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2 3Information Prästen har ordet

Sammanhanget är det att Paulus upp-
muntrar korintierna att ekonomiskt stödja 
de kristna i Jerusalem.

Gåva, ja. Är det inte det som mycket av vår 
jul och vårt julfirande handlar om? Att ge 
varandra gåvor; inom familj och släkt är 
väl mest i form av julklappar. Men vi kan ju 
förvisso ge varandra många andra  gåvor 
av olika slag.

Det behöver inte enbart röra sig om saker,
”presenter”, utan också att ge av oss själva: 
vår tid, vår omtanke, vår omsorg i att 
besöka den medmänniska som kanske inte 
får något besök, eller att skriva ett brev 
eller varför inte slå en signal till den som 
sitter ensam i julhelgen.
Så låt oss ge tid och tanke till den 
som vi vet verkligen behöver det.

Med detta tillönskas er 
alla i Gnosjö församling en 
i sanning GOD och av vår 
GUD VÄLSIGNAD JULHELG 
detta nådens år 2016.

Hälsar Jan Åsberg
Kh, em vik komminister          

”GUD vare tack 
för hans outsägligt 
rika gåva!”
Ja, så utbrister aposteln Paulus i sitt 
andra brev till församlingen i Korint.

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, 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



4 5Advent - en stämningsfull högtid Barnverksamheten

Ordet advent betyder inte väntan som kanske en 
del tror. Det handlar om ankomst, om starten på 
kyrkoåret. 
Det var vid skiftet mellan 1800- och 1900- tal som 
många av de traditioner som vi i dag betraktar 
som typiska för advent växte fram. 

En av de första var adventljusen. Ljus och jul 
hörde samman i folkets medvetande sedan 
tidigare, även om det ännu inte var fråga om 
någon adventljusstake.

Den första adventljusstaken var en gran på 
Ersta diakonianstalt i Stockholm någon gång på 
1800-talet. I granen tände man sju nya ljus för 
varje söndag i advent. De symboliserade veckans 
sju dagar. Vår nuvarande adventsljusstake 
började användas på 1920-talet.

Perioden advent sträcker sig från den fjärde 
söndagen före jul och fram till och med julafton. 
Första söndagen i advent är fortfarande en stor 
s.k. kyrkogångsdag även om man aldrig går i kyr-
kan annars. När kyrkorgeln drar igång psalmerna 
”Bereden väg för Herran” och ”Hosianna” - ja då 
är julen redan på väg.

Måndagar 10-12
”Änglabus”
för barn 0-5 år tillsammans med vuxna.
Här träffar man andra föräldralediga med barn
vi sjunger, pysslar och fika tillsamman.

Nytt för i vår:
Vi hade tänkt att ha babyrytmik för de 
minsta 0-12 månader.
Vår kantor Rebecka kommer att leda detta. 
Under tiden är syskonen hos Johanna och 
leker och pysslar. Vi startar den 23 januari.

Måndagar 15.00-16.30
”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 Rebecka.

Måndagar 17.15-18.15
” Himlaskoj”
är 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.

Onsdagar 13.30-15.30
”Änglabus”
för barn 0-5 år tillsammans med vuxna.
Här träffar man andra föräldralediga med barn
vi sjunger, pysslar och fika tillsammans.

I årets mörkaste tid lyser vi upp tillvaron 
med adventsstjärnor och ljus. 
För barnen blir adventskalendern en 
rolig väg fram till själva julafton

För mer information se vår hemsida!

Vecka 4 kör vi igång 
med vår barnverksamhet.

Adventsljusen tänder vi 
ett efter ett:
en brinnande bön
för sanning och rätt.

Det första ska lysa i mig
djupt härinne
bevara mitt hjärta och 
värma mitt sinne.

Det andra ska lysa 
för alla jag känner
att alla får plats 
och kan leva som vänner.

Det tredje ska lysa
för alla som lider
som kämpar och 
drömmer
om lyckliga tider.

Det fjärde ska lysa 
för marken och skogen
för luft och för hav
och vår framtid på jorden.

Adventsljusen tänder 
vi ett efter ett:
en brinnande bön
för sanning och rätt.

Bön i advent
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Ungdomsverksamhet

Tjejgruppen
För dig som går i årskurs 7-8 träffas vi på 
jämna veckor med början tisdagen den 
24 januari kl. 18.30-20.00

KU, kyrkans unga
För dig som går i årskurs 6-7 träffas vi på udda 
veckor med början tisdagen den 31 januari
kl. 16.30-18.00

Vuxenverksamhet

Stickcafé
Onsdagen den 18 januari 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, recept, skratt och 
det goda samtalet.

Syföreningen
Startar upp igen torsdagen den 26 januari
kl. 18.00-20.00
Kom och var med oss!
Vi träffas var 3:e torsdag i församlingshemmet

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

Ekumenisk 
kvällsbibelskola

Välkomna till fem 
undervisningskvällar under våren.

Anmälan: till respektive kyrka.
Avgift: 300 kr för fem gånger eller 
75 kr per gång inkl. fika.
Tid: Onsdagar kl. 19.00-21.15

Onsdagen den 8 februari 
Gnosjö Missionskyrka
Medv. Mikael Tellbe

Onsdagen den 22 februari
Saron, Marås
Medv. Eleonore Gustafsson

Onsdagen den 8 mars
Gnosjö Församlingshem, Svenska kyrkan
Medv. Liselotte J Andersson

Onsdagen den 22 mars
Pingstkyrkan, Gnosjö
Medv. Anders-Petter Sjödin

Onsdagen den 5 april
Åsenhöga Missionskyrka
Medv. Carin Dernulf

Är det något du undrar över, ring: 
Titti 0370-99782

I Gnosjö församling våren 2017
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.
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Tårt-tätt i församlingshemmet

Höstens spadag

Studieresa i Riga

Gudstjänst på ängladagen

Många dopfamiljer hämtade sina änglar

Tacksägelsedagen
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Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit 
fylla fem år. Var med och kämpa mot barnadöd-
ligheten du också! Svenska kyrkans julkampanj 
pågår varje år från första advent till 31 januari. 

I julkampanjen Låt fler få fylla fem uppmärk-
sammar Svenska kyrkans internationella arbete 
den pågående katastrof som alltför sällan hörs i 

medierna: barnadödligheten. Var femte sekund 
dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Barn 
dör av undernäring, infektioner och bristande 
omsorg.  

Barn som får leva i trygghet – med mat, rent 
vatten, sjukvård och omsorg – kan klara sina 
kritiska första år. Din insats behövs!

10 Musiksidan

Låt fler få fylla fem! 
- julkampanjen 2016 

KÖRER; SÅNG OCH MUSIK TILL VÅREN!
hitta något som passar just Dig!

Det farligaste som finns är att födas in i fattigdom. Var femte 
sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Barn dör av un-
dernäring, infektioner och bristande omsorg. Vår insats behövs!

Genom att samarbeta med systerkyrkor och partnerorganisationer 
i utsatta delar av världen, kan Svenska kyrkans internationella 
arbete nå fram till de barn som står utan skyddsnät och behöver 
oss som mest. I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första 
advent 2016 till och med januari 2017, samlar vi in pengar till 
Svenska kyrkans internationella arbete för alla barns rätt till ett 
tryggt liv. Var med oss i kampen mot barnadödlighet! 

Barnkören
övar på måndagar kl.16.30-17.10 med
start den 23 januari i församlingshemmet

Coristerna
heter vår kyrkas vuxenkör!
Tycker du om att sjunga då är detta 
något för dig! Vi övar på tisdagar 
kl. 19.00-20.30 i församlingshemmet 
och startar den 24 januari.

Nytt
Måndagen den 23 januari kommer Rebecka 
börja med babyrytmik för barn 0-12 månader
och deras föräldrar. (kl.10-12)
Att uppleva musik, rytm, rörelse och närhet
ger barnet positiva sinnesupplevelser.
Äldre barn och syskon har möjlighet att vara på  
”Änglabus” med Johanna under tiden.

Missa inte Gnosjö gospels julkonsert i Gnosjö kyrka 
den 11 December kl.15.00 och 18.00 

Och alla ni som tycker det vore trevligt att sjunga med i gospelskören är välkomna 
att prova på. I januari den 12:e, 19:e och 26:e kommer vi att ha öppna övningar.

Välkomna!

Elisabeth, från 1/1 2017 Rebecka
Tel. 0370-99784, 070 -3617853

Zaid ska fylla fem år och längtar efter att börja förskolan. Zaid är ett av världens drygt 30 miljoner 
flyktingbarn. I tre år har han och hans familj bott i det jordanska flyktinglägret Zaatari, nära den syriska 

gränsen, efter att ha flytt från kriget. I januari 2017 fyller Zaid fem och ska börja förskolan. Han längtar dit.
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Ge en gåva:
• Sms:a FEM till 72905 för att 
 ge 100 kronor.
• Swisha en gåva till 9001223
• Plusgiro 90 01 22-3 
• Bankgiro 900-1223 
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November fortsättning december fortsättning januari fortsättning februari

December

Februari Mars 

Januari

29/11 Tisdag
18.30 Stilla mässa i församlingshemmet

3/12 Lördag   
13.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka

11/12 Söndag   
3 sön i advent  ”Bana väg för Herren”
10.00 Högmässa i församlingshemmet.
15.00 Gnosjö Gospels julkonsert
18.00 Gnosjö Gospels julkonsert 
            i Gnosjö kyrka

18/12 Söndag   
4 sön i advent ”Herrens moder”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka.
14.00 Gudstjänst på Bäckgården 
15.00 Mässa på Rosendal 

24/12 Lördag  
Julafton ”Inför Jesu födelse”
16:30 Julbön i Gnosjö kyrka.

25/12 Söndag   
Juldagen ”Jesu födelse”
06.00 Julotta i Gnosjö kyrka.

26/12 Måndag  
Annandag jul  ”Martyrerna”
17.00 Mässa & musik i församlingshemmet.

31/12 Lördag  
Nyårsafton
17.00 Ekumenisk nyårsbön i Gnosjö kyrka

1/1 Söndag  
Nyårsdagen ”I Jesu namn” 
17.00 Mässa i församlingshemmet.

6/1 Fredag   
Trettondedag jul ”Guds härlighet i Kristus”
17.00 Gudstjänst med julspel i Gnosjö kyrka

8/1 Söndag   
1 sön e trettondedagen ”Jesu dop”
10.00 Gudstjänst med julens önskepsalmer i 
Gnosjö kyrka.

15/1 Söndag   
2 sön e trettondedagen ”Livets källa”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka

22/1 Söndag  
3 sön e trettondedagen  ”Jesus skapar tro”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet.

24/1 Tisdag 
18:30 Stilla mässa i församlingshemmet. 

28/1 Lördag 
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka. 

29/1 Söndag  
4 sön e trettondedagen  ”Jesus är vårt hopp”
10.00 Högmässa i församlingshemmet.

7/2 Tisdag 
18:30 Stilla mässa i församlingshemmet. 

12/2 Söndag 
Septuagesima  ”Nåd och tjänst”
10.00 Högmässa i Gnosjö kyrka

19/2  Söndag 
Sexagesima ”Det levande ordet”
10.00 Gudstjänst i församlingshemmet

21/2 Tisdag 
18:30 Stilla mässa i församlingshemmet. 

25/2 Lördag 
14.00 Dopgudstjänst i Gnosjö kyrka. 

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

1/3 Onsdag 
Askonsdag
18.30 Askonsdagsmässa i församlingshemmet

3/3 Fredag 
10.00 Bön i församlingshemmet. 
Världsböndagen.

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

EKUMENISKA BÖNEVECKAN 
17-21/1 2017 i Missionskyrkan
Tisdag 10.00 Bön & kaffe
Onsdag 19.00 Bön
Torsdag 10.00 Bön & kaffe
 19.00 Bön
Fredag 10.00 Bön & kaffe
Lördag 19.00 Taizemässa

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

4/12 Söndag   
2 sön i advent  ”Guds rike är nära”
14.00 Gudstjänst för små och stora - med 
lucia i församlingshemmet. Barnkören, 
barngrupperna. Följs av församlingens 
julfest med gröt & skinkmacka, dans 
kring gran mm

5/2 Söndag  
Kyndelsmässodagen 
”Uppenbarelsens ljus”
17.00 Ljusgudstjänst för små och 
stora i Gnosjö kyrka. Barnkör, 
konfirmander m.fl
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Kyrkskjuts
Om du önskar Kyrkskjuts till 
Gnosjö kyrka anmäl till Kenneth 
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 26 januari
Välkomna!

Stilla mässa
Tisdagar varannan vecka (jämn)
Kl.18.30 firar vi en kortare mässa.
Vi börjar den 24 januari. 

15InformationBilder

Nu kan du 
Swisha 
dagens kollekt till: 
1231323500

Skriv söndagens datum i 
meddelande rutan.

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

Kick off kväll
I slutet av augusti samlades anställda, 
förtroendevalda och andra idéella med-
arbetare till en kick off kväll för att spåna 
församlingens framtid. 

Det blev en givande kväll att mötas i 
blandade konstellationer. Det blev kreativa 
samtal, många idéer som stöttes och blöt-
tes. Vi startade kvällen mycket pedagogiskt 
med att inventera vad vi faktiskt har och 
gör idag. 

Det blev en positiv ingång med allt gott 
som är och de många mötesplatser som 
redan finns.  Men det finns också mycket 
mer vi kan göra, eller göra istället. 

För att nämna några saker som kom upp; 
fler mötesplatser för blandade generatio-
ner; mer musik; kyrkkaffe i kyrkan, varav 
det sistnämnda redan är genomfört. Vi tar 
till oss alla goda idéer och ser framtiden 
an.

Ny begravningsavgift
Alla som har en beskattningsbar inkomst 
betalar en begravningsavgift. Tidigare har 
den bestämts på lokal nivå. Från och med 
2016 är den lika över hela Sverige, det har 
riksdagen bestämt. Därför kanske du inte 
ser samma summa som tidigare på din 
deklarationsblankett.  
Detta har inget 
med kyrko-
tillhörighet 
att göra.

Bygget
Efter många år & turer kring förrådet på 
baksidan av församlingshemmet, ”sjö-
manskyrkan”, är bygget nu igång. 

Under oktober påbörjades rivning av 
befintlig byggnad och markarbete med 
grävning mm. Under resten av året kom-
mer den nya utbyggnaden ta form. 

Efter nyår blir det också invändigt arbete 
med det nya ventilationssystemet, i hela 
huset. Det hela väntas bli färdigt i mars 
2017, senare tillkommer målning 
utvändigt. 

Allt detta innebär att vi inte har någon 
parkeringsplats på vår baksida, och att 
emellanåt blir det lite bullrigare än vanligt. 
Men vi tror att vår verksamhet ska kunna 
fungera det mesta av tiden. 

Vi hoppas att ni alla har överseende med 
att vi är en byggarbetsplats under några 
månader.

Susanne Johansson, kyrkoherde.     



En första rapport från 
arbetet med det nya 
pastoratet.

Vi står inför ett viktigt och stort arbete 
med att få ihop Gnosjö och Kävsjö 
pastorat till ett.

Med stor ödmjukhet har vi påbörjat 
detta arbete.

Det började med att vi skulle välja 
indelningsdelegerade som fungerar 
som ett fullmäktige i våra försam-
lingar. Från Gnosjö är tolv ordinarie 
och sex ersättare. Utifrån dessa valde 
vi sedan en indelningsstyrelse som 
fungerar som ett kyrkoråd. Vi skulle 
ha fem ordinarie ledamöter och två 
ersättare.  Till ordinarie valdes Stefan 
Lundell, Carina Abrahamsson, Magnus 
Rickardsson, Kjell Karlsson och Mimmi 
Magnusson och till ersättare Marga-
reta Ramstedt Westergren och Emma 
Melin. 

Till ordförande i indelningsstyrelsen 
valdes Stefan Lundell och till vice ord-
förande Anders Friborg från Kävsjö.

Vårt första och viktigaste ärende från 
början var att söka efter en kyrkoher-
de och det löste sig på ett mycket bra 
sätt. Som ni säkert känner till blev det 
Marianne Häggkvist som går in i tjäns-
ten som kyrkoherde fr.o.m. 1 Januari 
2018. Hon är idag anställd i Kävsjö 
pastorat som komminister. Hon kom-
mer att ha en naturlig del i processen 
med samgåendet. Det är sagt att 20 % 
av hennes arbetstid ska hon lägga på 
arbetet med detta.   

Den andra stora frågan som vi haft 
att arbeta med sen i våras var att hitta 
en samordnare som ska var lite av 
en spindel i nätet när det gäller att 
synka ihop de olika delarna till det nya 
pastoratet. Efter lite olika turer blev 
det klart att Elisabeth Hullfors fick den 
tjänsten. Hon påbörjar detta arbete 
under november. 

Vi har också bildat olika arbetsgrupper 
som har börjat arbeta med en översyn 
angående respektive område. Här är 
de olika områdena: Administration 
& ekonomi, Personal & organisation, 
Fastighet & begravningsverksamhet, 
Gudstjänster, Kyrklig verksamhet.

Detta är en kort sammanfattning av 
hur långt vi kommit med samgåendet 
och vi kommer att återkomma regel-
bundet med hur arbetet framskrider. 

/ Stefan Lundell
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Info om nya pastoratet


