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Gott nytt kyrkoår

Advent, jul och nyår

– denna tid är förväntningarnas tid!
Stora förväntningar hade också gamle skomakaren
Pappa Panov i den ryska folksagan av Leo Tolstoj.
Skomakaren Panov hade sin verkstad i en liten källare
och eftersom han sedan ett par år tillbaka var änkeman
tillbringade han även julen där. Genom sitt källarföns
ter ser han människorna på gågatan promenera förbi
medan han sitter i fåtöljen, dricker te och väntar på
kunder. Men en julafton händer något ovanligt. Panov
hade precis läst lite i julevangeliet och slumrat till när
en röst hörs som berättar för honom i en dröm om att
Jesus själv skulle komma på besök.

Berättelsen slutar med att Pappa Panov upptäcker att
det blev en alldeles speciell julafton trots allt, och att det
oväntade besöket kom från Gud i alla fall, fast på ett an
nat sätt än han förväntat sig.
Jag tycker om den här berättelsen om skomakaren
Panov, eftersom den kastar omkull våra ibland allt för
höga förväntningar av den riktiga och egentliga julkäns
lan. Hos Gud är det ju annorlunda! I stallet i Betlehem
fanns inga pepparkakor och färgglada presenter. Redan
vid Jesu tid såg ju förväntningarna på en befriare an
norlunda ut och så kom Gud till oss som ett människo
barn, en fattig snickareson som sedan skulle förändra
världen. Det blev ju ingen revolution och inte heller en
ny konung som människorna då kanske drömt om.
Men genom att tala om Gud och Guds kärlek till oss
alla, genom en ny människosyn och medmänsklighet
förändrade Jesus världen som ingen annan.

Klart att Pappa Panov vaknade med stora förväntning
ar! Skulle denna julafton bli annorlunda än de andra
han upplevt i sitt långa liv? undrar han. Men istället för
Jesus är det en frysande gatusopare som hälsar på
som han bjuder på en kopp te, det är en kvinna som
står i regnet som han ber att komma in i värmen en
stund och sedan är det en fattig gosse som får ett par
nya skor av Panov.

Kanske är det viktigaste, nu när det blir advent, jul och
nyår, att vi på samma sätt som gamle skomakaren
Pappa Panov är öppna för denna Guds kärlek, och att
Gud vill komma till oss, även om det blir på ett annat
sätt än vi förväntar oss!

Lite besviken är Panov när han ber sin kvällsbön för
denna julafton. Ingen Jesus kom och hälsade på som
han trodde. Men då hörs rösten igen och han blir på
mind om Jesu egna ord:

I en av våra adventspsalmer heter det: ”Låt
hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till dig.
I dag vill han dig gästa och sitt förbund
befästa. Hosianna, pris och ära! Vår
konung är nu nära.” (Psalm 104:4)

”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig
och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog
hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder…
Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta
som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”
(Matt 25:35-40*)

Komminister Tanja Borchardt
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Familjen i
julkrubban

Enligt traditionen skall Franciscus på medeltiden ha ska
pat levande julkrubbor så att berättelsen dramatiserades
på ett synligt sätt, både julspel och julkrubbor kommer
sedan ur detta. Men vem är då Maria, Josef och Jesus?
För det är ju de som är stommen i krubban.
Maria

är i detta läge en tonårsmamma.
Flickorna gifte sig tidigt sedan man
först hade haft en trolovning, och
då lovade man verkligen att man
skulle gifta sig med varandra. Hon
var född och uppvuxen i Nasaret
och hade sett Josef sedan barns
ben. Maria verkar dessutom vara
av s k stabilt virke, med båda föt
terna på jorden. Det ansvar hon tar
som mamma för den nye Messias
tar hon med glädje. Hon är också
släkting till Johannes döparens
mor, Elisabeth. Det vi kan lära
oss något av är hur hon tar emot
uppdraget och hur hon sedan gör
sitt bästa för att lösa det. Trots de
rykten man kan tänka sig förekom,
att hon som ogift blev gravid. Läs
gärna hennes lovsång när hon får
veta vad hon kan göra. (Lukas
evangeliet kap 1:46-55)

Josef

är lite äldre än sin trolovade Maria,
han har förmodligen passerat de
trettio. Som man var man äldre när
man gifte sig. Även han bodde och
arbetade i Nasaret. Vi får inte följa
honom så länge i evangelierna som
Maria, förmodligen dör han under
Jesu uppväxt och Maria får dra ett
tungt lass med alla barnen. Josef
var snickare och inte särskilt väl
bärgad, förmodligen tvärtom. När
han förstod att Maria var gravid
hade han all rätt att dra sig ur tro
lovningslöftet, men väljer att inte
göra det och stöttar sedan Maria så
mycket han kan. Även han tar sitt
ansvar. Att han hade kunglig släkt
skap med kung David (levde drygt
1000 år tidigare) var säkert något att
vara stolt över, men han var långt
ifrån ensam om den släktskapen.
Josef var en sådan person som
världen behöver fler av.
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Jesus

är något så ovanligt som både
människa och Gud. Man brukar
kalla detta inkarnation, att Gud blev
människa. Att Jesus ÄR människa
ser man tydligt i evangelierna.
Han har samma känsloliv, samma
problem, samma glädjeämnen och
ett ibland turbulent familjeliv som
vi alla kan ha. På det sättet kommer
Gud närmare oss människor och
vi kommer samtidigt närmare Gud.
Det berättas inte mycket om Jesu
barndom, kanske för att det var en
tämligen normal sådan. Framförallt
stannade han inte kvar i krubban
utan blev vuxen, och det var då
hans uppgift blev tydlig. Du kan
läsa vidare i evangelierna, för där
berättas det. Att Jesus också ÄR
Gud visar sig i hans död och upp
ståndelse. Där landar julevangeliet.

Mångfaldig Jul
– öppenhet och gemenskap det viktigaste –
Vad är egentligen en tradi
tionell jul och ett traditio
nellt julfirande?
Svaret man får beror nog på vem
man frågar. Kommer man t ex från
olika delar av vårt land och är av
olika ålder uppfattar man nog ordet
tradition på mer än ett sätt. Det är
relaterat till ens egna erfarenheter
och det faktum att även traditioner
förändras, ibland ganska snabbt
dessutom. Om man inom en familj
har att sammanfoga ett flertal tradi
tioner tillsammans med svensk
nutida tradition kan det nog bli
ganska spännande. Vi har frågat
Marzena Jalal hur hon och Aziz
(och resten av familjen) har gjort för
att skapa ett julfirande just utifrån
sina respektive bakgrunder.
– I julfirandet är gemenskapen och
mångfalden viktig i familjen. Själv
har jag med mig polsk tradition
och sedan tillkom också dansk. Min
man är muslim och har i sin tur ira
kisk och rysk tradition med sig. Jag
saknade gemenskapen i början när

jag kom hit. Därför är just gemen
skapen viktig och vi har ibland
bjudit in vänner som är i samma
situation. För barnens skull har vi
anpassat julfirandet åt det svenska
hållet samtidigt som vår bakgrund
också påverkar. I Polen har det fun
nits en tradition att gå till kyrkan
under julen. Midnattsmässan på
julafton var den gudstjänst jag själv
helst gick i, men sedan jag kom hit
har den traditionen försvunnit för
mig. Enligt rysk sed har nyåret varit
viktigare att fira än julen. Fast det
har mer att göra med vad som var
tillåtet och inte.
– Maten som står på bordet hos
oss är fisk som huvudrätt, t ex lax,

köttbullar och Janssons frestelse.
Men från Polen finns rödbetssop
pan och pirogerna med svamp och
vitkål också med. Skinkan finns inte
med, mest beroende på att det inte
är gott.
– När vi har firat jul i Danmark hos
Aziz släkt är det mycket mat men
ingen julmat, däremot anka. Det blir
också kurdisk och arabisk mat med
ryska influenser. Vi har som sagt
”tappat” gudstjänstbesöken vid jul.
Däremot följer en gammal polsk
tradition med var vi än firar julen
någonstans. Min mamma i Polen
skickar varje år instiftat nattvards
bröd (oblat) som prästen där har
delat ut. Det nattvardsbrödet får
alla en bit av tillsammans med en
lyckönskan innan vi börjar äta den
andra maten. Det är en tradition
som vi alla uppskattar. Men som
sagt, det viktigaste är öppenheten
och gemenskapen.
Med vid samtalet fanns Anders Blixt
och Lars-Göran Persson.

Foto. Maren Winter/Wikipedia
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Vad betyder julen för dig?

Tanja föräldraledig

Foto: Karin Elmblad

Under hela nästa år kommer Tanja
Borchardt att vara föräldraledig.
Redan i december i år kommer
hon att börja sin ledighet förutom
att hon kommer att vara med sina
konfirmander.
Det innebär också att vi har
en vikarierande komminister
hela nästa år. Hon heter Jennie
Chapman och presenteras i nästa
nummer av Kyrknytt. Vi önskar
tillsvidare Tanja allt gott under sin
föräldraledighet.

Josefin och Rasmus Broberg
Barnen. Umgänge med familjen.
Mycket ljus.

En tid av tack
samhet. Några
saker är viktiga
som att vara till
sammans, glögg
och pepparka
kor. Midnatts
mässan.

Här är ett recept
på traditionella

Josefina Persson

finska julkakor

Julen betyder
mycket. Att få
samla familjen
är det vikti
gaste. Gemen
skapen är mer
betydelsefullt
än julklappar.
Alexandra Ottenhag

Julstjärnor
(Joulutorttuja)
16-20 st

En sats smördeg (enligt eget recept eller färdigt)
Fyllning: plommonmarmelad (Katrinplommon)
Pensling: ägg
Ugnstemperatur: 225 grader
Gräddningstid: 8-10 min.

Den mysigaste
traditionen. Det
är helheten som
gör helgen.

Ida och Ture Silvare

Bered degen.
Lägg den kallt 20-30 minuter före utbakningen.
Kavla ut degen c:a en halv cm tjockt.
Skär ut rutor som är c:a 6 x 6 cm.
Skär ett snitt från varje hörn mot mitten.
Lägg en klick fyllning mitt i varje fyrkant.
Vik in flikarna mot mitten och tryck till dem lätt.
Pensla med ägg och grädda.

Annette och Samuel Svensson

Familjen och Samuel förstås!
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Julklappstips
Röda Korset
Mötesplats Kupan

Röda Korsets mötes
plats Kupan på
Nedre Brogatan 1 i
Olofström. Här kan du
handla julklappar som
ger dubbel glädje, för
du hjälper även Röda
Korset att hjälpa. Du
kan även skänka saker
och kläder hit.

Julklappstips från
Karin Elmblad
Bibeln
på mitt sätt Annika Borg
En personlig
och spännande
bok om bibeln.
Annika Borg är
präst, teolog och

författare.
Hennes forskning, tankar och umgänge
med denna spännande och kluriga bok
gör att jag måste tänka en vända till.
Det är inte en bekväm julbok men en
viktig.
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Djupt personlig –
Henri Nouwen
Vill du ha en bok
att umgås en längre
tid med så kan jag
rekommendera denna. Henri Nouwens
Djupt personligt är från början en hem
lig dagbok som han skriver under en
svår period i sitt liv. När han läser den
efter en tid ser han att det faktiskt kan
vara till nytta även för andra männis
kors kamp med och i livet. Det handlar
om hans samtal med den kärlekens
röst som han anar i mörkret.

Julklappstips från
Linda Rehn

Julklappstips från
Annika T Aronsson:

Ge bort en upplevel
se som bio-, teatereller konsertbiljett.
Det finns en bok som Siri tyckt väldigt
mycket om som heter Bajskorv av
Stephanie Blake. Det är stora härliga
färgglada bilder och den handlar om
en kanin som bara kan säga bajskorv,
ett ständigt aktuellt ämne när man är
sådär runt fyra år gammal. Mer text
om boken kan ni hitta på Adlibris.com,
där den kostar 80 kronor. (sök på baj
skorv så dyker den upp.)
Julklappstips från
Mervi Juutilainen

Julklappstips från
Eva Bäckman
Boken Trösterikt av Catharina
Segerbank. Hon är präst i Svenska
kyrkan och en efterfrågad föreläsare.
Texten börjar: När vi var små kunde
vi krypa upp i någons knä och bli
tröstade. När vi har blivit vuxna, var
kan vi hitta trösten då?
Boken är reflektions- och inspira
tionsbok för dig som gärna läser,
tänker och bläddrar. Den är från
Libris och kostar 198 kr. Det är väl
skönt att även vi vuxna kan bli trös
tade, för livet är inte alltid en dans på
rosor.

Vacker julmusik uppskattas alltid. Gå exempelvis in på
Naxos.se och se deras stora utbud. Rekommenderas
kan Julmusik med Lunds studentsångare (Naxos 85
70 305) för 79 kr eller finsk julmusik med Lahti sym
foniorkester ”Siitä tuntee joulun” (BIS 1747) för 149 kr.
Skivorna kan också köpas/beställas i skivaffären.
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Första söndagen i Advent den
28 november kl. 18 Adventsmusik
i Jämshögs kyrka med kyrkokören
och instrumentalister.
Luciagudstjänst söndagen den
12 december kl. 16 i Jämshögs
kyrka. Barnkören, ungdomsgrup
pen och kyrkokören medverkar.
Juldagen den 25 december
kl. 7 Julotta. Catrin Johnsson och
Kyrkokören sjunger i i Jämshögs
kyrka.

Annandag Jul den
26 december kl. 18 sjunger vi
julens psalmer i Jämshögs kyrka.

Söndagen den 2 januari kl. 18
Julens musik i Jämshögs kyrka
med Kyrkokören, solister och
instrumentalister.
Se i övrigt sid 16

Julevangeliet
Vid den tiden utfärdade kejsar
Augustus en förordning om att
hela världen skulle skattskrivas.
Det var den första skattskrivningen,
och den hölls när Quirinius var
ståthållare i Syrien.
Alla gick då för att skattskriva sig,
var och en till sin stad.
Och Josef, som genom sin här
komst hörde till Davids hus, begav
sig från Nasaret i Galileen upp till
Judeen, till Davids stad Betlehem,
för att skattskriva sig tillsammans
med Maria, sin trolovade, som vän
tade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden
inne för henne att föda,
och hon födde sin son, den först
födde. Hon lindade honom och
lade honom i en krubba, eftersom
det inte fanns plats för dem inne i
härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute

och vaktade sin hjord om natten.
Då stod Herrens ängel framför
dem och Herrens härlighet lyste
omkring dem, och de greps av stor
förfäran.
Men ängeln sade till dem: ”Var inte
rädda. Jag bär bud till er om en
stor glädje, en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts åt er
i Davids stad, han är Messias,
Herren.
Och detta är tecknet för er: ni skall
finna ett nyfött barn som är lindat
och ligger i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans
med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud:

till varandra: ”Låt oss gå in till
Betlehem och se det som har hänt
och som Herren har låtit oss veta.”
De skyndade i väg och fann Maria
och Josef och det nyfödda barnet
som låg i krubban.
När de hade sett det berättade de
vad som hade sagts till dem om
detta barn.
Alla som hörde det häpnade över
vad herdarna sade.
Maria tog allt detta till sitt hjärta
och begrundade det. Och herdarna
vände tillbaka och prisade och
lovade Gud för vad de hade fått
höra och se: allt var så som det
hade sagts dem.

”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har
utvalt.”

När åtta dagar hade gått och man
skulle omskära pojken fick han
namnet Jesus, det som ängeln
hade gett honom innan hans mor
blev havande.

När änglarna hade farit ifrån dem
upp till himlen sade herdarna
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Julkrubbor
av mindre format

Utställning
i Olofströms
församlingsgård
foajen

första till andra advent
(28 nov – 5 dec)

2010

Välkomna

Magnus –

I vår serie om olika yrkes
kategorier i församlingen
har turen nu kommit
till vår fastighetsförman
Magnus Ljungberg.
Vad gör en fastighetsförman?
–Ser till så att den dagliga driften
på församlingens fastigheter fung
erar, såsom värme, ventilation,
belysning o s v. Helt enkelt ser till
så att de som vistas i lokalerna har
en bra miljö att vara i.
Något mer?
–Sedan håller jag i en del bygg
projekt allt från planering, förbere
delse, genomförande, uppföljning
och kontroll. Ofta är det olika
hantverkare inblandade som t ex
elektriker, snickare, VVS-folk,
målare, golvläggare m fl. Försam
lingen planerar också en omfat
tande renovering av Jämshögs
kyrka. Där ingår jag i projekte
ringsgruppen och får samarbeta
med arkitekt, konservator, antik
variska myndigheter utöver VVSoch el-konsulter. Det är ett omfat
tande, men spännande arbete. Jag
har också hand om församlingens
lås- och nyckelsystem och jag står
i viss jourberedskap kvällar och
helger.

Finns det några projekt på gång
just nu?
–Ja, det gör det ju nästan alltid.
Just nu håller jag på att avsluta
renoveringen av ett pumphus på
kyrkogården samtidigt som jag
håller på att starta upp en reno
vering av personalutrymmena för
de som arbetar på kyrkogården.
Lunchrummet kommer att utö
kas med en vindskupa och bli
lite större, ny ventilation behövs,
liksom nytt kök och nya våtutrym
men. Om vi får pengar i nästa års
budget kommer vi att fortsätta
med deras dusch- och omkläd
ningsrum.
Vi har tidigare under året reno
verat Luthersalen i Olofströms
kyrka med nytt golv, ny belysning,
ny tilläggsisolering, nya förråds
utrymmen m m. Vidare har jag
demonterat en balkong på Olof
ströms prästgård och färdigställt
en altan på samma byggnad. Vi
har också under året målat om
hela Jämshögs prästgård, en del
av fasaderna på Petrusgården
liksom fönster och entrén till Olof
ströms kyrka.
Blir det inte en del pappersarbete
också?
–Jodå! Förutom att jag attesterar
räkningar, gör ekonomikontrol
ler och upphandlingar av varor
och tjänster inom mitt område så
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skall det fyllas i en mängd rap
porter till olika myndigheter t ex
energianalyser, PVC-inventeringar,
brandsyner, föra statistik på vat
ten-, el- och värmeförbrukning på
alla fastigheter o s v.
Hur många fastigheter har församlingen?
–Vi har 10 olika byggnader, allti
från pumphus, som jag nämnde,
till prästgårdar, församlingshem
och kyrkor. Sammanlagt 4 000
kvm golvyta.
Hur mycket kostar fastigheterna
om året?
–Man kan dela in kostnaderna i
två grupper. Den ena handlar om
den rena driften på varje fastig
het såsom, värme, el, vatten och
renhållning. I år har jag en budget
på drygt 760 000 kr för det. Den
andra delen är fastighetsunderhåll
såsom lagningar, målningsarbeten,
reparationer av t ex ventilations
aggregat, byte av glödlampor eller
takpannor, men också service av
hissar, klockringningsanordningar,
brandskydd, ljudanläggningar,
inbrottslarm o s v. För detta har
vi i år fått drygt 960 000 kr. Detta
är då utan personalkostnaderna.

en underhållare
Nästa år lär det bli mindre, efter
som församlingens intäkter blir
lägre p g a den globala lågkon
junkturen förra året.

prästgård efter gammal beprövad
teknik och målar dem med miljö
vänlig linoljefärg, efterhand som
han får tid.

Är det mer än du som arbetar med
fastigheterna?
–Det kan man säga. Jag leder en
grupp på fyra personer. Utöver
jag själv är det kyrkvaktmästare
Roland, husmor Pernilla och lokal
vårdare Ann-Sofie. Roland, t ex
renoverar fönstren på Olofströms

I övrigt – och till sist, hur tänker du
kring det här med miljön?
–Vi jobbar med det hela tiden. Vi
använder bara förnyelsebar energi,
försöker hela tiden hitta lösningar
för att få ner elkonsumtionen
genom olika åtgärder. Härom året
fick församlingen kommunens

miljöpris, bl a som en följd av vårt
miljötänk i fastigheter och på kyr
kogården. Själv är jag med i ett par
pilotprojekt inom Lunds stift. Det
ena heter ”Hållbar utveckling” och
det andra “Etik och energi”.
Vi står nu inför en spännande
utmaning, att hitta energisnåla
lampor som kan passa till våra
ljuskronor i framför allt Jämshögs
kyrka utan att behöva ge avkall
på det estetiska. Jag håller kontakt
med lamptillverkare som håller
på att funderar på detta, avslutar
Magnus.
Alf Carlstedt

Luthersalen – en del av kyrkorummet

Under året har
Luthersalen – den sido
byggnad av Olofströms
kyrka och församlingsgård
som gränsar till kyrko
rummet åt söder – fått en
”ansiktslyftning” samtidigt
som den mera påtag
ligt blivit en del av själva
kyrkorummet.
Luthersalen har haft flera använd
ningsområden genom åren sedan
den tillkom alldeles i början av
1960-talet. Den tjänstgjorde från
början som konfirmandsal genom
att en vikvägg avskilde den från
kyrkorummet. Vid stora högtider,

som advents- och jultiden samt vid
påsk och konfirmationer, öppna
des vikväggen upp och man fick på
så sätt plats för ett 100-tal perso
ner till i kyrkorummet. Luthersalen
har också fungerat som övningslo
kal för körverksamheten, vilket den
till viss del fortsätter att göra även
efter renoveringen.
Nu har så vikväggen tagits bort
för gott, parkettgolv har ersatt
den tidigare plastmattan och nya
armaturer har monterats in för
möjliggöra en varierad stämnings
belysning. Allt detta för att skapa
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ett andaktsrum för de tillfällen
när själva kyrkorummet känns för
stort. Ett nytt kombinerat altare och
ljusbord har tillverkats av EkTorps
Möbelsnickeri i Gustavstorp efter
idé och skiss utförd av kyrkvakt
mästare Roland Nilsson. Denna
möbel är försedd med hjul och
kan därför med fördel flyttas mel
lan kyrkorummet och Luthersalen.
Samma sak gäller för pianot.
Däremot har den digitala orgeln
fått en mera permanent plats,
genom att ett par bänkar kapats av
något, vilket gör att orgeln numera
smälter väl in i kyrkorummet.

Diakoni

En diakonal Astrid Lindgren jul
Vi är många som läste
eller tittade på Astrid
Lindgrens berättelser
då vi var små och som
sedan fört dessa vidare till
våra barn. Astrid beskrev
många gånger den krassa
verkligheten som den var,
inte minst då det gäller
julen.
Då Madicken, hennes lillasys
ter med familj ska fira jul på
Junibacken så görs det med råge.
Deras stora hus har fejats och
pyntats då vi får ”kliva in som gäst
besökare” i deras hem. Alva håller
just på att garnera spädgrisen då
Lisabet undrar ifall Alva vet vilken
dag det är dagen därpå. Deras
pappa kommer hem med en jul
gran som ska kläs och troligtvis
har han köpt varsin julklapp till
Madicken och hennes lillasys
ter, då han har ett bra jobb som
chefredaktör på lokaltidningen.
Då Madicken på lillejulafton gör
ett besök hos grannen och vän
nen Abbe så uttrycker hon med
förvåning: ”– Va?! Har inte ni fått
i ordning än?” Abbe svarar lika
förvånat: ”– Vad då fått i ordning?”
Madicken upplyser om att det är

Foto från teaterföreställningen om Madicken på Skottbergska gården i
Karlshamn

julafton nästföljande dag och att
de borde ha pyntat och hunnit
skaffa julgran då. Abbe visar då
en pappersbonad på väggen och
hävdar att de visst det fått det i
ordning, men hans föräldrar vet
inte om det än. Han tar även fram
en fotogenlampa som han tänkt ge
sina föräldrar som gåva, julklapp
eller ej. Men någon egen julklapp
förväntar sig inte Abbe. Kanske vet
han av erfarenhet att de få pengar
de har, allt som oftast går till sin
fars spritkonsumtion.

Tack

Diakoniverksamheten önskar välsignad jultid till alla som vi mött under
året och tackar alla frivilliga medarbetare för en trevlig hösttermin och
vi önskar att alla i besöksgruppen fortsätter att göra hembesök även
nästa år och vi hälsar alla nya medarbetare välkomna när vårterminen
börjar.
Mervi, Ewa och Susanne
Jämshögs församling tackar också Susanne för den tid hon har arbe
tat hos oss som ungdomsdiakoniassistent!
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På julafton kommer Madicken till
Abbe igen. Hon har slagit in ett
munspel till Abbe. Då skäms hans
föräldrar över att de ”glömt” att
köpa någon julklapp till honom,
men slätar samtidigt över det hela
med att ”han har ju Madickens jul
klapp i alla fall”.
Hur ”lusMias” jul var får vi aldrig veta,
men jag tror den mer liknade Abbes
än Madickens och Lisabets jul.
Jag skulle önska att alla barn och
ungdomar hade det som Madicken
och hennes lillasyster. Tyvärr ser inte
verkligheten ut så. Allt för många
har det som Abbe eller ”lusMia”, inte
minst i vår egen kommun och för
samling. Det är där jag ser ett behov
och en uppgift inom ungdoms
diakonin.

Susanne Lundgren
(ungdoms
diakonassistent)

Sverige-Finskt arbete

Melkein joulujänis
tämän tekee moni erä- ja metsäs
tysseurakin, kieltää metsästyksen
joulun aikana. Koira löysi sitten sen
jäniksen - ajo oli mahtavaa, metsä
raikui, näin jäniksen pari kolme
kertaa, olisin voinut sen ampuakin,
mutta ajattelin, että näyttäköön
Foto: Privat
Lippe -koira taitonsa Topillekin.
Jänis oli aivan valkoinen, siis sel
Niin kuin tiedetään, on meillä erä
lainen postikorttimainen pupu,
miehillä - ja kai naisillakin - iankaik sääli olisi ollut ampua niin puh
kisesti ollut sellainen tapa, että pitäisi daspukuista pupua, näki Topikin
saada ampua jänis jouluksi - siis jou sen kerran pari.Sattui sitten niin
lujänis. En tiedä mistä tämä tällainen ,että pupu taisi jo väsyä – haeskeli
” raakalaistapa ” on periytynyt, kui
piilopaikkoja, sellainen löytyikin
tenkin se on metsämiehen mielessä
erään massapinon alta, taisi olla
ja ajatuksissa aina joulun lähestyes
likellä Pellonpäätä. Jänis mahtui
sä. Kyllähän viattoman pupun pitäisi hyvin propsipinon alle, mutta ei
saada viettää joulunsa – ainakin hen koira – sirkus oli valmis, koira
gissä. Joulujäniksestä on maininta
huusi ja haukkui. Kurkistelimme ja
joka joulun aikoina monessakin met pohdimme tilannetta, asia ei ollut
sästystä käsittelevissä tarinoissa, tun kovin vaarallinen paitsi jänikselle,
tuu siltä, että koiratkin ovat sitä miel koirakin näytti pohtivan tilanteen
tä, että kyllä ajetaan - joulujänis met yllättävää käännettä. Topi sanoi,
sälle olisi päästävä. Naapurin isäntä
että hän ampuu sen sinne pinon
Aspin Toivo, jo edesmennyt, innokas alle, annoin hänelle kyllä ohjei
erämies, pyysin häntä lähtemään
ta moiseen urotekoon, hän kyllä
mukaan kunnon ajokoiraa kuunte
ilmoitti, että homma on hanskassa.
lemaan. Niinhän sitten hiippailtiin
Koira varuillaan, pää kallellaan
aamun sarastaessa metsän siimek
tarkisteli ampuja toimia. Ja sitten
seen, koira aivan hulluna riemusta, ja kuului ilmoitus, että ” ampu tulee ”
taisi siinä Topikin sanoa, että nythän laukaus meni hieman ohi – savua
olisi se joulujäniksen kaatoaikakin.
oli, että ei meinannut maisemaa
En malttanut olla sanomatta samaa
nähdä. Kaikista hauskin siinä oli
– sellainen se on ollut metsämiesten se että savupanos oli mustannut
vuotuinen tapa – joulujänis pitäisi
sen pupun hienon puvun, pää oli
olla. En tiedä syötiinkö se joulujänis
mustana ja osa korviakin, vielä
sitten jouluna vai ei – itse kyllä olin
kaiken lisäksi se jäniksen katse oli
syömättä, mutta olihan se mukava
mielestäni sellainen, että sekään
jos pupu roikkuisi pakkasessa vintil ei nauramatta tapausta jättänyt.
lä – joulujänis syötiin joulun jälkeen. Nauroimme mekin vatsaamme
Jänistä ei kuitenkaan metsästetty
pidellen – siinä se nyt se meidän
jouluviikolla, eikä joulun pyhinä, oli
joulujänis – painui naama mustana
sellainen ja on vieläkin, kirjoitta
korven siimeksessä – koira peräs
maton sääntö metsämiesten kes
sä. Emme sitä sinä päivänä ampu
kuudessa, että ei jouluviikoilla eikä
neet, päätimme jättää sen tulevaksi
joulun pyhinä metsästetä – jouluna
jouluksi. Näinkin sitä joskus sattuu
piti metsän väki saada joulurauhan – – hauskoja nuo erätapahtumat
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– mekin saimme melkein ”joulujä
niksen.” Väinö Nieminen on kirjoit
tanut tämän kertomuksen, joka on
hieman lyhennetty versio tekstistä
Melkein joulujänis.
Jumala, sinä luot, rakastat ja vaiku
tat. Kiitos elämän sykkeestä, synty
mästä, kuolemasta, elämän toivosta
kuoleman jälkeen. Kiitos Herra, että
saamme vaeltaa kanssasi vuoden
aikojen ja kirkkovuoden vaihte
luissa. Kun luonto lepää, sinä tulet
adventtiajan hoosiannassa. Kun on
kaikkein pimeintä, sinä tulet joulun
valona. Siunaa ja varjele meitä kai
kissa elämän vaiheissa. Amen
Toivomme sinulle rauhaisaa
Joulun juhlaa ja Siunausta Uuteen
Vuoteen. Tervetuloa joulun ajan
tapahtumiin: Kauneimpiin joulu
lauluihin ja joulukirkkoon joulu
päivänä. Tästä lehdestä voit lukea
myös muista joulun tapahtumista.
Kevään toiminta alkaa jumalanpal
veluksella 9. tammikuuta.

Suomenkielinen diakoni
Mervi Juutilainen
Puh. 0454-977 56,
Kännykkä 070-562 70 57

Församlingsnytt
Följande personer har under perioden 1 juli 2010 – 31 oktober 2010
blivit medlemmar i församlingen
genom dopet:

Lova Elvira Elisabeth

Oliver Ralf Alexander

Otis Jarl

Son till Patrycja Wallin och Roger
Jönsson (döpt 19 juni 2010)

Son till Elin och Emanuel Lundholm

Simon Aleksander

Melinda Nina Ida Hildur
Dotter till Nina och Christer Persson

Liam Lars Vilhelm

Son till Marie Adamsson och Fredrik
Olsbäck

Lova Marie

Dotter till Annika Harrysson och Fredrik
Bengtsson

Felix Karl Anders

Son till Annelie Hultmark och Dennis Asp

Axel John Mattias

Son till Nina Ravelin och Heikki Rytkönen

Ammie Frida Linnea

Dotter till Emelie Laakkonen och Artur
Malczewski

Nouva Anna Emelia

Dotter till Anna Helgesson och Robert
Andersson

Essie Nicolina Sylvia Ruo Dan

Dotter till Sylvia Sandström och Niklas
Nordström

Magni Anders

Son till Sara och Mattias Einarsson

Son till Sofie Magnusson och Fredrik
Rehn

Oliver Tony Dennis
Son till Diana och Dennis Svensson

Jayson Romeo

Arvid Leo Jakob
Son till Linda Rehn och Peter Klein

Son till Linda Karlsson och Tobias
Fransson

Harry Pär

Son till Jennifer Nilsson och Christofer
Mattsson

Isac
Son till Erika Nordgren

Ella Louise

Leya Felicia
Dotter till Hanna Johnsson och Markus
Johannes Mikkonen

Ellie Nova

Dotter till Ida Lindoff och Dennis
Christensen

Dotter till Marie Metsäär och Jens
Borgqvist

Lovisa Karin Inga-lill

Dotter till Ida och Erol Göransson

Dotter till Lina Håkansson och Tommie
Samuelsson

Bastian Kjell Tommy

Son till Emma Selander och Jonny Larsson

Följande personer har under perioden 1 juli 2010 – 31 oktober 2010
avlidit i församlingen:
Pettersson Roland 73 år
Jansson Åke 80 år
Strandberg Ruth 83 år
Liljeqvist Kerstin 75 år
Kieninger Stig 89 år
Rosenberg Lennart 74 år
Karlsson Berndt 63 år
Svensson Hugo 71 år
Bengtsson Marta 90 år
Heurlin Lena 60 år
Håkansson Dagny 88 år
Pettersson Evy 91 år
Svahn Marta 78 år
Johnsson Rune 60 år
Nilsson Enar 93 år
Björk Klara 101 år
Magnusson Birger 84 år
Virtala Tauno 85 år
Persson Gun 84 år
Björk Iris 89 år
Friberg Joel 101 år
Hult Rune 83 år
Martinsson Stig 85 år
Svensson Ulla 72 år
Hagegren Nils 86 år
Svensson Stig 47 år
Hammar Lena 47 år
Lindeqvist Vera 87 år
Mattsson Annika 66 år
Savela Kimmo 57 år
Björnsson Margareta 95 år
Augustsson Gun 66 år
Granekull Ada 90 år
Kostamo Eeva 64 år
Olin Agnes 96 år

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

December

Februari

4 lördag 14.00 Jämshög Dopgudstjänst
(beroende på julkonserter och julavslutningar är reste
rande helger i december fulltecknade.)

6 söndag 14.00 Olofström Gudstjänst för stora o
små och dopfest
13 söndag 13.00 Jämshög Dopgudstjänst
20 Septuagesima 13.00 Olofström Dopgudstjänst

Januari

Mars

9 söndag 13.00 Olofström Dopgudstjänst
16 söndag 13.00 Jämshög Dopgudstjänst
23 söndag 10.00 Olofström Gudstjänst
31 söndag 10.00 Jämshög Gudstjänst

13 söndag 13.00 Olofström Dopgudstjänst
20 söndag 13.00 Jämshög Dopgudstjänst
27 söndag 10.00 Olofström Gudstjänst

Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00. Intresserad av dop? www.dopsajten.se
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JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG
Växel................................................................................ 0454-977 00

www.svenskakyrkan.se/jamshog
DE

FÖRsamlingSEXPEDITIONEN

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

Nytt Terminsprogram
för vintern ute nu!

Tfn. o. Exp.tid
Mån kl. 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40

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

Anders Blixt kyrkoherde .................................... 0454-977 51
Karin Elmblad komminister ............................. 0454-977 58
Tanja Borchardt komminister tjänstled. 2011... 0454-977 52
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Ewa Johansson diakoniassistent ..................... 0454-977 62
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Vill Du vara med i Julspelet
på Trettondedag Jul den 6
jan.? Alla åldrar är välkomna!
Vi behöver vise män, herdar,
änglar, kung Herodes, kejsar Augustus och så natur
ligtvis Jesusbarnet med föräldrar.
Anmälan till Eva Bäckman senast den 15 dec. per tel.
977 63, 0703 94 85 73 eller mail:
eva.backman@svenskakyrkan.se.

Susanne Lundgren diakoniass. tom 31/12........ 0454-977 53
Eva Bäckman kantor............................................. 0454-977 63
Bo Johansson församlingsmusiker.............. 0454-977 61
Siv Carlstedt barnledare..................................... 0454-977 83
Christina Seldevall barnledare....................... 0454-977 83
Agnetha Andréasson barnledare................. 0454-977 33

Dopfest

Inger Remen barnledare..................................... 0454-977 33
Pernilla Möller församlingsvärdinna ........ 0454-977 80

Kyndelsmässodagen 6 februari 2011 kl 14.00 i
Olofströms församlingsgård med början (gudstjänst
för stora och små) i kyrkan. De dopfamiljer med barn
döpta 2010 får inbjudan efter årsskiftet, men notera
gärna dagen redan nu.

Roland Nilsson kyrkvaktmästare ................ 0454-977 65
Alf Carlstedt förvaltningschef ........................ 0454-977 08
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ....... 0454-977 04
Magnus Ljungberg fastighetsförman .......... 0454-977 60

Kyrksöndag

DIREKTnummer

– något nygammalt

Olofströms kyrka o. församlingsgård....... 0454-977 70

Den senaste informationen från församlingen hittar
du på vår hemsida. Här hittar du även våra guds
tjänster och information om våra verksamheter.

Vi firar gudstjänst varje söndag i våra kyrkor, men
en söndag i månaden kommer vi i fortsättningen
att kalla speciellt för Kyrksöndag. Det är ett gam
malt namn som vi har tagit i bruk igen, och det
är en bra benämning på de fyra söndagar som vi
kommer att ha under vårterminen. Gudstjänsten
börjar kl. 10.00, efter det blir det fika med frallor,
och sedan blir det en programpunkt för oss alla
att lyssna på. Vi kommer att ha många intressanta
gäster som kommer berätta för oss om något
aktuellt eller underhålla oss.

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

Mer information kommer i terminsprogrammet.
Den första kyrksöndagen blir den 23 januari
kl. 10-13 i Olofströms församlingsgård.

Jämshögs kyrka....................................................... 0454-977 20
Petrusgården.............................................................. 0454-977 30

www.svenskakyrkan.se/jamshog
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Julspel

Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)....... 0454-977 56
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Kalendarium vintern 2010/2011
November

28 sön 1 Advent
			
10.00 Familjegudstjänst, barngrupp och
barnkör medv. fika Olofström
		 14-17.30		Julskyltningskaffe i Petrusgården.
			
18.00 Adventsmusik Jämshög

1 ons
4 lör
			
5 sön
			
			
8 ons
12 sön
			

December

20.00 Mässa Folkhögskolan
14.00 Dopgudstjänst Jämshög
17.00 Tonsättarna, julkonsert Olofström
2 Advent
10.00 Mässa Jämshög
14.00 Adventsgudstjänst Gaslunda
20.00 Mässa Folkhögskolan
3 Advent
13.00 Finsk Gudstjänst och julsång Olof
ström
			
16.00 Luciagudstjänst, kyrkokör/barnkör
medv Jämshög
15 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
16 tors		9.30 Folkhögskolans avslutning Jämshög
18 lör 17.00 Lions julkonsert Jämshög
19 sön 4 Advent
			
10.00 Mariamässa, enkelt kaffe Olofström
24 fre
			

Julafton
11.00 Samling vid krubban Olof
ström
			
17.00 Julbön Jämshög
			
23.30 Midnattsmässa Olofström
25 lör Juldagen
			
7.00 Julotta, Catrin Johnsson och
kören medv Jämshög
			
11.00 Finsk gudstjänst Olofström
26 sön Annandag jul
			
18.00 Musikgudstjänst, julens psal
mer Jämshög
29 ons 20.00 Julkonsert med Magnus
Karlsson (Obs! biljetter)
Jämshög
31 fre Nyårsafton
			
16.00 Nyårsbön Jämshög
1 lör
			
2 sön
			
			
6 tors
			

Januari

Nyårsdagen
18.00 Nyårsgudstjänst Olofström
Söndagen efter Nyår
10.00 Mässa Olofström
18.00 Julkonsert, kören Jämshög
Trettondedag jul
16.00 Ljusgudstjänst med julspel
Körerna och anmälda medv.
Jämshög

9 sön
			
			
			
12 ons
16 sön
			
			
			
19 ons
23 sön
			

1 sönd. efter Trettondedagen
10.00 Finsk Gudstjänst Olofström
13.00 Dopgudstjänst Olofström
18.00 Mässa i stillhet Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
2 sönd. efter Trettondedagen
10.00 Mässa Jämshög
13.00 Dopgudstjänst Jämshög
18.00 Ordnära Gudstjänst Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
3 sönd. efter Trettondedagen
10.00 Gudstjänst, kaffe, ”kyrksöndag
för diakonin” Olofström
			
18.00 Mässa i stillhet Jämshög
26 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
31 sön 4 sönd. efter Trettondedagen
			
10.00 Gudstjänst Jämshög
			
14.00 Gudstjänst Gränum
			
18.00 Konfirmandmässa Kyrkhult

2 ons
6 sön
			

Februari

20.00 Mässa Folkhögskolan
Kyndelsmässodagen
14.00 Gudstjänst för stora o små och
dopfest Olofström
			
18.00 Musikgudstjänst Jämshög
9 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
13 sön 6 sönd. efter Trettondedagen
			
10.00 Mässa, kaffe,”kyrksöndag för
diakonin” Jämshög
			
13.00 Dopgudstjänst Jämshög
			
18.00 Ordnära gudstjänst Olofström
14 mån 18.00 Vardagsgudstjänst/Familjekväll
(anmälan) Olofström
16 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
20 sön Septuagesima
			
10.00 Finsk Gudstjänst Olofström
			
13.00 Dopgudstjänst Olofström
			
18.00 Mässa i stillhet Jämshög
23 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
27 sön Sexagesima
			
10.00 Mässa Jämshög
			
14.00 Gudstjänst Gränum
			
18.00 Musikgudstjänst Olofström

Jämshögs församling deltog i insam
lingen under hösten till Världens barn.
Insamlingen i församlingen inbringade
genom bössor, kanelbulleförsäljning och
kollekter 6 938 kr.
Tack alla som hjälpte till!

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

