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Övre raden från vänster:
Susanne Johansson, Hanna Lyckberg, 
Stella Petersson, Tilda Lindström, 
Titti Fredriksson, Cutejy Awang Fransson

Nedre raden från vänster:
Elsa Karlsson, Olivia Nydén, Stina Malmberg



2 Information

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.

Tf. Kyrkoherde 
Marianne Häggkvist
Tel:  99781, 070-3799781
marianne.haggkvist@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 
Cecilia Lind
Tel: 99783
cecilia.lind2@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



3Bra att veta inför kyrkovalet

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 valdagen fylla 16 år, du ska vara 
medlem i svenska kyrkan och vara 
kyrkobokförd i en församling i Sverige 
den 18 augusti 2017.

De röstberättigade 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. 
Information om öppettider och 
lokaler finns på röstkortet.

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

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

 Måndag-Lördag kl. 09.00-12.00
Torsdagarna även på kvällen kl.17.00-20.00

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

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



Kandidater till kyrkofullmäktige i Gnosjö:  Från vänster: B-G Härestrand, Ingela Mejenqvist  Heikkilä,  Egon 
Axelsson,  Göte Stigemyr,  Rut Petersen,  Camilla Karlsson Park,  Annie Fredriksen.
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7000 av socialdemokraternas medlem-
mar är förtroendevalda i Svenska Kyrkan, 
många av oss i den lokala församlingen. 
Vårt personliga engagemang grundar sig 
bland annat på tron på alla människors lika 
värde och religionen som en del av den 
mänskliga kulturen. Vi tycker dessutom att 
den kulturskatt som kyrkan förvaltar måste 
värnas, det är ett stort ansvar och en viktig 
angelägenhet för alla i Sverige.

En öppen folkkyrka ser sig själv, grannen, 
världen och vill vara en del av både samti-
den och framtiden. Socialdemokraterna vill 
arbeta för att alla medlemmar även de som 
inte aktivt deltar i kyrkans aktiviteter skall 
uppleva sitt medlemskap meningsfullt och 
viktigt. 

• All barn -, ungdoms-, och konfirmationsverksamhet skall vara avgiftsfri
• Regelbundet erbjuda konfirmationsundervisning.
• Skapa ökad tillgänglighet på kyrkogården.
• Möjlighet till begravning på lördagar ges.
• Utveckla gudstjänstlivet med mer musik och sång, och att fler får möjlighet 
 att vara delaktiga i gudstjänsten.
• Arbeta för att en utvärdering av medlemsvården i pastoratet genomförs årligen
• Alla barn ska få döpas i kyrkan.

Särskilt viktiga frågor för oss 
socialdemokrater är att:

Därför ställer vi upp i kyrkovalet i Gnosjö!
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 Vi vill med kristen grund värna det kulturarv 
som vi bär med oss och samtidigt utveckla 
vår kyrka till att vara en viktig del i det mo-
derna samhället. Kandidaterna på listan har 
sin hemvist utanför Gnosjö tätort i orter som 

Nissafors, Åsenhöga, Marieholm, Kävsjö och 
Hillerstorp. Under 2017 har vi tillsammans med 
Framtid kom i Gnosjö verkat för att utforma det 
nya Gnosjö pastorat och det är vår avsikt att 
fortsätta det samarbetet.

1. Anders Friborg
2. Jan Johansson
3. Kennert Johannesson
4. Solveig Sveningsson
5. Rolf Källström
6. Lars-Åke Strand
7. Gunnel Eriksson
8. Siv Hermansson
9. Anna Särnmark
10. Birgitta Svensson
11. Gunborg Wärme
12. Barbro Rasmussen
13. Ingegärd Hermansson
14. Sven-Erik Wennblom
15. Kerstin Svensson
16. Agneta Svensson
17. Gullbritt Sten
18. Christina Svensson

Kandidater för listan Kyrklig enhet är:

Kyrklig enhet i Gnosjö pastorat är en icke 
partipolitisk lista med kandidater till kyrkofullmäktige

Kyrklig enhet i Gnosjö 
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Nu vill vi fortsätta det arbete vi har påbörjat 
och dessutom göra det i det nya Gnosjö pas-
torat tillsammans med Kävsjö, Åsenhöga och 
Källeryds församlingar. Tillsammans kommer vi 
att få en styrka att utveckla våra verksamheter.
Svenska kyrkan finns i hela Sverige, från 
landsbygd till storstad, från den sydligaste till 
nordligaste orten i vårt land! Varje församling 
firar gudstjänst åtminstone varje söndag men 

även vid andra tillfällen. Alla är välkomna att 
delta i gudstjänsten; unga och gamla, troende 
och icke troende. Utan krav på medlemskap 
bedriver vi verksamhet för alla åldrar. Svenska 
kyrkan bedriver socialt arbete i församlingen 
men även utanför församlingens gränser och 
ute i världen. Vi har ett ansvar att vårda och be-
vara våra kyrkobyggnader och föra ett kulturarv 
vidare.

Stefan Lundell
Carina Abrahamsson
Magnus Rickardsson
Margareta Ramstedt Wes-
tergren
Johan Knutsson
Eva-Marie Josefsson

Stefan Fransson
Gulli Strevens
Tony Karlsson
Siv Mattsson
Krister Häggkvist
Rut Ingemarsson
Gordon Eidhall

Mimmi Magnusson
Johanna Andersson
Marianne Olofsson
Kjell Karlsson
Birgitta Jönsson

Framtid.Kom är den opolitiska lista som vid förra 
kyrkovalet fick en stor majoritet och som de senaste 
fyra åren har arbetat intensivt för att skapa en 
levande och attraktiv Gnosjö församling.

Framtid.Kom

Vi som ställer upp på listan Framtid.Kom är:

• sätta Gudstjänsten i fokus - det är grundstenen i vår verksamhet och den ska 
 vara tillgänglig för alla
• utveckla barn- ungdoms- musik- och diakoniverksamheten
• göra våra församlingshem till attraktiva samlingspunkter.
• att vår personal ska trivas och må bra

För att behålla en levande kyrka behövs vi alla som får del av det som kyrkan kan ge.
Att bevara och utveckla vår kyrka är en angelägenhet för alla! Är du med?
Börja med att göra din röst hörd - rösta på Framtid. Kom i Kyrkovalet den 17 september.

I Gnosjö församling vill vi:



7Barnverksamheten

Start v 35 
(Barnvagnspromenader v 33)

Stor & Liten - Föräldrar med 
barn 0-5år. Måndagar 10-12
Vi startar med en sångsamling. 
Därefter fri lek och fika till självkostnadspris. 

Barnvagnspromenader
Tisdagar kl 9.00 (V 33-42)
Vi träffas vid församlingshemmet och går en 
runda på ca 45 min.
Därefter ett kort träningspass och hälsofika 
till självkostnadspris. 

Tisdagsmackan – Åk 4-5
Tisdagar 15.00-16.30
Vi äter mellanmål, pysslar, spelar spel, leker, 
bakar och mycket annat skoj.

Torsdagsmackan – Åk 2-3
Torsdagar 14.00-16.00
Vi äter mellanmål, pysslar, spelar spel, leker, 
bakar och mycket annat skoj.

Minimackan – Åk F-1
Torsdagar 17.00-18.00
Vi äter mellanmål, pysslar, spelar spel, leker, 
bakar och mycket annat skoj.

Barnkör – Åk 2-3
Torsdagar 16.00-16.30
För mer information och anmälan 
till Elisabeth Ringdahl – se musiksidan!

Barnkör – Åk F-1
Torsdagar 16.30-17.00
För mer information och anmälan 
till Elisabeth Ringdahl – se musiksidan!

Barngrupper Hösten 2017

/Therese Sköld    
072-52 22 500
Therese.skold@svenskakyrkan.se 

Välkomna!
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10 MUSIK SKA BYGGAS UTAV GLÄDJE! 

Barnkör åk 2-3
för alla barn som tycker om att sjunga 
Torsdagar kl 16.00-16.30 i församlingshemmet
start: 31/8

Barnkör åk F-1
för alla sångintresserade barn
Torsdagar kl 16.30-17.00 i församlingshemmet
start: 31/8 
Barnkörerna medverkar i familjegudstjänster 
och spagettigudstjänst. Anmälan med 
kontaktuppgifter senast den 30/8 till 
elisabeth.ringdahl@svenskakyrkan.se 
eller sms: 070-3617853

Sångundervisning
Om du går i gymnasiet och vill få undervis-
ning i sång går det bra att anmäla sitt intresse. 
Begränsat antal platser.
Intresseanmälan till 
elisabeth.ringdahl@svenskakyrkan.se 

Coristerna 
är kyrkokören som ca 1 gång/månad förgyller 
våra gudstjänster med sång. Förutvarande och 
nya medlemmar är hjärtligt välkomna! 
Att sjunga i kör är friskvård och när vi nu 
befinner oss i en uppstart – tveka inte utan 
kom och prova på – själv eller tag med en vän! 
Coristerna övar i församlingshemmet på 
tisdagar kl 19.00-20.30 med start den 29/8. 
Ingen anmälan

Våga sjunga-kör 
– projektkör i höst!
för alla som vill sjunga visor, schlagers mm!
Vi träffas 5 onsdagskvällar kl 18.00-19.30 i 
församlingshemmet. Visprojektet är tänkt att 
resultera i ett musikcafé som vi utformar 
tillsammans! Start den 20/9 övriga datum: 
27/9, 4/10, 11/10 och 18/10  
Ingen anmälan

Har du frågor om musikverksamheten, 
hör gärna av dig! /Elisabeth

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

KÖRER, SÅNG OCH MUSIK som startar nu i höst  
Välkommen att vara med!



Ungdomsverksamheten
KU, kyrkan Unga
För dig som går i årkurs 6-7 träffas udda veckor
med början torsdagen den 14/9 
kl. 16.00-17.30. Vi fikar och bestämmer 
tillsammans vad vi ska hitta på under terminen.

Tjejgruppen
för dig som går i årkurs 8 träffas på udda veckor 
med början  torsdagen den 14/9 kl.17.30-19.30

Konfirmander
Du som går i årkurs 8 och inte har anmält 
dig till konfirmandläsning ännu, 
”Kom och va mä ”! Vi i svenska kyrkan i Gnosjö 
kommer att läsa tillsammans med Kävsjö och 
Skillingaryd denna gång! 

Även DU/Ni som är äldre men som inte är 
konfirmerad är jätte välkommen att vara med 
oss!! Ring oss för info.
Tel.0370-99782

Vuxenverksamhet
StickCafé
Onsdagar med början den 27/9
kl. 14-16. Varannan vecka (udda veckor) i 
församlingshemmet. Kom som du är med 
eller utan något i händerna och dela det goda 
samtalet med varandra.

Aktivitetsdag ”Olika vänner”
Varannan onsdag (jämn vecka) kl.14-16, med 
start den 20/9 i församlingshemmet. Hit kan 
man komma för att sy på maskin, lära sig virka 
eller sticka och för att dela det goda samtalet 
på svenska.

Kyrkliga syföreningen
Startar upp igen torsdagen den 28/9
kl.18-20. Vi träffas var tredje torsdag i 
församlingshemmet.
Gamla som nya är varmt välkomna!

Pilgrimsvandring, 
Den 30/9 kl. 8.30 samåkning från 
församlingshemmet, då vi vandrar tillsammans 
med Bredaryd/Kulltorp. 
Övriga vandringar: 28/10 och 18/11. 
Vi träffas vid församlingshemmet kl. 9.00.

Ungdom och Vuxen 11

Undrar ni något?

Ring Titti 0370-99782



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. 

24/9 Söndag 
15 sön efter trefaldighet
”Ett är nödvändigt”
17:00 Gudstjänst i församlingshemmet

8/10 Söndag
Tacksägelsedagen 
”Lovsång”
18:00 Tacksägelsemässa i Gnosjö Kyrka
Coristerna sjunger

15/10 Söndag
18 sön efter trefaldighet
”Att lyssna i tro”
10:00 Gudstjänst i församlingshemmet
14:00 Gudstjänst på Bäckgården
15:00 Gudstjänst på Rosendal

12 Gudstjänster hösten 2017

September 

Oktober 

Oktober

17/9 Söndag

14 sön efter trefaldighet
”Enheten i Kristus”
14:00 Högmässa i Gnosjö Kyrka
Vi hälsar Marianne Häggkvist välkommen 
till Gnosjö församling, Per Elvinsson, violin

1/10 Söndag
Den Helige Mikaels dag
”Änglarna” 
10:00 Gudstjänst 
med små och stora i 
församlingshemmet
till förmån för Världens barn. 
Elever från musikskolan och kyrkans 
barnkör medverkar Alla barn som döpts 
under året inbjuds att hämta sina änglar
Efter gudstjänsten barnkalas för alla

17:00 Körkonsert med Kulltorpskören i 
Församlingshemmet 

Ekumenisk temahelg
6-8 oktober i Missionskyrkan

Medverkan av Stefan Gustavsson, 
generalsekreterare för Svenska Evangelis-
ka Alliansen, författare och teolog.

Fredag 
19.00 Seminarium ”Sanningen om…
sanningen. Går det att tala om sanningen 
i en postmodern värld?”

Lördag 
09.00 Frukost för alla. 100 kr. 
anmälan i någon av kyrkorna 
eller 070-6092870 ”Kyrkans roll i Europa
Därför behöver tron försvaras!”

17.00 seminarium
”Skeptikernas guide till Jesus
Är evangelierna historiskt trovärdiga?”
Servering

19.00 Möte
Sång Louise Ottosson m.fl
”Gud är god; varför är han då inte det?!
Ps 73 och lidandets problem”

Söndag 
10.00 Gudstjänst
Sång Joakim Adriansson m.fl.
”Är Jesus unik? Kristen tro i en värld full 
av religioner”
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19/10 Torsdag
17.00 Spagettigudstjänst i församlingshemmet
Barnkören medverkar 

22/10 Söndag
19 sön efter trefaldighet
”Trons kraft”
18:00 Musikgudstjänst med gospelkören 
i Gnosjö Kyrka

November 

Oktober November 

December

Allhelgonahelgen 3-5/11

Fredag
14.00-17.00 Vi bjuder på korv och kaffe 
på kyrkogården. Musikstund i kyrkan 
kl. 14.00, 15.00, 16.00

18:00 ”Musik till tröst”                
Musikgudstjänst i Gnosjö kyrka 
Maria Boberg, sång 
Per Elvinsson, violin 
 Elisabeth Ringdahl, piano

Lördag
Alla Helgons dag ”Helgonen”
14:00 Mässa i Allhelgonatid i Gnosjö kyrka

Söndag
Söndagen efter alla helgons dag
”Vårt evighetshopp”
17:00 Minnesgudstjänst i Gnosjö Kyrka.
Ljuständning för dem som har avlidit under 
året. Vokalensemblen Cecilia sjunger.

29/10 Söndag
20 sön efter trefaldighet
”Att leva till tillsammans”
17:00 Psalmsångsgudstjänst, 
Coristerna medverkar

12/11 Söndag
22 sön efter trefaldighet
”Frälsningen”
10:00 Högmässa i Gnosjö kyrka
14:00 Gudstjänst på Bäckgården
15:00 Gudstjänst på Rosendal

26/11 Söndag
Domssöndagen
”Kristi återkomst”
10:00 Högmässa i Gnosjö kyrka

19/11 Söndag
Söndagen före domssöndagen
”Vaksamhet och väntan”
14:00 Gudstjänst med små och stora, 
barnkör syföreningens BASAR i 
församlingshemmet. Våffelfika, lotteri 
och musikunderhållning.

3/12 Söndag
1:a söndagen i advent
”Ett nådens år”
10.00  Adventshögmässa i Gnosjö kyrka. 
Adventskören, Samuel Knutsson, trumpet

Kyrkkaffe serveras varje
förmiddagsgudstjänst



14 Kyrkväktare i 80 år

1937 började Valdemar Melin sin tjänst som kyrkvaktmästare i Ås 
församling. Han skötte om kyrkogården vid sidan av sitt jordbruk som han 
hade hemma på gården. Då slogs kyrkogården med lie två gånger om året, 
lövräfsning skedde en gång på hösten.
Varje lördag var det finkrattning av gångar och den sedvanliga helgmåls-
ringningen klockan 18.00. Gravgrävning skedde med spade och handkraft 
och gudstjänsten på söndagen var obligatorisk.
På denna tid fanns det inte automatisk klockringning utan det var att ” 
trampa”  igång klockorna, även till orgelmusiken fick vaktmästaren eller 
klockaren som man kallade vaktmästaren för, trampa luft i kyrkorgeln.

1962 började sonen till Valdemar, Roland Melin sin tjänst som 
kyrkoväktare i Gnosjö församling. Han hade skottkärra, spade, kratta och 
faktiskt en gräsklippare! Två år senare 1964 inköptes även en traktor med 
kärra. Det var nästan lite lyx… eller?
Det var mer kontinuerlig skötsel då på kyrkogården och en ledig söndag i 
månaden. Även Roland fick ”trampa” både klockor och luft till kyrkorgeln 
till en början. Det var inte förrän 1965 som klockringningen med elektriska 
motorer kom, även en elektrisk
orgelfläkt installerades någon gång på 60-talet.

1992 ja, det var det året som Magnus, sonen till Roland började sin 
anställning i Gnosjö församling. Nu var det maskiner till hjälp…
Traktor med hytt och släpet var det hydraulisk tipp på, en gräsklippare som 
man satt och åkte på, grävmaskin till gravgrävning, (men även Magnus har 
grävt med spade och handkraft). En elbil var också inköpt för tysta och 
smidiga transporter av jord, skräp mm. Nu klipps gräset varje vecka, vi 
trycker på knappar för att starta klockor och orgelfläkten…
När löven börjar falla så kör vi löv nästan varje vecka tills det mesta är 
uppsamlat. Finkrattning av gångar sker allt som oftast på fredagar och 
helgmålsringning på lördagar sker via tidur. Tjänstgöring vid gudstjänst 
sker var tredje söndag och vid andra förrättningar som kyrkan har.

Här ser man verkligen hur arbetet på kyrko-
gården och arbetet kring förrättningar har 
gått framåt för vaktmästarna. Klippa gräs två 
gånger om året med lie, nu en gång i veckan 
och man sitter och klipper! Välvårdat och 
vackert är det alltid på Gnosjö kyrkogård!

Sammanlagt har Valdemar, Roland och 
Magnus tre generationer varit i kyrkans tjänst 
i 95 år!!! Från 1937 -2017 har arbetet för 
Vaktmästarna verkligen gått framåt. 

Gnosjö församling och Svenska kyrkan vill på 
detta sätt tacka er för dessa 95 år och vem 
vet, det kanske kan bli 95 år till!
       
Valdemar Melin 1937-1971
Roland Melin 1962-1998
Magnus Melin 1992- ????

Vid pennan:
Magnus & Titti.
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Jag har arbetat som redovisningsekonom i 
flertalet år min utbildningsgrund är inom 
offentlig ekonomi. Det känns härligt att bli 
välkomnad till Gnosjö och ser mycket fram 
emot att vara en del i nya Gnosjö församling.

Ny kamrer Info

Kyrkbuss
Om du önskar kyrkskjuts till gudstjänst i 
kyrkan. Ring Kenneth Munkholm senast 
två dagar innan. Tel. 0370-98181

Elvakaffet
i församlingshemmet torsdagar kl.10.00  
Andakt och samvaro, ibland ett program.

Sopplunch
i församlingshemmet
kl.11.30 Andakt, därefter soppa
kl.12.00 torsdagar, 28 september, 
26 oktober, 30 november

Diakoni gruppen bjuder in till:
80-årskalas i församlingshemmet
Alla som fyller 80 år under året är väl-
komna på kaffekalas i församlingshem-
met den 5 oktober kl.14.00 tillsammans 
med make/maka eller en vän. Inbjudan 
skickas ut.

Spadag
Den 14 oktober kl.9.00-14.00
”Mår 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 9 oktober.
Tel. 0370-99780 Välkomna!
Titti, Carin och Tessan

Jag heter Cecilia Lind, 
bosatt i Tranemo och är ny 
kyrkokamrer i Gnosjö 
församling
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Det har hänt så mycket, både rent 
praktiskt och mentalt. Vi har byggt, växt, 
kämpat och kommit otroligt långt, på 
många sätt. Ibland har det varit job-
bigt, men för det mesta alldeles, alldeles 
underbart. Alla barnen, alla dopen, alla 
ungdomar, alla ’mitt i livet’ och alla seni-
orer, alla förtroendevalda - jag saknar er 
redan!  Och inte minst den fantastiska 
personalen – ni är bara BÄST!  

Men, som vi läser i Predikaren ”Allt har 
sin tid…”, så är det nu min tid att lämna 
er för nya utmaningar. Mitt uppdrag 
som den andlige byggmästaren som 
lägger grunden och säkrar stabiliteten 
är nu klart och det är dags för er att ta 
emot en ny herde, bygga vidare och 
snart bli ett alldeles nytt pastorat. 

Men utan hörnstenen, Jesus Kristus i 
centrum, hade det aldrig blivit någon 
grund att stå på. Han som säger:  ”Jag 
är vägen, sanningen och livet…”. (Joh 
14:6) Jesus ÄR livet, utan honom finns 
ingen kyrka, inget liv, ingenting. Tänk på 
att det är allas vårt uppdrag att föra det 
glada budskapet om honom vidare!

Jag vill tacka er alla som jag mött; i 
glädje, sorg eller mitt emellan.  I de 
stora sammanhangen eller de små. Allt 
har varit så berikande, ni har lärt mig 
massor. Jag har känt så mycket värme 
och uppskattning, mycket skratt å stol-
ligheter, men även allvaret.  
Så TACK och Guds rika välsignelse till er 
alla.

/ Susanne Johansson, kyrkoherde.

TACK
...alla goa församlingsbor för att jag fått 

vara er herde under dessa tre år. 


