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2 3Information Kyrkoherden har ordet

Först vädret: i år var det en ny kombina-
tion; väldigt vackert länge – men lite väl 
tidigt. Sen har det varit lite fram å tebaks. 
Men det har regnat alldeles för lite, 
grundvattnet har aldrig varit så lågt.
Ondskan har slagit till hårt i världen. 
Europa har fått se många grymma terror-
dåd – plötsligt, där man minst anar det.
Pokémon figurerna har flyttat in i verklig-
heten. Plötsligt så går folk omkring med 
sina mobiler och letar figurer både här 
och där. Kanske är det lugnt här i Gnosjö, 
men man har ju läst lite om andra platser 
där dels nya mötesplatser har bildats, 
men också om en del trafikfarliga bete-
enden. Som en ram runtom allt och hela 
tiden har skapelsen pågått runt omkring 
oss. Det har växt och blommat, vi har nju-
tit och samlat kraft och kommer förhopp-
ningsvis tillbaka utvilade och laddade. Nu 
får vi lägga denna årstid bakom oss och se 
fram emot hösten.

Orden ur psalm 782 får bli ord att ta till 
när ondskan brer ut sig. För vi får aldrig 
ge upp, utan låta kärleken och godheten 
flöda över. Ty Gud sände inte sin Son till 
världen, för att döma världen, utan för att 
världen skulle bli räddad genom honom. 
(Joh 3:17)

Nu startar verksamheterna upp igen, med 
både nytt och gammalt. Det blir fullt av 
liv i vår kyrka igen. Här finns plats för dig! 
Vi behöver dig och dina gåvor här. Kyrkan 
är inte byggnaden vi samlas i, utan den är 
Du och jag! Så låt oss hjälpas åt att göra 
kyrkan i Gnosjö församling levande och 
synlig!

Om man ska summera denna 
sommarn så finns det några saker 
som sticker ut...

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
johanna.andersson2@svenskakyrkan.se

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

Kyrkofullmäktiges ordförande
Arne Svensson. 
Tel: 91759, 070-8887590

Kyrkorådets ordförande
Stefan Lundell. 
Tel: 076-7899390
lundell.gnosjo@gmail.com

Psalm 782
Godhet har makt över ondskan, kärlek nedkämpar hat, ljuset lyser i mörkret, 

livet segrar till slut. Segern är vår, segern vi får, genom hans kärlek. 
Segern är vår, segern vi får, genom hans kärlek. 

Susanne Johansson
Kyrkoherde
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Barnverksamheten

Måndagar 10.00-12.00 
”Änglabus” 
för barn 0-5 år tillsammans med vuxna. 
Här träffar man andra föräldralediga med barn 
och vi sjunger, pysslar och fika tillsammans.

Måndagar 14.00-16.30  
”Himlabus”  
för dem som går i årkurs 2-3. Vi hittar på roliga 
saker och det serveras även mellanmål.

Måndagar 16.30-17.10 
Barnkören
från 5 år. Sång, musik och rytmik tillsammans 
med Elisabeth

Måndagar 17.15-18.15 
”Himlaskoj”
är för barn i årkurs F-1.
Vi leker och pysslar tillsammans.

Tisdagar 15.00-16.30
”Himlaväsen” 
är för barn i årkurs 4-5.
Välkomna hit för lek, pyssel och annat roligt.
Vi äter även mellanmål tillsammans.
 

Vaktmästarna
Vi har två heltidsanställda vaktmästare, Mag-
nus Melin och Tina Molin. En säsongsanställd, 
Eva Johansson som är anställd sju månader 
under sommarhalvåret. Denna sommaren har 
vi haft två studenter, Therese Hämäläinen och 
Viktor Abrahamsson som arbetat på kyrkogår-
den.

Vad arbetar de med?
Arbetsuppgifterna är många och av skiftande 
slag. Under sommarperioden är det gräsklipp-
ning och planteringar både på kyrkogården och 
vid församlingshemmet, tvätta gravstenar, vatt-
ning, rensa ogräs, kratta grusgångar och klippa 

häckar, och sköter om 216 skötselgravar.
Men det ska också städas i kyrkan och i materi-
alförråd. Var tredje helg har kyrkvaktmästaren 
inre tjänst vid gudstjänster, med allt vad det 
innebär.  Klockringning, sätta upp psalmer, tän-
da ljus, plocka fram de saker som behövs just på 
den gudstjänsten och att sköta ljudanläggningen 
och mycket annat. Under vinterhalvåret så arbe-
tar de mest inomhus, när de inte behöver skotta 
snö eller beskära träd. De arbetar med målning 
där det behövs, städning, köra skräp, laga grejer 
som har gått sönder med mera. Allmän översyn 
av maskinparken, så att allt är klart för våren 
igen. Vaktmästarna förbereder också för grav-
sättningar och mycket annat.

Ursprungligen användes själaringning till att 
kungöra för församlingen att någon hade 
avlidit. Vi själaringer fortfarande enligt gamla 
seder. När vi själaringer för våra kyrkotillhöriga 
i vår församling gör vi så här. Om det är en man 
som har avlidit börjar vi klämtning med stora 
klockan i tre slag den lilla klockan tre slag, sen 
den stora igen tre slag, därefter den lilla tre 
slag, stora klockan tre slag och till sist den lilla 
tre slag. Därefter ringer vi i båda klockorna i sex 
minuter. Därefter upprepas klämtningarna som 
ovan.

Om det är en kvinna gör vi så här:
Istället för klämtning i den stora klockan så 
börjar vi med den lilla klockan för kvinnan. 
Därefter sex min i båda klockorna och sedan 
klämtning med start med lilla klockan.

Barn under tio år gör vi så här:
Pojke, klämtning som för en man. Därefter 
ringer vi i båda klockorna i tre minuter. 
Därefter upprepas klämtningarna.

Flicka, klämtning som för en kvinna. Därefter 
ringer vi i båda klockorna i tre minuter. Därefter 
upprepas klämtningarna.

Tacksägelse 
Tacksägelse för den som har varit medlem i 
Svenska kyrkan sker under en söndagsguds-
tjänst i den avlidnes församling. Vid tacksä-
gelsen läser man upp den avlidnes namn och 
tänder ett ljus. Församlingen samlas i en kort 
bön för dem som sörjer medan kyrkans klockor 
ringer. Vilken söndag det blir avgör oftast de 
anhöriga i samråd med präst.

Själaringning
- Vad är det och hur går det till?

Vecka 36 kör vi igång med 
vår barnverksamhet.

Hej! 
Det är jag som är Johanna. 
Jag bor utanför Gnosjö med min sambo och 
våra två barn. Det är jag som ska ha barn-
grupperna framöver i församlingen. Jag har 
tidigare arbetat i förskolans värld. När jag inte 
arbetar hittar jag på bus med min familj, trä-
nar, lagar mat och umgås med nära och kära. 
Jag ser fram emot en fartfylld och spännande 
höst tillsammans med er barn och vuxna =)

Varmt välkomna till alla våra barn-
och familjeverksamheter!

Johanna Andersson tel: 99786

”Herre, till dig får jag komma, när mina 
dagar är slut. Jag har hört om en underbar 
himmel, dit många har vandrat förut.
Så tryggt att få tro att bönernas bro skall 
bära mig hela vägen hem.
Men bäst är ändå att jag vet det är så:
under allt är jag älskad av dig.”

Psalm. 758:3



6 7Ungdom & Vuxen
Vuxenverksamhet

Leva vidare grupp
Varje människans sorg är unik
och ingen annan kan riktigt förstå den. 
Det kan hjälpa att få dela sina tankar i samma 
situation. Du som mist en anhörig någon gång 
under den senaste tiden inbjuder vi till samtal.
Vi talar om det som känns angeläget i sorgens 
närhet och hjälps åt att hitta ny glädje i livet.

Vi träffas vid fem tillfällen med början onsda-
gen den 21 september kl.14.00-15.30 i försam-
lingshemmet i Gnosjö. Därefter den 5 oktober, 
19 oktober, 2 november, 16 november.

Stickcafé
Onsdagen den 14 september kl.14.00-16.00
 träffas vi i församlingshemmet igen med 
stickor, virknålar dukar och annat som vi har i 
händerna. Här delar vi både mönster,
skratt och det goda samtalet.

Syföreningen
Startar upp igen torsdagen den 8 september 
kl. 18.00-20.00
Kom och var med oss! 
Vi träffas var 3:e torsdag i församlingshemmet.

Afrikansk Dans 
Åtta onsdagar med början den 14 september
kl. 18.00-19.00 kommer Ragnhild Joelsson, 
Gislaved till församlingshemmet.
Vi avslutar varje gång med en kort andakt
Kostnad: 30 kr /gång

Spadag
Den 15 oktober kl.9.00-14.00
”Må 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 5 oktober
Tel. 0370-99780 Välkomna!
Titti och Carin

Diakonigruppen bjuder in till:
80-årskalas i församlingshemmet.
Alla som fyller 80 år under året är välkomna 
på kaffekalas i församlingshemmet onsdagen 
den 12 oktober kl.15.00 tillsammans med 
make/maka eller en vän.

Inbjudan kommer att skickas ut.

Ungdomsverksamhet

Tjejgruppen
för dig som går i årskurs 8-9 startar upp igen 
tisdagen den 6 september (jämna veckor)
kl.18.30-20.30

KU, kyrkans unga
För dig som går i årkurs 6-7 träffas udda veckor
med början tisdagen den 13 september 
kl.16.30-18.00
Vi fikar och bestämmer tillsammans vad vi ska 
hitta på under hösten.

Öppet hus- After School.
Torsdagar kl.14-17 
i församlingshemmet är det öppet hus för er
som vill läsa läxor tillsammans med kompisar-
na, fika och prata om litet eller stort. Vi börjar 
den 8 september.

Konfirmander!!
Onsdagen den 17 augusti kl.17.00 kör vi i gång konfan. 

Du som inte har anmält dig men som vill hänga på
 gruppen är jättevälkommen. Du kan skriva in dig denna kväll.
Vi äter Bullens korv och går igenom programmet för hösten.

Undrar ni något, ring oss! Titti: 99782 / Susanne: 99781 

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

Undrar ni något, ring Titti 99782

Nytt!

Nytt!

Nytt!



 

 

Det var ett glatt gäng som samlades ute vid 
Morins Stuga måndagen efter 
skolavslutningen. Detta skulle bli en rolig 
början på ett härligt sommarlov. Vi har 
hunnit med att leka, bada, vara på Borås 
Djurpark, haft filmstund, byggt sandslott, 

besökt kyrkan och pysslat såsom sommaren 
hör till. Som avslut grillade vi korv över öppen eld och slogs 

med insekter, precis som den svenska sommaren brukar kunna ge oss. Dock ska 
det tilläggas att vi haft tur med vädret, nästan sol och värme varenda dag =) En helt 
fantastisk och rolig start på sommarlovet som 

kommer inspirera 
till höstens 
grupper och 
aktiviteter.  

 

Sommarlovsaktiviteter 20168 9MUSIK SKA BYGGAS UTAV GLÄDJE! 

Barnkören 
övar på måndagar kl. 16.30 – ca 17.10 med 
start den 29 aug. i församlingshemmet. 

Där är alla barn från 5 år och uppåt välkomna! 
Vi sjunger, spelar lite instrument, dansar mm! 

Under hösten medverkar vi bl.a. i olika guds-
tjänster, vid basaren, Lucia mm. 

Coristerna 
heter vår kyrkas vuxenkör! 
Tycker du om att sjunga då är detta något för 
dig! Särskilt eftersökt är manliga sångare! 

Vi övar på tisdagar kl. 19.00 – 20.30 i 
församlingshemmet och startar den 
13 september. 

Under hösten sjunger vi bl.a. med i en 
Önskepsalmsgudstjänst, 1;a söndagen i 
advent mm! 

Varmt välkomna hälsar alla körsångare och 
vik. kyrkomusiker Elisabeth!

Tel: 0370-997 84, 070-361 78 53
Mail: elisabeth.k.hullfors@svenskakyrkan.se

KÖRER, SÅNG OCH MUSIK TILL HÖSTEN! 
Hitta något som passar just Dig! 
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Köpenhamnsresa

Kyrkvärdar 10 år

Dansbandsmässan 22 maj

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

6/9 Tisdag
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet

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

18/9 Söndag 
17 sön efter trefaldighet  ”Rik inför Gud”
17.00 Önskepsalmsgudstjänst i 
församlingshemmet. Coristerna medverkar.

19/9 Måndag
17.00 Spagettigudstjänst i församlingshemmet
Barnkören medverkar.

20/9 Tisdag
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet

24/9 Lördag 
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka

25/9 Söndag
18 sön efter trefaldighet  ”Att lyssna i tro”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka

4/10 Tisdag
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet

16/10 Söndag
21 söndagen efter trefaldighet 
”Samhällsansvar”
10.00 Högmässa i församlingshemmet. 
Kyrkkaffe
14.00 Gudstjänst på Bäckgården
15.00 Gudstjänst på Rosendal

17/10 Måndag
17.00 Spagettigudstjänst i församlingshemmet
Barnkören medverkar.

18/10 Tisdag
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet

23/10 Söndag
22 söndagen efter trefaldighet ”Frälsningen”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet. 
Kyrkkaffe

29/10 Lördag
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka

30/10 Söndag
23 söndagen efter trefaldighet 
”Förlåtelse utan gräns”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka

1/11 Tisdag
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet

13/11 Söndag
Söndagen före domsöndagen 
”Vaksamhet och väntan”
14.00 Gudstjänst för små och stora. 
Barnkören sjunger. 
därefter Syföreningens BASAR 
-  fika och lotterier.
14.00 Gudstjänst på Bäckgården
15.00 Gudstjänst på Rosendal

15/11 Tisdag
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet

20/11 Söndag
Domsöndagen ”Kristi återkomst”
17.00 Mässa med musik  i församlingshemmet 

27/11 Söndag   
1 sön i advent ”Ett nådens år”  
10.00 Adventshögmässa i Gnosjö kyrka. 
Coristerna sjunger.

29/11 Tisdag
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet

September Oktober November

Allhelgonahelgen 4 – 6/11   
Fredag
14.00 – 17.00 Vi bjuder på korv och 
kaffe på kyrkogården.
16.00 – 17.45 Stilla orgelmusik, 
varje hel-/ halvtimme i Gnosjö kyrka. 

Lördag
Alla helgons dag ”Helgonen”
17.00 Meditativ mässa med musik  
i Gnosjö kyrka. Kyrkkaffe

Söndag
Söndagen efter alla helgons dag  
”Vårt evighetshopp”
17.00 Minnesgudstjänst i Gnosjö kyrka. 
Coristerna sjunger.

18-20/11 
Ekumenisk temahelg
i Saron, Marås.

2/10 Söndag  
Den helige Mikaels dag   ”Änglarna”
10.00 Änglagudstjänst för små och stora i 
Gnosjö kyrka.  Barnkören sjunger.
Dopkalas, med mumsigt fika i försam-
lingshemmet efteråt! Alla barn som döpts 
under året inbjuds att hämta sina änglar.

9/10 Söndag
Tacksägelsedagen ”Lovsång”
10.00 Högmässa i smyckad Gnosjö kyrka
Medverkan av Coristerna
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Kyrkskjuts
Om du önskar Kyrkskjuts till Gnosjö 
kyrka anmäl till Kennert Munkholm 
på 0370-98181.
Hållplatserna är samma som 
tidigare. Uppge vart du vill stiga på.

Elvakaffet
I församlingshemmet torsdagar
kl.10.00 Andakt, samvaro och fika.
Vi börjar torsdagen den 18 augusti
Välkomna!!

Sopplunch
i församlingshemmet
kl.11.30 Andakt, därefter soppa
kl.12.00 torsdagar 29 september, 
27 oktober, 24 november.

Stilla mässa
Tisdagar varannan vecka (jämn)
kl.18.30 firar vi en kortare mässa.
Start 6 september.
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Nu kan du 
Swisha 
dagens kollekt till: 
1231323500

Skriv söndagens datum i 
meddelande rutan.

Från och med 1:a september 
gäller detta.

Du kan använda Swish för att betala kollek-
ten. Som meddelande skall söndagens datum 
anges. Kollekten inskickad via denna funktion 

till och med tisdagen efter, registreras som 
gåva till samma ändamål som söndagens 

kollekt. Därefter registreras det på nästkom-
mande söndags kollektändamål.

Du kan också använda Swish till att betala 
sopplunch, kyrkkaffe mm eller om du vill 

skänka pengar till något ändamål. Glöm inte 
att meddela vart ni vill pengarna ska gå till. 

OBS! Swish nummer: 1232980712

Lördagen den 24 september
Vi träffas vid Nydala klosterkyrka kl.8.30
Vi vandrar från Nydala till Tallnäs. (2 mil ca)

Lördagen den 22 oktober
Vi träffas vid Blomstervägen 
(vårdbostäderna) i Gislaved kl. 8.30
Vandring 1,5 mil på Gislavedsleden

Lördagen den 19 november
Vi träffas vid parkeringen i Töllstorp 
(simhallen) kl.8.30
Vi vandrar 1- 1.5 mil.

15Pilgrimsvandringar

I Gnosjö församling hösten 2016
Välkomna att vandra med oss!

Vill du ha mer information om våra 
vandringar så ring:

Titti 0370-99782

Alla vandringar:
Ta på väl ingångna skor, ta med regnkläder
och liten ryggsäck med varm dryck, vatten 
och matsäck.
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Med önskan om en höst med 

mycket värme och ljus...


