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Tankar kring tålamod
självt, är en långsam process där pusselbit läggs till
pusselbit innan vi kan säga att vi uppnått något slags
livsvisdom. Ibland har jag tänkt att om jag visste det jag
vet idag för trettio år sedan så skulle mycket i livet varit
lättare. Men det är en omöjlig tanke. Det går inte att
skynda på den här växtprocessen.

Vintern är tyvärr inte riktigt min tid på
året. Det är för kallt, för mörkt. Nu har det
i och för sig vänt så att dagarna blir längre. Men det går för långsamt. Det frestar
på mitt tålamod.

Hela kristenheten är fylld av människor som har fått lära
sig detta. Det handlar om människor som kanske brann
för någonting, ivrigt ville de ge sig iväg framåt. Men Gud
sa åt dem: Vänta. Förbered dig. När tiden är mogen ska
jag kalla på dig. Under väntetiden kan jag tänka mig hur
frustrerande det måste ha känts för de här personerna.
Men väntetiden var inte någon bortkastad tid. Slutresultatet blev säkert bättre när de hade väntat och mognat
färdigt.

Därför har jag funderat en del kring just det här med
tålamodet att finnas i nuet. I Wikipedia beskrivs tålamod så här: ”Tålamod är förmågan att kunna utstå
väntan, förseningar eller svårigheter med bibehållet
lugn. En tålmodig person kan hantera yttre stress utan
att hänfalla åt okontrollerade känslosvall.” Ja, det låter
något, det.

Sigrid Undset påstås ha sagt: ”Tålamod är en förtalad
dygd, kanske därför att den är svårast att utöva.” Så är
det kanske och därför tror jag att vi behöver öva oss i
tålamodets sköna konst. Inte minst för att minska
stressen och ibland komma fram till den inre harmoni
som de flesta av oss så väl behöver .

Det är ju så mycket som det faktiskt inte går att skynda
på. Just nu samlar sig naturen för sitt vårliga genombrott och det kan vi inte göra så mycket åt. Det är bara
att vänta. När jag tänker så kan jag känna att jag
behöver lite mer av tålamodets dygd. Kanske kan det
gälla fler än mig, framför allt när vi nu lever i en tillvaro
som i mycket handlar om att vi ska få våra behov
tillgodosedda omedelbart, helst gärna igår. All väntan
upplevs alltid som alldeles för lång. Men ibland tar
saker tid och de måste få ta tid. Att växa tar tid och då
menar jag inte bara den växt som sker i naturen. För en
människa att mogna och utvecklas, att lära sig av livet

Maurits Rehn
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Påsken berättar
Av: Magnus Elmblad

Ni kommer väl ihåg i
förra numret då vi
tittade närmare på
Kyrkoåret?
Jag skriver detta i tiden omedelbart
efter Trettondedag Jul, när ni läser
detta är vi inne i Fastan och Påsken
närmar sig med stormsteg. Fastetiden är den 40 dagar långa förberedelsetiden inför det som Påsken
handlar om. Fasta låter dystert och
hungrigt, det kan det vara om fokus
ligger på att välja bort. Lägger vi i
stället vårt fokus på att välja till
– inte mat och dricka, utan oss
själva och våra relationer blir det
helt annorlunda. Fastan kan då få
bli en tid att tänka mer på Gud och
de människor vi har runt omkring
oss.

Jesu lidandesvandring
kan man följa i passions
andakter varje torsdag
under fastan kl 19.00 i
Jämshögs kyrka.

Vid Skärtorsdagsmäs
san (28/3) kl 19.00 i
Jämshögs kyrka kläs
altaret av allt yttre och
förblir avskalat tills
påskdagen bryter in.
Den kvällen tvättar Jesus lärjungarnas fötter och instiftar nattvarden.
Jesus gör som varje väluppfostrad
judisk värd vid bordet, tar ett bröd,
bryter det och läser tackbönen. Sen
gör han det oväntade – säger att
brödet är min kropp! Alla lärjungarna fick vara med, den som
förrådde honom (Judas), den som
förnekade (Petrus) och de andra
som flydde när han fängslades.
Det är denna natt som Jesus blev
förrådd och tillfångatagen, nu
börjar en skenrättegång med en
given utgång. Långfredagen följer
och med den lidandet, döden och
gravläggningen.

Onsdagen den 27/3 hålls
en stilla dag i Petrus
gården med andakt,
soppa och stillhet.

Långfredagen firas en
Långfredagsgudstjänst
kl 10.00 i Olofströms kyrka.
Kl 18.00 får vi en musika
lisk vinkling i form av
Jesus Christ Superstar i
Jämshögs kyrka.

Påsken rymmer allt. Smärta, död,
svek, tvivel, övergivenhet, översvallande glädje, förvåning, kärlek, hat
och en hel massa till; kort sagt, allt
som ett människoliv kan medföra.
Påskfirandet kan man säga inleds
med Skärtorsdagen. Har ingenting
med färgen att göra, ”skära” är ett
gammalt ord med betydelsen ”göra
ren”.

Efter döden kommer vilans dag,
förtvivlans dag, en dag med den
stora frågan – vad gör vi nu? Allt
det som lärjungarna trodde på var
borta, Jesus är död och begraven.
Det är Sabbat, vilans dag. Man kan
inte smörja Jesus kropp och ge
honom en anständig begravning.
Tidigt på Påskdagens morgon är
kvinnorna på väg till graven för att
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göra det man inte kunnat tidigare.
De möts av en tom grav och ett
glatt budskap – några får till och
med träffa den uppståndne!

Uppståndelsen firas
påskafton kl 23.30 i
Olofströms kyrka, påsk
dagen kl. 10.00 i Olof
ström (Finsk påskdags
mässa) och kl 14.00 i
Jämshögs kyrka (Påsk
dagsgudstjänst för stora
och små).
På senare tid har Annandagarna
kommit i skymundan, vi har till och
med strukit Annandag Pingst för att
få plats med Nationaldagen. En dag
som jag hoppas kommer att vara
kvar länge än är Annandag Påsk –
Mötet med den uppståndne.

Påskens fortsatta vand
ring gör vi bokstavlig
genom en Emmausmässa
kl 16.00 på Jämshögs
Folkhögskola. Vill man
vandra dit från Olofström
börjar den vandringen
kl 13.00 från Olofströms
kyrka.
Läs gärna den fantastiska
berättelsen i Lukas kapitel, 24
vers 13 och framåt.

Välkommen
tillbaka
Maurits Rehn
Tredje gången gillt?

Foto:Susanne Andkvist
Vad har hänt sen sist?
Det som hänt sen sist är att jag har
blivit äldre, fyra barnbarn rikare
och jobbat inom folkbildningen,
först på Sensus studieförbund och
sen på Jämshögs folkhögskola.

Hur känns det att vara tillbaka?
Det känns väldigt positivt att vara
tillbaka. Jag har nog något slags
kärlek till Jämshögs församling
som gör att jag inte kan hålla mig
härifrån.

Vårt behov av tystnad och stillhet

Killans bönegård
I evangelierna i Bibeln läser vi om
Jesus. Vi ser att han nästan alltid
var i verksamhet bland människor.
Han var där, närvarande, för att
undervisa, hela och bota, trösta,
varna och ge hopp och upprättelse.
Ibland var de 5000, ibland en
ensam själ. Han var där med hela
sig.

Men det är inte hela sanningen.
Gång på gång berättas om att han
vände både folkskarorna och
lärjungarna ryggen och drog sig
tillbaka, ut i öknen eller upp på ett
berg, för att få tid till bön och
stillhet. Det var så han fick kraft att
orka möta människorna, kraft att
orka leva helt.
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Förväntningarna på våren.
Jag tänker inte riktigt på det sättet.
Jag har ett uppdrag att utföra en
uppgift som tar slut den sista
augusti och jag ska utföra mitt
uppdrag med den kraft och
förmåga som jag har.
Allt fler i vår tid inser att om han
ibland behövde dra sig undan för
att hämta styrka så behöver vi det
också. För nio år sedan öppnade
därför Killans bönegemenskap sin
bönegård på Österlen. Det är en
plats för bön, tystnad, gemenskap,
fördjupning och pilgrimsvandring.
Där lever den dagliga bönen,
tidebönen, fyra gånger om dagen,
där finns tystnad, och där finns
möjlighet till de lågmälda samtalen
om livets väsentligheter. Dit kan
man komma som grupp från t.ex.
en församling, men varje månad
finns också dagar då man kan
komma dit som enskild.
Och när man varit på Killans
bönegård kanske man vill be med
Killans bönbok vid någon av Killans
bönetider, och så känna att man
ber tillsammans med andra också
när man är ensam i sin bön.
Killan är skånska för källan. Killan
vill vara en kraftkälla för var och en
som vill leva helt.
Lars Eric Axelsson, Killans bönegård

Vårt behov av tystnad och stillhet

Pilgrimsvägen
Bra skor, en ryggsäck med
termos, kläder efter väder,
en vandringsstav och helst
en kyrka som mål – det är
exempel på det som behövs om man vill ge sig ut
på en pilgrimsvandring.
Många som hör ordet pilgrimsvandring tänker genast på pilgrims-

Foto:Privat

vägen till Santiago de Compostela i
nordvästra Spanien. Den här
vandringsleden har under de
senaste åren blivit mer och mer
populär och många tusen pilgrimer
besöker årligen platsen där aposteln Jakob enligt legenden ligger
begravd.
Men det finns fler pilgrimsleder och
en stor skatt av pilgrimsmål att
upptäcka. Alldeles i vår närhet finns
pilgrimsleden Skåne-Blekinge.

Välkommen
till Killan 3-4
maj 2013

Det viktigaste av allt är kanske att
man ger sig av och bejakar sin
längtan. För att vara pilgrim innebär
inte bara att vandra eller färdas till
yttre pilgrimsmål utan det handlar

I Östra Vemmerlöv på Österlen
ligger Killans bönegård. Fredagen den 3 maj kl. 15.00 åker vi
dit. Vill du prova på Retreat eller
om du redan har varit med, är
du välkommen.
I Killans vardagsrytm lever vi i
stillhet men inte i absolut
tystnad. Under din vistelse
formar du själv din dag med
bön, samtal, läsning, vandring
etc. Det finns möjlighet till
enskilt samtal under dagarna.
Vistelse på bönegården skall
präglas av enkelhet, stillhet, bön
och andlig fördjupning.

Kyrksöndag den 7 april
kl. 10-13
Kl.10.00 Mässa i Jäms
högs kyrka

Frågor och anmälan: Mervi
Juutilainen tel. 0454-977 56.

Anna Alebo och Lars Eric Axelsson
präster från Lund berättar om boken
Pilgrimsvandring med Frälsar
kransen och om verksamheten i
Killans bönegård.
Det blir även en kort pilgrims
vandring i Jämshög.
Fika kostar 30 kr.
Varmt välkomna!
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inte minst om en livsstil. Under
vandringen upptäcker man att det
fungerar alldeles utmärkt utan alla
vardagsprylar, att man kan be om
hjälp, man delar gemenskap och
upptäcker tystnaden. Men det
viktigaste är närvaron i nuet och
stegens rytm som leder till eftertanke.
I Jämshögs församling vill vi vara
pilgrimer i vardagen. Även om en
flera veckor lång vandring är ett
stort äventyr är det allra största att
vara pilgrim hemma. Under den
sista tiden har vi försökt att erbjuda
en kortare pilgrimsvandring varje
termin.

Annandag Påsk
1 april 2013
Vandring med påsktema mellan
Olofström kyrka och Jämshögs
folkhögskola. (se sid 3)

7-8 september 2013
Två-dagars-vandring på
pilgrimsleden Skåne-
Blekinge. Kyrkhult-
Jämshög-Vånga
Vill du vara med och prova
pilgrimsvandring?
Kontakt: Tel 0454-977 58,

tanja.borchardt@svenskakyrkan.se

Utbildning betyder utveckling, men många barn är hungriga och orkar inte med skolan. Så kan vi inte ha det!
Bilden är från Haiti. Foto: Paul Jeffrey/ACT-alliansen

Rätten till mat och vatten
Fattiga småbönder brottas
med en omöjlig ekvation:
för lite mark, erosion, ingen
inkomst, förändrat klimat som
riskerar att minska skördarna
ännu mer. Handelsregler
som missgynnar dem.
Svenska kyrkan arbetar för
människors rätt till mat och
vatten.
Jordbiten är liten och inkomsterna
räcker varken till att köpa mer mark
eller bättre utsäde. Ofta regnar det
för lite, och när det regnar kommer
regnet ibland så häftigt att det spolar
bort en del mylla och utsäde.
Marken utarmas av erosion och
brist på näring. Det blir allt svårare
att få en skörd som både räcker till
familjen och ger ett överskott att
sälja.
Ekvation för miljoner
Ekvationen går inte ihop. Men just
denna ekvation brottas miljontals
småbönder med. Hur ska de få till
räckligt med mat till familjen, och hur
ska de ha råd att skicka barnen till

skolan? Inte minst flickorna behövs
hemma för att hämta vatten och ved.
Under torrtiden när vattendragen
torkar ut, kan det ta timmar att
vandra till ett ställe där det fort
farande finns vatten och tillbaka
hem med de dyrbara dropparna.
När det är ont om ved måste en del
av gödseln torkas till bränsle fast den
behövs på åkrarna.
Svenska kyrkans internationella
arbete stöder projekt med markvård,
bättre utsäde och husdjursraser, rent
vatten, utbildning och trädplantering.
Människor ska kunna försörja sig
och leva på ett värdigt sätt.
Det kan bli svårare att odla mat
Klimatförändringarna riskerar att
leda till svårare torka i redan torra
områden, därmed kan det bli svårare
att odla mat. Extrema väderhändelser
som cykloner och översvämningar
kan också bli vanligare på södra
halvklotet när klimatet blir varmare.
De som är minst skyldiga till klimat
förändringarna, utvecklingsländerna,
drabbas hårdast av dem. Därför är
klimatet en global rättvisefråga.
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Svenska kyrkans internationella
arbete vill att Sverige och EU ska ta
sitt klimatansvar, vi arbetar för ett
rättvist klimatavtal.
Handelsavtal missgynnar ibland
jordbruket i utvecklingsländerna.
Tillsammans med Lantbrukarnas
Riksförbund och Naturskydds
föreningen har Svenska kyrkan
diskuterat hur EU:s jordbrukspolitik
skulle kunna utvecklas för att
främja både svenskt jordbruk och
livsmedelstrygghet globalt.
Genom Fairtrade (Rättvisemärkt) och
Swedwatch riktar vi oss till svenska
konsumenter och företag.

BjUd NågoN
dU iNte käNNer
på LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor
i kampen mot hungern i världen.

Lördagen den 9 mars kl 18.00 i Jämshögs kyrka
Biljettpris: 100 kr. Förköp Församlingsexpeditionen tel 0454-977 00
(måndag-torsdag kl 10-12), mail jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
Konserten anordnas till förmån för fasteinsamlingen
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Allt för att utrota hungern
Vi är övertygade om att tillsammans kan vi förändra
världen. Idag är 40 miljoner (40 000 000!) människor
på flykt undan krig, naturkatastrofer och fattigdom.
Svenska Kyrkan kan vara på plats inom 48 timmar efter
katastrofen, och har ett stort internationellt arbete. Vi
tror att vi har ett Guds uppdrag att arbeta för en bättre
värld för alla.

Idag lever en miljard människor i
hunger. Därför är det vårt uppdrag som människor och kristna
att arbeta även internationellt. I
Jämshögs församling har vi en
grupp frivilliga, förtroendevalda
och anställda som engagerar sig i
internationella rättvisefrågor.
Svenska Kyrkan hör ihop med
kyrkor i hela världen. Tillsammans delar vi tro, liv och resurser.
Hur kan du och jag bidra till
fasteinsamlingen? Vi kan inte
göra allt, men vi kan alla göra något. Under fastetiden
från den 10 februari till den 24 mars kommer församlingen att anordna olika arrangemang som du är
inbjuden att delta i. Sedan kan du även baka, skänka
pengar, lotterivinster etc. Temat för fasteinsamlingen ser
du i rubriken. Vi delar också ut fastebössor till dig som
vill ha en sådan hemma.
Den 3 mars är vår stora insamlingsdag med många
aktiviteter i Olofströms kyrka och församlingsgård.
Dagen börjar kl 14.00 med familjemässan Himlafest
(med barnkören), programmet fortsätter med olika
aktiviteter och musik med Katalin Hajas, Ronja, Leila,
Julia och Felicia.

Musikalen
Himlafest
(av Per Harling)
framförs i Olofströms kyrka
söndagen den 3 mars kl. 14

i samband med
Familjemässan som inleder
fasteinsamlingsdagen.
Medverkar gör Jämshögs barnkör och juniorkör,
Kyrkhults barnkör samt barnkören G-klaven från
Lammhults församling.

Den 9 mars kl 18.00 blir det konsert med Björnsson band i Jämshögs kyrka. Kom och njut!
Intäkterna går till fasteinsamlingen. (se sid 7)
Foto: Alf Carlstedt
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– tillsammans gör vi skillnad i Jämshögs församling

Foto. Mervi Juutilainen

Kan du tänka dig att agera och spela en roll i
Påskspelet?

Då är du välkommen på Palmsöndagen den 24 mars kl
14.00 på Folkhögskolan för övning. Annars är du
välkommen kl 16.00, för då börjar spelet. (se sid 11)
Detta är också slutdatum för fasteinsamlingen, vilket
innebär att vid Påskspelet samlar vi också in alla faste
bössor som tidigare delats ut. Kan du inte vara med då
kan du lämna in fastebössan på församlingsexpeditionen
eller till någon av församlingens anställda.

Fler aktiviteter finns, du finner
dem i detta nr av Kyrknytt.
Vi gör allt för att utrota
hungern, kom och hjälp oss!
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Foto: Privat

LÅNGFREDAGEN
DEN 29 MARS KL.18

framförs Andrew Lloyd Webbers
JESUS CHRIST SUPERSTAR i JÄMSHÖGS KYRKA.
Vi följer Passionsdramat från Palmsöndag till Långfredag.
Vill Du vara med och gestalta folkskaran i Jerusalem? Kontakta Eva Bäckman
på tel. 0454-977 63 eller mail: eva.backman@svenskakyrkan.se senast 1/3.
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Vecka 13 bjuder vi in års
kurs 3 till Olofströms kyrka
för att se och höra om
påsken.
Det gör att vi inte har någon
Öppen verksamhet denna
vecka. Däremot är alla stora
och små välkomna till en
öppen påskvisning:

Photo: Passionplay Oberammergau 2010 / Photo: Brigitte Maria Mayer

Påskspel på Palmsöndagen i
Jämshögs folkhögskola
24 mars kl 16.00
Den 24:e mars på Palmsöndagen
har du möjlighet att uppleva ett
påskspel på ett annorlunda sätt.
Alla som vill och kan får vara med
och göra ett drama.
Lördagen den 23:e mars kl. 10.00
träffas konfirmanderna på folkhögskolan för att skapa scener och
miljöer som vi sedan den 24/3
vandrar till för att uppleva den
första påsken (nattvarden, korsfästelsen o.s.v.).
Andra intresserade församlingsbor
som kan tänka sig att spela en roll

Måndagen 25 mars
kl 14.00
i Olofströms kyrka.
Efteråt bjuder vi på fika.
Vecka 14 har vi Öppen
verksamhet som vanligt.
Välkomna!

i dramat kan vara med söndagen
den 24 mars kl. 14.00 på Folkhögskolan. Då blir det övning. Man
behöver inte säga något i dramat
om man inte vill. Det viktiga är att
just du är där.
Övriga församlingsbor, gamla,
unga och barn är välkomna den 24
mars kl. 16.00. Det är då själva
dramat startar. Ta chansen!
För mer information och intresseanmälan: ring Bosse eller Tanja.
(tel se sidan 15)

Foto: Alf Carlstedt

Cat-Walk

Återbruksmodevisning till förmån för
ett lokalt projekt
Bjud någon
du inte känner
på lunch!

SMSa lunch till 72 950
så ger du 50 kronor i kampen
mot hungern i världen.

Söndagen den 21 april
kl 14.00 i Olofströms
församlingsgård
Inlämning av fräscha vårkläder för
försäljning vid modevisningen sker
den 4 april kl 16-18 i Olofströms
församlingsgård.
Arrangör: Jämshögs församling, Olofströms kommun (med bl a Återbruket)
samt lokala näringsidkare
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Diakoni

Kaffestugan har många trogna besökare
Året 1942 ger Hitler ordern om
att anfalla Leningrad, Stalingrad
och Kaukasus. Det är
köldrekord i Skåne, -35 grader.
Sven Edwin Salje skriver
romanen ”På dessa skuldror”.
Det hände mycket det året och
Jämshög fick ny kyrkovaktmästare,

han hette Folke Wittzell. Även
Folkes fru Ella kunde börja städa i
kyrkan med 150 kr i årslön. Ella
hjälpte vid behov även till på
kyrkogården. Sedan jobbade hon i
Gästgivargårdens kök i tre års tid.
När Folkhögskolan hade en tjänst
ledig började Ella arbeta där. På
folkhögskolan jobbade hon sedan
20 år, dels som kokerska, dels som
husmor. Ella var även söndags
skollärare några år. Hon berättar
att på den tiden började jullottan
redan klockan 6, och man ringde
första gången en timme i förväg. En
gång när Folke blev sjuk fick Ella ta
över vaktmästaruppgifterna. Det
var alldeles mörkt för det fanns
ingen gatubelysning. Då gick Ella i
mörkret och ringde i kyrkklockorna,
och kunde se när ljusen tändes i
husen. Det var en fin upplevelse,
men det var lite farligt också när
hon klättrade upp på plankorna,
som fanns på kyrkbänkarna. Där
stod man när man tände alla
levande ljus i ljuskronorna över
12

kyrkbänkarna. Ella har två barn,
barnbarn och flera barnbarnsbarn
som inte bor här i Blekinge. När
hon blev pensionär har hon hunnit
resa till Spanien, Tyskland och
Israel. Ella kan vi träffa ofta i
kyrkan, på Kaffestugan och i
Jämshögs arbetsförening. Hon är
en trogen besökare på Kaffestugan
i Jämshög. Tack Ella att vi har fått
träffa dig och lära känna dig.
Foto. Mervi Juutilainen

Sverige-finskt

Maasta se pienikin
ponnistaa

Foto: Privat

On tammikuun kolmas ja astelen
rappuja alas työpäivän päättyessä.
Betonirappusella liikkuu jotain
pientä. Sehän on leppäkerttu!Miten
se nyt täällä tallustelee, kun on vielä
talvi? Eläinten ystävänä en voi olla
poimimatta tuota pientä kylmän
kangistamaa leppäkerttua autooni.
Hän matkustaa takapenkillä ja
pääsee kotini lämpimään. Moni
ajattelee, että tuohan on ihan hullua.
Sehän on vain hyönteinen. Voi
ollakin, mutta nyt tuo leppäkerttu
saa olla lämpimässä. Tuo pieni olio
puhutteli minua ja muistutti siitä,
että pienikin on tärkeä. Uusi vuosi
alkaa ja meillä kaikilla on toiveena,
että vuodesta tulisi hyvä. Saisimme
olla terveinä ja jos sairastamme
toivoisimme parempaa vointia.
Tapaan työssäni usein pitkäaikais-

työttömiä ja sairaita. He kertovat
siitä, kuinka huolestuneita he ovat
tulevaisuudestaa. Taloudellinen
epävarmuus ja oman terveyden
kanssa taistelu vie voimia. Kuinka
silloin voi jaksaa hoitaa itseensä ja
päästä tervehtymään, kun joutuu
elämään pelon ja epävarmuuden
kanssa. Ajattelen voi ,jos voisimme
kaikki pelokkaat, pienet, arat,
surevat ja yksinäiset poimia
turvaan ja lämpimään ja antaa
heille sen, mikä heille kuuluu. Siihen
me ihmiset emme kuitenkaan pysty,
mutta me kaikki voimme auttaa
lähimmäisiämme sekä lähellä että
kaukana. Omien voimien mukaan
ja rakkaudella. Paastonajan yhteisvastuu keräys muistuttaa meitä
siitä, että yli miljardi ihmistä käy
nukkumaan nälkäisenä. Sinä voit
avustaa esimerkiksi tulemalla
Ingvar Björnssonin konserttiin
Jämshögin kirkolle 9/3.Kun ostat
pääsylipun 100 kruunuulla avustat
keräystä. Samalla saat nauttia
hyvästä musiikista.Eikö tällainen
auttaminen olekin helppoa ja
mukavaa.Tästä lehdestä voi myös
katsoa muita paastonajankeräyksen tapahtumia.” Jos antajalla on

hyvää tahtoa, hänen lahjaansa
pidetään arvossa sen mukaan ,mitä
hänellä on, eikä vaadita sellaista,
mitä hänellä ei ole. Tarkoitus ei toki
ole, että muiden tilanteen helpottuessa te joutuisitte tiukalle. Kysymys
on vastavuoroisesta jakamisesta.
Nyt teillä on yllin kyllin ja voitte
lievittää heidän puutettaan, sitten
voivat taas he yltäkylläisyydestään
lievittää teidän puutettanne, ja näin
toteutuu oikeus ja kohtuus. Onhan
kirjoitettu- Sillä, joka oli koonnut
paljon, ei ollut liikaa, eikä siltä, joka
oli koonnut vähän puuttunut
mitään. ” 2.KOR 8:12-15 Toivon
meille kaikille hyvää kuluvaa vuotta
. Kun hiljentyy ja kuuntelee luontoa,
nöyrtyy pienen rinnalle voi kokea
suuren ihmeen ja nähdä maailman
eri näkökulmasta. Pienen leppäkertun perspektiivistä elämä näyttää
aivan toisenlaiselta, sieltä se pieni
ponnistaa.
Mervi Juutilainen

Tack Mervi!
Mervi tackades för 25 år i Jämshögs församling vid ett kyrkorådssammanträde i december 2012.
Tack Mervi för alla åren!
Foto. Anders Blixt
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Suomenkielinen diakoni
Mervi Juutilainen
Puh. 0454-977 56,
Kännykkä 070-562 70 57

Församlingsnytt
Följande personer har under perioden 1 oktober 2012 - 31 december
2012 blivit medlemmar i församlingen genom dopet:

Följande personer har under perioden 1 oktober 2012 – 31 december
2012 avlidit i församlingen:

Hobbe Loke Sigvard

son till Anna Svanberg och Richard
Holmström

Matteo Ivan Angelo

son till Elin och Livio Monas

Inez Anna Heiyoun

dotter till Jenny och Martin Fagerström

Elina Juni Tuva
dotter till Sandra Jönsson och Mattias
Lindberg

Nikki Novali
dotter till Sandra Gustafsson och Filip
Lennartsson

Elle Julia

dotter till Sanna Turesson-Svensson och
Niklas Persson

Hanna Greta
dotter till Petra och John Tillberg

Ebba Molly
dotter till Jenny Rydén och Boris Spasic

Per Robin Charlie
son till Ida Johansson och Robin
Rolandsson

Lilly Ebba Therese
dotter till Therese Bohlin och Albert
Svensson

Dopmöjligheter under våren
Dopgudstjänster firas två söndagar per månad, som regel kl 13.00.
Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.

Mars
2 lör 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
10 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
31 Påskd 14.00 Jämshög
Påskdagsgudstjänst för stora
och små
April
1 Annandag Påsk 12.00
Olofström Dopgudstjänst
7 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
14 sön 10.00 Olofström
Gudstjänst 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Maj
5 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
12 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
Juni
9 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
16 sön 14.00 Olofström
Dopgudstjänst

Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.
Intresserad av dop? www. dopsajten.se
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Lisbeth Petersson, Olofström 68 år
Gustaf Gustafsson, Olofström 92 år
Sonja Johansson, Olofström 88 år
Inga-Lill Martinsson, Olofström 81 år
Väinö Lämsä, Olofström 78 år
Rune Martinsson, Olofström 82 år
Gertrud Persson, Olofström 80 år
Anita Althén, Jämshög 75 år
Albin Svensson, Olofström 91 år
Terttu Turpeinen, Jämshög 79 år
Holger Jönsson, Olofström 89 år
Göte Jönsson, Olofström 96 år
Kurt Lindqvist, Olofström 88 år
Arne Svensson, Olofström 85 år
Eero Suomenniemi, Olofström 70 år
Stig Mårtensson, Olofström 89 år
Sonja Lennartsson, Olofström 73 år
Sally Persson, Olofström 79 år
Wilhelm Widerstrand, Olofström 96 år
Reijo Eskolin, Olofström 65 år
Elisabeth Tjärnberg, Olofström 57 år
Lars Andersson, Jämshög 71 år
Ida Berglund, Olofström 94 år
Wiktoria Rosenqvist, Jämshög 93 år
Karl Karlsson, Olofström 88 år
Annie Persson, Jämshög 92 år
Bertil Larsson, Olofström 61 år
Ingemar Johansson, Jämshög 82 år
Astrid Olsson, Olofström 90 år
Magna Jürgensen, Jämshög 79 år

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG
Växel................................................................................. 0454-977 00

FÖRsamlingSEXPEDITIONEN

Besöksadress: Bygatan 2, JÄMSHÖG
E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.

www.svenskakyrkan.se/jamshog
Tfn. o. Exp.tid
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40

Nytt
Terminsprogram
för våren
ute nu!

Anders Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
Tanja Borchardt komminister...............................0454-977 58
Maurits Rehn vik. komminister ........................0454-977 52

Du hittar det aktuella
häftet i våra vanliga
lokaler, men också på
biblioteket,
vårdinrättningarna och
folkhögskolan

Jennie Chapman komminister föräldraled.. ......................................
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Ewa Johansson diakoniassistent ....................... 0454-977 62
Eva Bäckman kantor............................................... 0454-977 63
Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61
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Mässa i dragspelston

Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83
Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33

Pingstdagen kl 14.00 i Jämshögs kyrka

Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80

Medverkande: Kyrkokören och instrumentalister

Samordnande kyrkvaktmästare .................. 070-625 77 00
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60

Stillhet inför påsken
med kaffe och samtal

DIREKTnummer
Petrusgården .............................................................. 0454-977 30
Olofström församlingsgård / köket .............. 0454-977 81

Varje torsdag
28 februari – 21 mars
kl 19.00 i Jämshögs kyrka

www.svenskakyrkan.se/jamshog

(Gudmorshuset).

Den senaste informationen från församlingen hittar
du på vår hemsida. Där hittar du även våra gudstjänster och information om våra verksamheter.

Följ berättelsen fram till påsken och ta
chansen att uppleva intressanta samtal
kring den.

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se

Information: Tanja Borchardt tel 97758
15
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Kalendarium våren 2013
Februari
24 sön
			
			
27 ons
28 tors

Mars
2 lör
3 sön
			

			
6 ons
7 tors
9 lör
10 sön
			
			
			
13 ons
14 tors
17 sön
			
			
			
20 ons
21 tors

2 söndagen i fastan
10.00 Jämshög Mässa
18.00 Olofström Ordnära gudstjänst
20.00 Folkhögskolan Mässa
19.00 Jämshög Stillhet inför påsken, med
kaffe
14.00 Olofström Dopgudstjänst
3 söndagen i fastan
14.00 Olofström (Fasteinsamlingsdag)
Familjemässa (Himlafest)
17.00 Olofström Avslutande andakt
20.00 Folkhögskolan Mässa
19.00 Jämshög Stillhet inför påsken, med
kaffe
18.00 Jämshög Konsert med Björnsson
band
Midfastosöndagen
10.00 Jämshög Gudstjänst
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
18.00 Olofström Mässa med bönerum
20.00 Folkhögskolan Mässa
19.00 Jämshög Stillhet inför påsken, med
kaffe
Maria Bebådelsedag
10.00 Olofström Finsk gudstjänst
14.00 Gränum Gudstjänst
18.00 Jämshög Musikgudstjänst
20.00 Folkhögskolan Mässa
19.00 Jämshög Stillhet inför påsken, med
kaffe

24 sön Palmsöndag
			
16.00 Jämshögs Folkhögskola Påskrollspel
för stora o små (övning 14)
27 ons 10.00 Stilla dag på Petrusgården (soppa/
andakt ingår)
			
20.00 Folkhögskolan Mässa
28 tors Skärtorsdag
			
19.00 Jämshög Skärtorsdagsmässa
29 fre Långfredag
			
10.00 Olofström Långfredagsgudstjänst
			
18.00 Jämshög Jesus Christ Superstar
30 lör Påskafton
			
23.30 Olofström Påsknattsmässa
31 sön Påskdagen
			
10.00 Olofström Finsk Påskdagsmässa
			
14.00 Jämshög Påskdagsgudstjänst för
stora och små

April
1 mån
			
			
			

7 sön
			
			
			
10 ons
14 sön
			
			
			
17 ons
21 sön
			
			
			
27 lör

2 söndagen i påsktiden
10.00 Jämshög Mässa, Kyrksöndag
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
18.00 Olofström Ordnära gudstjänst
20.00 Folkhögskolan Mässa
3 söndagen i påsktiden
10.00 Olofström Gudstjänst
13.00 Olofström Dopgudstjänst
18.00 Jämshög Mässa med bönerum
20.00 Folkhögskolan Mässa
3 söndagen i Påsktiden
10.00 Jämshög Mässa
14.00 Olofström Diakonal modevisning
18.00 Olofström Ordnära Gudstjänst
13.00 Olofström Katolska kyrkan Ekumenisk
eftermiddag, medv. Pär-Magnus
Möller
28 sön 4 söndagen i Påsktiden
			
10.00 Olofström Finsk gudstjänst
			
14.00 Olofström Familjemässa, barnkör,
			
18.00 Jämshög Musikgudstjänst, 1000 års
kyrkomusik

Maj

5 sön
			
			
			
7 tis
8 ons
9 tors
			
12 sön
			
			
			
15 ons
18 lör
			
19 sön
			
22 ons
26 sön
			
			
			
29 ons

Bönsöndagen
10.00 Jämshög Mässa
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
18.00 Olofström Ordnära Gudstjänst
18.00 Familjekväll/vardagsgudstjänst
20.00 Folkhögskolan Mässa
Kristi Himmelsfärds dag
10.00 Jämshögs Folkhögskola
Friluftsgudstjänst (kaffekorg)
Söndagen före Pingst
10.00 Olofström Finsk körfestival
13.00 Olofström Dopgudstjänst
18.00 Jämshög Mässa med bönerum
20.00 Folkhögskolan Mässa
11.00 Jämshög Konfirmation
14.00 Olofström Konfirmation
Pingstdagen
14.00 Jämshög Mässa i dragspelston
20.00 Folkhögskolan Mässa
Heliga Trefaldighets dag
10.00 Olofström Finsk gudstjänst
14.00 Gränum Gudstjänst
18.00 Jämshög Taizégudstjänst
20.00 Folkhögskolan Mässa

Julinsamlingen till
Svenska Kyrkans
Internationella arbete
inbringade 23 475:-

Annandag påsk
12.00 Olofström Dopgudstjänst
16.00 Folkhögskolan Emmausmässa
(13.00 vandring fr Olofström)

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer eller gå in på www.svenskakyrkan.se/jamshog
Övriga gudstjänster annonseras under ”I våra kyrkor” i dagstidningarna.
Mixi Print AB, Olofström

