdagen den 16 aug. och övar 
mellan kl. 19.00 o 20.30 i församlings-
hemmet. Vi medverkar redan den 24 
aug. i ”Musik i sommarkväll”, se ovan.                                                                              
Vi saknar killar/herrar i vår kör 
och säger ett särskilt välkommen till dig/er!  

Har du frågor, ring gärna vik. kyrkomusiker 
Elisabeth Hullfors tel. 0370-997 84, eller 
maila elisabeth.k.hullfors@svenskakyrkan.se
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Svenska kyrkans internationella arbete
Maträtten- allas rätt till mat

Fasteinsamlingen från den 7 februari till den 20 mars
inbringade totalt 36.653.

Vi vill tacka alla som har bidragit till denna fantastiska summa!

Särskilt tack till:
Gnosjö Hjälper som skänkte hela dagskassan 19 mars

Bernts konditori
Ica

Syföreningen
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