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2 3Information Komministern 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
Elisabeth Ringdahl
Tel: 99784, 070-3617853
elisabeth.ringdahl@svenskakyrkan.se

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

Assistent barn/kök-städ
Therese Sköld
Tel: 99786, 072-5222500
therese.skold@svenskakyrkan.se

Assistent administration
Carin Mattsson
Tel: 99780 
carin.mattsson@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer, Vakant
Tel: 99783

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

- Ja, så börjar radio P1.s glada 
signaturmelodi.
Sol och himmel blå. Ja, det är väl 
något vi alla längtar efter, när vin-
tern har släppt sitt grep och våren 
går över i en, som vi hoppas, skön 
sommar.

TÄNK! Sommar med skollov, 
semester, avkoppling, rekreation, 
bad och friluftsliv, tid till annat än 
det gamla vanliga.
Ja, hur lång kan inte den listan bli.

- Vill så till sist bara få påminna om 
C.D. af Wirséns sköna ord i en av 
sina psalmer:

”Sommar, sommar, sommar, 
det är sol och himmel blå”

Jan Åsberg
Kh em, vik komminister

Så vill jag personligen få 
tillönska er alla en skön 
och välsignad sommar.

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar,
och solens ljus, och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.
                                         Sv.psalm 201 vers 1



4 5Konfirmandresa till Berlin Bra att veta inför kyrkovalet 2017.

I kyrkovalet väljer du de personer som 
ska få förtroendet att styra kyrkan de 
kommande fyra åren. Direkta val sker 
till Kyrkofullmäktige i församlingen 
eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige 
i stiftet och till kyrkomötet på den 
nationella nivån.

För att du ska få rösta ska du senast på valda-
gen fylla 16 år, du ska vara medlem i svenska 
kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling 
i Sverige den 18 augusti 2017. De röstberät-
tigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 
2017.

På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal 
du ska rösta i och vilka du har rätt att rösta till. 
På röstkortet finns också information om vilken 
röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger 
inom ditt valområde. Information om öppet-
tider och lokaler finns på röstkortet.

Här i Gnosjö församling kommer man att 
kunna förtidsrösta i församlingshemmet från 
den 4 - 16 september.

Men glöm inte att ta med röstkort och legitima-
tion när du röstar. På valsedeln kan du markera 
upp till tre personer som du helst vill se valda.

Vi kommer att skriva mer om, vilka nomine-
ringsgrupper, öppettider på expeditionen mm 
i nästa församlingsblad som kommer ut till 
hushållen den 1 september.

Vi började resan 05.30 på fredagen 
och vi åkte och hämtade fler perso-
ner från Hillerstorp och Skillingaryd. 
Vi fortsatte vår resa mot Berlin och 
kom sen fram till hotellet vid ca 18. 
Vi åt och sen gick vi ut och kollade i 
lite butiker. 

På lördagen åkte vi till ett koncentrationsläger 
som heter Sachsenhausen som låg inne i en 
liten stad. Vi blev guidade av en som hette 
Annika och hon berättade vad som hade hänt 
inne i lägret och hur de levde där. Efter rundtu-
ren på Sachsenhausen så åt vi och efter detta 
så shoppade vi och avslutade dagen med att 
äta på Vapiano.

På söndagen så åkte vi en rundtur i stan och 
kollade bl.a. på Berlin-muren och checkpoint 
Charlie, vi var också och kollade på en järnvägs-
station där judarna hade blivit hämtade för att 
åka till dom olika koncentrationslägren. Vi var 
också och besökte svenska kyrkan i Berlin som 
heter Victoriaförsamlingen och dom hade en 
liten föreläsning om hur kyrkan grundades och 
vad dom hände under andra världskriget, efter 
föreläsningen så hade vi en egen liten andakt i 
deras kapell. På kvällen så åkte vi till Branden-
burger Tor och kollade på en minnesplats till de 
judar som dog i lägren. Vi avslutade sista kväl-
len med en tre rätters middag utomhus. 
Vi har tyckt att resan har varit rolig, spännande 
och lärorik!

Konfirmanderna i Gnosjö församling

Söndagen den 17 september 2017 är det kyr-
koval. I svenska kyrkan  är det val vart fjärde 
år och alltid tredje söndagen i september.

Konfirmandresa till Berlin 
7-10 april 2017  

I höst börjar vi en ny grupp med konfirmander.
Nytt för denna grupp är att vi kommer att 
läsa tillsammans med Kävsjö och Skillingaryds 
församlingar. 

Vi är ett konfirmandarbetslag som består av 
präster, musiker, assistenter och unga ledare.
Under maj månad skickas inbjudan ut till alla i 
årskurs 7.

Hoppas att vi ses / Konfirmandledarna

Då var det dags för nya konfirmander:  
Konfirmand 2017-2018

Måndag - Lördag
kl. 09.00-12.00

Torsdagen även på kvällen 
kl. 17.00-20.00

Söndagen den 17 september 
kl 09.00-11.00 & 15.00-19.45



6 7Bilder från verksamheten

Påsk i Gnosjö kyrka

PRO kören

Konfirmander i Berlin

Olika vänner



8 9Gudstjänster sommar 2017

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

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

18/6 Söndag  
1 sön efter trefaldighet 
”Vårt dop”
10.00 Gudstjänst i Gnosjö kyrka

21/6 Onsdag 
Musik i sommarkväll i Gnosjö kyrka
19.00 Jazzigt med ’En kvartett senare’

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.

2/7 Söndag 3 
sön efter trefaldighet 
”Förlorad och återfunnen”
11.00 Konfirmationsmässa i Gnosjö kyrka.
14.00 Gudstjänst på Bäckgården
15.00 Gudstjänst på Rosendal

5/7 Onsdag 
Musik i sommarkväll i Gnosjö kyrka
19.00 ”Johnny Cash och Gud” med Duo Bergner

9/7 Söndag 
4 sön efter trefaldighet 
”Att inte döma”
10.00 Friluftsgudstjänst vid prästgården. 
Kyrkkaffe. (vid regn i kyrkan)

16/7 Söndag Apostladagen  
”Sänd mig”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka.

19/7 Onsdag 
Musik i sommarkväll i Gnosjö kyrka.
19.00 ”Sommar med Glans” med 
Henningsson & Glans

23/7 Söndag 
6 sön efter trefaldighet 
”Efterföljelse”
10.00 Friluftsgudstjänst vid Svikarens kanal, 
Bårebo. Kyrkkaffe.

30/7 Söndag 
Kristi förklarings dag 
”Jesus förhärligad”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka.

2/8 Onsdag 
Musik i sommarkväll i Gnosjö kyrka
19.00 ”Svenska gudinnor” Gruppen 
Trojka från Gislaved sjunger och spelar.

6/8 Söndag 
8 sön efter trefaldighet  
”Andlig klarsyn”
10.00 Friluftsgudstjänst vid Hylténs. Kyrkkaffe. 
(vid regn i kyrkan)

13/8 Söndag 
9 sön efter trefaldighet  
”Goda förvaltare”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka. Avtackning av 
kyrkoherde Susanne Johansson.

16/8 Onsdag 
Musik i sommarkväll i Gnosjö kyrka
19.00 Klassiskt. Fiol och piano 
med Oscar & Albert.

20/8 Söndag 
10 sön efter trefaldighet  
”Nådens gåvor”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet. 

26/8 Lördag
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka 

27/8  Söndag 
11 sön efter trefaldighet  
”Tro och liv”
18.00 Mässa i församlingshemmet

3/9 Söndag 
12 sön efter trefaldighet    
”Friheten i Kristus”
10.00 Högmässa i församlingshemmet.

10/9 Söndag 
13 sön efter trefaldighet    
”Medmänniskan”
10.00 Gudstjänst i Gnosjö kyrka. 



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.
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Även denna sommar bjuds det på sommarmusik av 
varierat slag, varannan onsdag med start 21 juni.

Musik i sommarkväll 2017

21/6  kl. 19.00 
Gruppen ”En kvartett senare” spelar en 
blandning av traditionell jazz med inslag av 
psalmer i jazzanda. Medlemmarna är: 
Manfred Josefsson på trummor, som går tredje 
året på Gislaveds gymnasiums musikprogram. 
Erik Lyding på elbas som studerar på Liljehol-
mens Folkhögskolas jazzlinje. Markus Rydin på 
gitarr och Samuel Knutsson på trumpet och 
piano som båda studerar musik på Södra Vät-
terbygdens Folkhögskola. 

5/7 kl. 19.00 Johnny Cash & Gud
En berättelse om Johnny Cash – hans liv och tro 
- i ord & ton av Duo Bergner, som består av; 
Patrik Stevanovic Född i Boden. Studerat musik 
på Oskarshamns folkhögskola. Sjunger och spe-
lar gitarr. Arbetar som kyrkvaktmästare i Frösö 
församling. Liselotte Bergner Född i Östersund. 
Studerat musik på Helsjöns och Oskarshamns 
folkhögskolor. Arbetar som församlingspedagog 
i Näskotts församling.

19/7 kl. 19.00 Sommar med Glans
Henningson & Glans blandar och ger ur sin 
stora musikaliska gryta, där visa och jazz möter 
musikal. H&G har spelat ihop i hela 24 år och 
brukar synas i offentliga sammanhang. Gänget 
består av Johan Henningsson, 
Gittan & Andreas Glans.

2/8 kl. 19.00 Svenska gudinnor
Ensemblen Trojka från Gislaved sjunger och 
spelar somriga sånger och psalmer för oss. 
Repertoaren innefattar allt från Helen Sjöholm 
till Lisa Nilsson och de framför låtarna ackom-
panjerade av såväl stråk som gitarr och piano. 
Trojka består av: Johanna Nordliden (cello, 
sång), Ingrid Andersson (fiol, piano, sång), 
Frida Ånman (gitarr, sång) 

16/8 kl. 19.00    
Klassisk kväll med Oscar Knutsson & Albert 
Van Pham. De är tillbaka denna sommarn 
också, ännu vassare - för bägge har i vår tagit 
kandidatexamen vid Malmö musikhögskola. 
Oscar på fiol och Albert på piano.

Magnus 25 år!

Tänk vad tiden går. I hela 25 år har vår 
kyrkogårdsförman, Magnus Melin varit 
här. Och kyrkogården är ju verkligen 
i toppskick. Tack för ditt goda arbete 
med hopp om en massa fler år!

Tack Johanna & Ulla!

- för ert fina arbete i församlingen. Det har 
blivit många härliga möten bland barn och 
föräldrar, bland ekonomiska utmaningar, och 
alla glada skratt i arbetslaget. Vi kommer att 
sakna er och önskar er lycka till med era nya 
arbeten och Guds rika välsignelse!

Välkommen Therese & Elisabeth!

Vi välkomnar också vår nya kyrkomu-
siker, Elisabeth Ringdahl. Hon bor i 
Smålandsstenar och har arbetat där 
som kyrkomusiker under många år. 
Så gott att musiklivet är på gång igen!

Sedan maj har vi ett nytt ansikte i 
församlingshemmet, nämligen Therese 
Sköld. Hon är från Kulltorp och kommer 
att arbeta med barnverksamheten samt 
ansvara för kök och städ. 

Henningsson & Glans

Duo Bergner

Oscar & Albert

En kvartett senare

Info
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Svenska kyrkans internationella arbete.
     Fasteinsamlingen inbringade totalt 34.263 kr

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

Särskilt tack till:
   Gnosjö Hjälper, som skänkte hela dagskassan den 8 april

Bernt konditori
Ica

Kyrkliga syföreningen


