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2 3Information Kyrkoherden har ordet

Information
Vaktmästarna städar minneslunden två 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 annonsen i VN torsdagar. 

Titta gärna in 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, vakant
Tel: 99784, 070-3617853

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
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

Administrativ samordnare
för Gnosjö och Kävsjö pastorat
Elisabeth Hullfors                                                                                                            
Tel: 99787, 070-5899787
elisabeth.k.hullfors@svenskakyrkan.se 

Kyrkofullmäktiges vice ordförande
Mimmi Magnusson
Tel: 072-2229657
mimmimelin@hotmail.com

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

Fantastiskt – en glädjehögtid över 
över livets under, och tro & hopp 
inför framtiden. En härlig rivstart 
på tiden från och med nu. 

Och det blir bara bättre. För varje dag 
som går blir det lite ljusare, lite varmare 
och visst längtar vi efter våren, då allt 
börjar spira på nytt. Som kristna väntar vi 
på att få fira påsk igen. Men först kommer 
fastan, med tid för reflektion och efter-
tanke.

Vi  vårpyntar på kyrkogården och städar 
undan gammalt skräp hemma, både på 
insidan och utsidan.  När påskdagen sen 
kommer får vi brista ut i: Ja, han är san-
nerligen uppstånden! Det är glädje, det är 
evighetshopp! 

För påsken är helgen då vi firar att livet 
vann över döden. ”Livet vann – dess 
namn är Jesus” sjunger vi i en psalm. Det 
är också fokus för det som kyrkan står för, 
vår tro och allt vi gör i kyrkan.

Så en härlig vårtid önskar 
jag dig – och när det är dags: 
Glad Påsk!

När denna tidning kommer ut väntar 
en helg då fem barn ska döpas in i den 
kristna gemenskapen här i Gnosjö...

Susanne Johansson
Kyrkoherde

Tack Rebecka!
Nu har Rebecka slutat hos oss.

Tack för din energi, glädje och värme 
och för sång och musik.

Guds rika välsignelse i din nya tjänst.
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Palmsöndagen
Jesu intåg i Jerusalem. Folket hyllar Jesus genom att 
breda ut palmkvistar och kläder på vägen där han 
rider fram på en åsna.

Blå måndag 
egentligen namnet på måndagen i fastlagen, alltså 
dagen före fettisdagen, men har även kommit att 
beteckna måndagen i stilla veckan.

Vit tisdag
sista dagen man fick
äta vitt mjöl och ägg 
före påskhögtiden

Dymmelonsdagen
Judas förråder Jesus
med en kyss för 30 silvermynt.
Dymmel kommer av de träkläppar man ersatte
kyrkklockornas vanliga kläppar med 
för att de skulle ljuda dovt dessa stilla dagar.
En del kyrkor virade in kläppen med tyg eller annat 
som gjorde att ljudet blev dovt.

Skärtorsdagen
namnet kommer av verbet skära- rena.
man skulle rena sig lekamligen och andligen inför 
högtiden
Jesus tvättade lärjungarnas fötter
och instiftade nattvarden.

Långfredagen
Jesus pinas och dör på korset.
Den stora sorgens dag.

Påskaftonen
Jesus ligger i sin grav och lärjungarna håller sig 
undan av rädsla för dem som avrättade Jesus.
Påsken börjar egentligen på påskdagen med Jesus
uppståndelse, men vi börjar firandet på aftonen,
före den egentliga dagen.

Påskdagen
Jesus uppstår. Den stora festdagen och den kristna
kyrkans största högtid.
 

Asenaku Beyale är cirka 35 år gammal och bor i byn 
Robbit, Etiopien, med sin man Adem Ali och deras barn. 
Tack vare Svenska kyrkans projekt i regionen har de 
själva arbetat sig bort från hjälplöshet och hunger. De 
äger djur, odlar grönsaker och kan plöja sin mark med 
egna oxar. Livet är tryggare, men framtiden ser skör ut. 
Redan idag påverkar kilmatförändringarna jordbruket. 
Här berättar Asnaku:

”Vår fattigdom var värre innan. Vi har alltid haft mark, 
men då hade vi ingen oxe, så vi fick låna oxar att plöja 
marken med. Det fick vi betala med delar av skörden, 
vilket gjorde det svårt att få maten att räcka. Det går 
väl an att som förälder vara hungrig, men att se mina 
barn hungriga gjorde fruktansvärt ont. Jag fick ta med 
barnen till släktingar för att de skulle få mat. När jag 
flyttade tillbaka kom vi med i projektet som Mekane 
Yesuskyrkan har. Det har förändrat vårt liv.
Projektet gav mig två getter och jag kunde börja föda 
upp djur. Framför allt kunde jag börja ge barnen mat. 
Nu kan jag låna pengar från gruppen och köpa det jag 
behöver. När jag betalar tillbaka gör jag det till en rätt-

vis ränta. Till slut kunde vi köpa egna oxar och började 
plöja vår egen mark. Nu har vi också en åsna och vi 
odlar grönsaker. Projektet och kvinnogruppen har gjort 
att jag kan bidra till samhället.
Jag önskar att mina barn ska få ett bättre liv. Som 
jordbrukare är annars vår stora oro vädret. Regnen blir 
allt värre och svårare för oss. Min man och jag arbetar 
tillsammans och det har vi gjort hela vårt liv, vi delar 
oron. Det enda som kunde splittra oss var hunger.
Jag är så tacksam över projektet, och alla människor 
som stödjer det. Jag är tacksam över att ha få berättat 
min historia eftersom det sällan är någon som är intres-
serad av, eller bryr sig om oss, som är marginaliserade; 
vi som lever på undantag. Att få bli lyssnad till, och att 
någon vill besöka mig för att höra min historia gör mig 
lycklig.”   

Var med och utrota hunger!
800 miljoner människor kan aldrig äta sig mätta. Tusen-
tals barn dör varje dag på grund av för lite mat och nä-
ringsbrist. Ändå räcker jordens resurser till oss alla. Stöd 
Svenska kyrkans internationella arbete under fastan!

”Det går väl an att som förälder vara 
hungrig, men att se mina barn hungriga 
gjorde fruktansvärt ont.”

Så här kan du ge:
Sms:a MAT till 72905
Ge direkt på www.svenskakyrkan.se/gavoshopen
Swisha valfritt belopp till 9001223
Ge en gåva till gironummer 90 01 22-3 eller bankgiro 900-1223
Du kan också sms:a KO till 72905 och ge 100 kr.

Kan en ko förändra liv? 
Genom ko-kalvprojektet i Tanzania får familjer som 
lever i fattigdom en möjlighet till förändring.
Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan .se/fastekampanjen
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Samlingar i Fastan.
Lördagen den 8 april 

kl.10.00

Serverar vi ostfrallor och kaffe 
på Gnosjö Hjälper, där dagskassan 

går till insamlingen.
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25/2 Lördag 
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka. 

26/2 Söndag 
Fastlagsöndag ”Kärlekens väg”
10.00 Högmässa i församlingshemmet. 
Semlor till fikat efteråt.

1/3 Onsdag Askonsdag 
18.30 Askonsdagsmässa i 
församlingshemmet

5/3 Söndag 
1 sön i fastan ”Prövningens stund”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet
14.00 Gudstjänst på Bäckgården
15.00 Gudstjänst på Rosendal

6/3 Måndag
17.00 Spagettigudstjänst i församlingshemmet. 
Barnkören. En kort enkel gudstjänst, sen äter vi 
spagetti och köttfärssås.

7/3 Tisdag 
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet 

19/3 Söndag 
3 sön i fastan ”Kampen mot ondskan”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka.

21/3 Tisdag 
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet

26/3 Söndag 
Jungfru Marie Bebådelsedag  
”Guds mäktiga verk”
10.00 Gudstjänst för små och stora i 
församlingshemmet. Barnkören. Syföreningen 
serverar våfflor till kyrkkaffet.

1/4 Lördag 
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka. 

2/4 Söndag 
5 sön i fastan ”Försonaren”
10.00 Högmässa i församlingshemmet

4/4 Tisdag 
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet

9/4 Söndag 
Palmsöndagen  ”Vägen till korset”
10.00 Gudstjänst i kyrkan.
14.00 Gudstjänst på Bäckgården
15.00 Mässa på Rosendal

Februari 

Mars

April

Maj forts.Mars forts. April forts.

3/3 Fredag 
19.00 Bön & föreläsning i 
församlingshemmet. Världsböndagen.  
 
Madeleine och Inge Ekelyck, Jönköping 
kommer till oss och berättar om 
Childfriend, en svensk stiftelse med 
hjärta för utsatta barn i sydostasien. 
De har under 12 år arbetat med barn 
och ungdomar i Thailand.

12/3 Söndag 
2 sön i fastan ”Den kämpande tron”
10.00 Högmässa i församlingshemmet. 
Kyrkorådet ansvarar. 

Efter gudstjänsten  församlingsforum, då 
vi berättar om vad som händer.

21/5 Söndag 
Bönsöndagen  ”Bönen”
14.00 Festgudstjänst för små och stora i 
Gnosjö kyrka. Bibel till 4-åringar.
Barnkören sjunger. Efter gudstjänsten 
har vi roligt tillsammans och äter något 
mumsigt.

Juni

Maj

22/4 Lördag 
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka

23/4  Söndag 
2 sön i påsktiden ”Påskens vittnen”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet

24/4 Måndag
17.00 Spagettigudstjänst i församlingshemmet. 
Barnkören. En kort enkel gudstjänst, sen äter vi 
spagetti och köttfärssås.

30/4 Söndag 
3 sön i påsktiden  ”Den gode herden”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka
 

7/5  Söndag 
4 sön i påsktiden  ”Vägen till livet”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet

14/5  Söndag  
5 sön i påsktiden  ”Att växa i tro”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka

20/5 Lördag 
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka

25/5 Torsdag 
Kristi himmelsfärds dag ”Herre över allting”
 9.00 Friluftsgudstjänst på Naturum, 
tillsammans med Kävsjö. Medtag kaffekorg.

28/5 Söndag  
Söndagen före pingst ”Hjälparen kommer”
10.00 Högmässa i församlingshemmet
14.00 Gudstjänst på Bäckgården
15.00 Gudstjänst på Rosendal

4/6 Söndag  
Pingstdagen ”Den heliga Anden”
10.00 Gudstjänst i Gnosjö kyrka

6/6 Tisdag 
18.00 Ekumenisk bön för Sverige i 
Missionskyrkan

11/6 Söndag 
Heliga Trefaldighets dag  
”Gud – Fader, Son och Ande”
10.00 Högmässa i församlingshemmet

13/4  Skärtorsdagen  
”Det nya förbundet”
19:30 Skärtorsdagsmässa i kyrkan

14/4 Långfredag  
”Korset”
10.00 Gudstjänst i kyrkan

16/4 Söndag  
Påskdagen  ”Kristus är uppstånden”
10.00 Påskdagsmässa i Gnosjö kyrka. 
Coristerna sjunger    

17/4 Måndag 
Annandag påsk  
”Möte med den uppståndne”
17.00 Gudstjänst med musik i 
församlingshemmet



Kyrkskjuts
Om du önskar kyrkskjuts till Gnosjö 
kyrka anmäl till Kenneth Munk-
holm på 0370-98181 Hållplatserna 
är samma som tidigare. Uppge vart 
du vill stiga på.

Elvakaffet
i församlingshemmet torsda-
gar kl.10.00 Andakt och samvaro 
Ibland program.

Sopplunch
i församlingshemmet 
kl.11.30 Andakt, därefter soppa
kl.12.00 torsdagar 23 februari,
30 mars, 27 april.
Nytt för i år är att vi gör sopporna 
själva. Kostnad: 60 kr

Samtalsgrupp
Under fem tillfällen, varannan 
vecka kommer vi att samtala om 
Martin Luther. Första gången blir:
Torsdagen den 23 februari 
kl.15-16.30
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Vilka färger ska man välja. 
Svaret är enkelt!!!! 
De färger du tycker bäst om...

Tips inför vårplanteringen

...är du personen som gillar alla färger och mas-
sa olika sorter på en gång Grattis just nu är det 
trenden att blanda en massa sorter och färger. 
Men glöm aldrig att det är du som ska sätta 
trenden på din plantering inte någon annan!

Försent att sätta lök…??  
Ja har ni inte planterat lökarna i höstas så är 
det tyvärr försent att göra det. För att lökarna 
ska kunna blomma till våren måste de ha en 
sammanhängande kylperiod, det är därför de 
måste planteras redan på hösten. Under denna 
kylperiod rotar sig lökarna i jorden och förbere-
der sig på blomningsperioden. 

Men går det bra att köpa lök 
i kruka…??
Absolut går det bra att köpa lökar på kruka och 
plantera ute i landet eller i urnor. 
Att göra sam planteringar i krukor eller på gra-
varna med olika sorters växter går jätte bra att 
göra. Det man ska tänka på är att fråga i buti-
ken du köper blommorna, om de är kallodlade, 
det vill säga att de inte kommer direkt från ett 
varmt växthus, utan har fått anpassa sig till vårt 
klimat. Det finns gott om växter, både blom-
mande och gröna som tål minusgrader. 

Exempel på växter som tål 
minusgrader/frost.
Alla lökar tål någon eller några minusgrader, 
sedan finns det några sorters prydnadsgräs 
ex carexgräs, murgröna som är ”tjockbladig” 
kallad utomhus murgröna, bellis (tusensköna), 
alunrot, förgätmigej, primula. Men den som är 
allra bäst är ändå pensén den tål flera minus-
grader. 

Planterar man småblommiga penséer i 
skuggiga områden kan de stå hela 
sommaren.

/ Tina, vaktmästare

Vår ekumeniska 
kvällsbibelskola fortsätter:

Onsdagar kl. 19.00-21.15
Onsdag den 8 mars i Gnosjö Församlingshem, 
Svenska kyrkan.
Tema: ” Sanning och nåd hos Jesus”
Medverkan av Liselotte J Andersson, Horla.
pastor, författare, retreatledare.

Onsdag 22 mars i Gnosjö Pingstkyrka.
Tema: ”Sök Guds ansikte” om andliga discipliner
- som ett spännande äventyr
Medverkan av Anders-Petter Sjödin, Göteborg
präst, författare, bibellärare

Onsdag 5 april Åsenhöga Missionskyrka.
Tema: ”Smittande tro”
Medverkan av Carin Dernulf, Stockholm
pastor, generalsekreterare i Equmenia.

Internationell kvinnokväll!
I Gnosjö församlingshem
Fredagen den 17 mars kl. 18.00-20.00
Vi äter något gott och delar det goda samtalet.
Anmälan till Exp. 99780
Senast den 15 mars.

Välkomna!
Titti och Anki

Pilgrimsvandringar
Välkomna att vandra med oss!

Lördagen den 25 februari
Vi träffas vid parkeringen i Töllstorp kl.8.30
(simhallen)
Lördagen den 25 mars
Vi träffas vid församlingshemmet kl.8.30
Lördagen den 22 april 
Vi träffas vid församlingshemmet kl.8.30

Alla vandringar i vår :                                     
Vi vandrar ca 1 mil.
Ta väl ingångna skor, ta med regnkläder,
och liten ryggsäck med varm dryck, 
vatten och matsäck.
Är det något du undrar över, ring: 
Titti 0370-99782



Full fart framåt.
Här kommer rapport 2 
med information vad 
som hänt sen förra 
församlingsbladet

Den 19 december hade vi ett första 
gemensamt avstamp för alla anställda 
och förtroendevalda. Vi gästades av Jens 
Linder, stiftsadjunkt från Växjö som gav 
oss tips om hur vi kunde tänka, vad vi 
skulle vara observanta på, att vi ska ta 
hjälp av andra som gått före oss i lik-
nande processer mm. Det var en mycket 
uppskattad kväll.
Arbetsgrupperna som jag presenterade 
i förr bladet har nu kommit igång riktigt 
ordentligt. 

En inventering inom varje område är i 
princip klar och nu påbörjas arbetet med 
både små och stora frågor och vi gör en 
tidsplan för varje del.
Marianne Häggkvist och Elisabeth Hull-
fors träffas minst en gång i veckan för 
avstämning och planering.
De har haft ett första samtal med var 
och en i de båda personalgrupperna 
där man gjort en tjänsteinventering. Det 
blir ett underlag när vi tittar över hur de 
olika tjänsterna ser ut idag och hur det 
kan se ut framöver.

Arbetslagen i de båda pastoraten har va-
rit iväg på Flämslätt som är er en Stifts- 
och kursgård i Skara stift över ett dygn, 
vilket var mycket uppskattat och trevligt. 
Man märker att det finns en positivitet 
bland personalen över att gå samman 
och man ser fram emot att kunna sam-
arbeta på ett annat sätt än idag.

I denna förändringsprocess är det viktigt 
att ha ett gott samarbete med de fack-
liga representanterna och denna rela-
tion har påbörjats och man kommer att 
mötas inom en snar framtid.
Det finns många frågor och funderingar 
som behöver belysas för att sedan få en 
klar struktur om hur framtiden kommer 
att gestalta sig. En stor och viktig fråga 
är hur kommer vår organisation se ut? 
Det är inte riktigt klart i skrivande stund 
men kommer inom en snar framtid att 
tas upp för samtal och beslut.

Detta projekt och förändring gör sig inte 
själv utan vi behövs alla för att resultatet 
ska bli så bra som möjligt. Tillsammans 
bygger vi kyrka och församling, hoppas 
du vill vara en del av det?! 

Har du frågor eller undrar över något så 
hör av dig till Stefan Lundell, 
Anders Friborg, Marianne Häggkvist eller 
Elisabeth Hullfors.
Kontaktuppgifter får du tag hos 
respektive pastorat.

/ Stefan Lundell
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Info om nya pastoratet


