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1 Advent i
Petrusgården

Utställning renovering Jämshögs kyrka

Se sidan 3

Se sidan 8-9

Jag blir på något sätt lika glad varje år
Advent och jul är en
härlig tid på många sätt.
Just när vintermörkret
har fått sitt grepp om
hela vårt land och man
verkligen börjar tröttna
på det mörka och kalla,
så börjar de dyka upp:
Adventsljusstakar, julstjärnor och trädgårdsbelysningar. Jag blir på något
sätt lika glad varje år och det stör mig inte ett dugg att
en del ”tjuvstartar” och börjar sätta upp sina adventsoch julsaker redan innan första advent. För det är ju
så mysigt. Man längtar ju efter ljuset. Och i grund
och botten så är de faktiskt en påminnelse om Jesus
som sade: Jag är världens ljus. Och Jesus sade aldrig:
Jag är världens ljus, men bara från första advent och
framåt….

till den behagliga känslan av vind mot huden en varm
sommardag, delad vänskap, skratt och gråt. Gud vet
hur det känns att känna glädje, men har också fått uppleva sorg, rädsla och känslor av övergivenhet. Det stora
i ”Herrens ankomst” ligger i just det, att när vi vänder
oss till Gud så vet vi att Gud på något plan förstår våra
erfarenheter, eftersom han delat dem med oss.

Ordet advent kommer från latinet och betyder Herrens
ankomst. Ibland fokuserar vi på att Jesus ska komma
tillbaka. Men advent och jul är för mig framförallt en
minnesfest. Det är en tid då vi får minnas att Jesus
faktiskt redan har kommit. För Jesu födelse för drygt
tvåtusen år sedan i Betlehem är verkligen något att
fira. Det innebar nämligen något helt nytt i förhållandet
mellan människa och Gud. Jag tror att Gud alltid har
älskat det som han skapat. Det har alltid funnits en
strävan från Gud att lära känna oss och förstå oss.

Du är varmt välkommen till någon av dina kyrkor i
advent och jultid för att tillsammans med andra fira att
Världens ljus älskar oss, längtar efter oss och därför för
en tid blev som en av oss. Kanske kan det då bli som vi
sjunger i Nu tändas tusen juleljus:

Jag tänker ofta på detta när jag ber till Gud, att den
som lyssnar vet hur det känns. Den Gud vi tror på vill
inte avskärma sig från oss utan längtar efter oss. Därför
är Herrens ankomst något att fira. Därför får vi tända
precis hur många ljus och belysningar vi vill. Därför
är det helt på sin plats att bjuda hem varandra och ge
gåvor. Därför får vi samlas och tillsammans minnas och
fira detta stora i kyrkans gemenskap. För vi behöver
fundera på vad detta innebär för oss och vi behöver
glädjas tillsammans över att det verkligen hänt. Det är
verkligen ett evangelium, ett gott budskap.

”I varje hjärta armt och mörkt, sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus, i signad juletid”

Joakim Persson

Men när han blev människa i Jesus så tillkom ytterligare en dimension till denna kärlek. Gud fick en erfarenhet av hur det är att vara människa. Gud vet nu
hur det känns att vara trött och hungrig. Gud känner

Periodisk tidskrift för Jämshögs församling
Nr 4, 2011, Årgång 8
Ansvarig utgivare: Anders Blixt
Redaktionen: Anders Blixt, Alf Carlstedt och
Christel Andersson

Omslagsbild: Jämshögs kyrka i vinterskrud.

Foto: Alf Carlstedt om ej annat anges.

Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.

Produktion, Tryck
Mixi Print AB, Olofström Tryckt på miljövänligt papper.

2

Välkommen som ny komminister i
Jämshögs församling

säger vi till Jennie Chapman som har vikarierat detta
året för Tanja. När Karin slutade behövdes en ny komminister och den 16 november börjar Jennie (eller fortsätter?) i vår församling som fast anställd präst. Jennie
kommer bland annat att fokusera på sådant som fördjupande samtalsgrupper och liknande.

Välkommen
tillbaka…

efter årsskiftet säger vi till Tanja. Som har varit föräldraledig
under detta året. Tanja börjar på deltid under första halvåret
av 2012.

1 Advent i
Petrusgården
Den 27 november firar vi 1 advent och som vanligt är Petrusgården öppen för gröt, pyssel och
andra trevligheter. Vi börjar dock i Jämshögs
kyrka kl 14.00 med en Adventsgudstjänst för
ung och gammal, med mycket musik och
välkända psalmer. Sedan är det öppet på
Petrusgården fram till 18-tiden.
Observera att det inte firas någon familjegudstjänst i Olofström denna dag, den firas så att
säga i adventsgudstjänsten i Jämshög.
Välkommen till gudstjänsten och gröten.
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Julevangeliet

V

id 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 härkomst 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 väntade sitt barn.

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.

När änglarna hade farit ifrån dem
upp till himlen, sade herdarna till
varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem
och se det som har hänt och som
Herren har låtit oss veta.”

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.”

Medan de befann sig där var tiden
inne för henne att föda, och hon
födde sin son, den förstfödde. Hon
lindade honom och lade honom i
en krubba, eftersom det inte fanns
plats för dem inne i härbärget.

Och plötsligt var där tillsammans
med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud.
”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred till dem han har
utvalt.”

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.
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Lukasevangeliet 2:1-20

Musik i Advents-och jultid
1:a söndagen i
Advent Adventsgudstjänst
kl. 14 i Jämshögs kyrka.
Barnkören, kyrkokören och
instrumentalister medverkar.

3:e söndagen i
Advent (11 dec.)

Luciagudstjänst kl.16 i Jämshögs
kyrka. Barn- och ungdomar från
församlingen samt kyrkokören
medverkar. (Bild från tidigare
Luciafirande)

Annandag jul kl. 18

i Jämshögs kyrka. ”Musik i juletid” med Catrin Johnsson, kyrko
kören och instrumentalister.

Trettondedag jul (6 jan.) kl. 16
Julspelsgudstjänst i Jämshögs kyrka med barnkören, kyrkokören och församlingsbor. Vill Du
medverka?
Anmälan till Eva Bäckman (tel. 07 03 94 85 73
eller mail: eva.backman@svenskakyrkan.se)
senast den 20 dec.
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klappstips Julklappstips Julklappstips Julklappstips Julk
Bra barnböcker som vi har använt och som finns hos oss vill vi förmedla vidare som julklappstips. Det är Mitt första ABC och Var är mamma. Båda böckerna passar de lite mindre barnen.
Linda och Staffan

Mitt julklappstips är att ge bort en månad
spotify premium. Spotify är ett slags
musikprogram med all musik du kan tänka
dig att lyssna på, speciellt i snöyran! Det
kostar 99 kr för en månad och det kan
man skaffa i dom flesta småbutikskedjor,
såsom pressbyrån, nära dig m.m.
Simon
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klappstips Julklappstips Julklappstips Julklappstips Julkl

Vad vore julen utan musiken?
Fattigare absolut. Själv har jag ett
stort antal gånger framfört Adams
julsång eller o helga natt som sången
också heter. Men ibland påminns man
om att jag är jag och Jussi Björling är
Jussi. Detta är ett sådant tillfälle. Men
den är härlig att sjunga på midnattsmässan i Jämshögs församling. Skivan
på bilden köpte jag för ett tag sedan. Den
innehåller allt från den helga natten till
vanliga julpotpurri a la Disney. Dessa skivor höjer julstämningen till bristningsgränsen i alla hem. Tror jag.
Bo

IM (Individuell Människohjälp) stödjer genom
sin försäljning ett hjälparbete till människor
som är förföljda eller straffade p g a sin politiska eller religiösa verksamhet. Inger Diehl-Paulin
har många fina saker till försäljning för barn
och vuxna. Ring henne för fler tips, tel 466 39.

Återbruket

Mitt i Olofström ligger
(vid Växtverket). Du kan hitta många häftiga,
udda, nyttiga och billiga julklappar här. Det

behöver ju inte alltid vara helt nytt. Hit kan
du också skänka det du inte själv behöver
men som är för bra att kasseras. Öppettider
vardagar kl 8-15. Tel 936 20 eller ring
Olofströms kommuns växel tel 930 00 så
kopplar de vidare.
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Jämshögs kyrka

Kyrkan stängd i nio månader
Efter trettonhelgen i januari nästa år stängs
Jämshögs kyrka för renovering, konservering och
modernisering, men också till vissa delar för att
återställas till tidigare skick. Renoveringen beräknas pågå till september 2012. Under tiden kommer Olofströms kyrka och kapellet på Jämshögs
folkhögskola att utnyttjas i högre utsträckning
för församlingens gudstjänster, liksom begravningar, dop m m. Sommarens stora konfirmationer kommer att ske i Kyrkhults kyrka, eftersom
Olofströms kyrka då inte räcker till.

Jämshögs kyrka besöks årligen av ca 15
Härutöver står kyrkan öppen för allmän
år. Det är mot denna bakgrund angeläge
förbättringsarbeten som nu står för dör

Gammal triumfbåge tas fram
Det som ska återställas är att en på 1950-talet
byggd skorsten och källarrum för oljetank tas bort.
På platsen för oljetanken skall istället en vattenpost
monteras, som också skall kunna användas vintertid
för kyrkogårdsbesökare. Invändigt skall, om det är
praktiskt möjligt, en tidigare dekor på triumfbågen
vid kyrkans kor tas fram eller återskapas.

Ny glasad entré, nytt andaktsrum och plats för
kyrkfika
Utöver kyrkorummet innehåller Jämshögs kyrka
ett antal andra betydelsefulla rum som också
genomgår förändringar. Ett av dessa är vapenhuset, vars entré, utöver renovering av nuvarande
port, kommer att få en glasförsedd innerdörr, vilket
skall ge ett mera inbjudande intryck, men också
behålla värmen i vapenhuset, som utöver förbättrad
belysning också skall få ett par sittbänkar och ett
ändamålsenligare bokbord. Ett annat rum är uppehållsrummet invid den vänstra (norra) toaletten i
förrummet, där ett pentry skall inredas för enklare
kyrkkaffe, och en glasdörr i nuvarande vägg skall
göra det möjligt att nå detta utrymme direkt ifrån
kyrkorummet, samtidigt som den sista bänkraden
under orgelläktaren tas bort. Ett tredje respektive
fjärde rum är Gudmorshuset som skall inredas till
ett andaktsrum och sakristian bakom altaret som
framför allt skall få bättre och ändamålsenligare
förvaring av främst kyrkliga textilier. Slutligen orgelläktaren där sittbänkarna tas bort och golvet planas
ut och användas som körrum, eftersom detta rum,
av brandtekniska skäl, inte längre får användas för
allmänheten.

Omfattande konserveringsarbete
Konserveringsarbete ska ske av altarmålning, altaruppställning, korvägg, predikstol, läktarbarriär,
orgelfasad och takgesims (dekorationen mellan väggar och tak).

Lagning och målning av golv, väggar och tak
Invändigt består renoveringsarbetet framför allt av
lagning och målning av golv, väggar, tak och fönster.
Men också ommålning av bänkpartierna m m. Även
utvändigt skall väggar lagas och målas om och
fönster renoveras. Även de elektriskt manövrerade
tornluckorna skall genomgå en renovering, liksom
klockringningsautomatiken.

Större plats i koret
Koret kommer att göras större genom att en del
korbänkar tas bort och andra görs om till förvaringsutrymmen. Vidare kommer altarrunden att
minskas ner, men i övrigt i huvudsak ha samma
utseende som idag. Att få en större plats i koret
uppfyller ett sedan länge önskat behov. Det ger t
ex en större plats för kör- och musikframträdanden, men skapar också möjlighet till att i framtiden
anskaffa och placera en kororgel där.

Ny handikappanpassad toalett
Även om församlingen på mitten av 1980-talet
installerade två toaletter i kyrkan, som då väckte ett
visst intresse bland församlingsbor och andra, ökar
kraven på tillgänglighet allt eftersom. Därför kommer, i samband med kyrkorenoveringen, befintliga
toaletter intill gravkapellet att byggas om till en rejäl
toalett som uppfyller dagens krav på handikappanpassning.
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a ska renoveras

Sänkbara ljuskronor och digital bildvisning
Ljus- och ljudinstallationerna, liksom elledningarna
kommer att moderniseras. Befintliga ljuskronor
kommer att kunna sänkas för att underlätta för
byte av stearinljus och glödlampor, som för övrigt
numera är av LED-typ. Ett antal spotlights kommer att installeras dels för att förändra ljuset i
kyrkan efter olika stämningsbehov, men också för
att belysa de äldre kyrkliga inventarier som pryder
väggarna i kyrkorummet. Samtliga tvåtrådiga elledningar är gamla och måste bytas ut mot tretrådiga.
Ljudanläggningen kommer att moderniseras och ny
hörselslinga monteras. Vidare kommer två projektorer och filmdukar (väl dolda när de inte användas)
att installeras för att ge möjlighet till digital bildvisning när detta efterfrågas.

5 000 personer vid ca 300 tillfällen.
nheten under mer än 2 000 timmar per
et att genomföra de renoverings- och
rren.

Text och foto: Alf Carlstedt

Värmeelement under kyrkbänkarna
Värmesystemet kommer också att få en betydande
förbättring genom att man skapar ett intermittent
värmesystem som anpassas, dels för att få ett så bra
inomhusklimat som möjligt för de kyrkliga inventarierna som t ex krucifixet från 1400-talet, dels för att
inte kyrkan skall värmas upp när den inte används.
Därför kommer värmesystemet att kopplas till församlingens digitala bokningssystem så att kyrkan
värms upp lagom till en gudstjänst, begravning eller
annat arrangemang och dras ner igen när folk har
lämnat kyrkan. För att detta ska fungera på ett bra
sätt kommer radiatorer att placeras under varje
bänk i kyrkorummet och göra nytta där det behövs.
Värmesystemet kommer, precis som idag, att vara
kopplat till kommunens fjärrvärmenät.

Kulvert för centraldammsugare m m
För att genomföra allt detta måste kulvertar anläggas under golven i sidogångarna där alla ledningar
skall dras fram för el, värme, ljud, datorledningar,
centraldammsugare m m.
En K-märkt kyrka
Planeringen inför en så omfattande renovering tar
lång tid eftersom kyrkan är K-märkt. Dessutom
ska många få komma till tals. Det är personal,
förtroendevalda, länsstyrelse och stiftsstyrelse, liksom riksantikvarieämbete, men också Olofströms
kommun för bygglov och annan tillståndsgivning.
Projekteringsarbetet påbörjades redan år 2003 med
upprättandet av en särskild vård- och underhållsplan för kyrkan.
Mer än 2 milj kr i bidrag
För restaureringskostnaderna kommer församlingen att få drygt 2 milj kr i bidrag från staten och
Svenska kyrkan. Det nödvändiga reparationsarbetet
såsom lagning, målning, byte av el- och va-ledningar samt konservering av de kyrkliga inventarierna
kostar omkring 7,2 milj kr. Förbättringsarbeten
såsom handikappanpassning, bättre ljud- och
ljusinstallationer, modernare toalett och värmesystem går till 5,5 milj kr. Projekteringskostnader och
byggledning beräknas till 2 milj kr, varav merparten
redan är betalt. Av de medel som återstår har församlingen redan avsatt 7 milj kr medan resterande
kostnader kommer att behöva lånas upp. Som mest
beräknas kostnaderna att uppgå till 14,7 milj kr.

Rullstolar inne i kyrkbänkarna
Även inne i kyrkorummet kommer tillgängligheten
att öka. I det ena främre bänkpartiet kommer en
bänkrad att tas bort för att möjliggöra för rullstolsburna att komma in och sitta i en bänkrad bland
andra kyrkobesökare, istället för som nu i mittgången. Främre delen av mittgången kommer att göras
sluttande på ett mjukt sätt, från befintlig nivå upp
till den nivå som korgolvet har.

Omfattande planering
Planeringen inför en så omfattande renovering tar
lång tid för att alla ska få komma till tals. Det är
personal, förtroendevalda, länsstyrelse och stiftsstyrelse, liksom riksantikvarieämbete, men också
Olofströms kommun för bygglov och annan tillståndsgivning. Projekteringsarbetet påbörjades
redan år 2003 med upprättandet av en särskild
vård- och underhållsplan för kyrkan.

Biskopen återinviger
Stiftets biskop Antje Jackelén har lovat att
komma till Jämshög den 30 september 2012 kl
11.00 för att återinviga kyrkan och glädjas med
församlingen åt en såväl nyreparerad, nykonserverad som nymoderniserad kyrka att möta
framtidens gudstjänstbesökare i Jämshög med.
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Jämshögs kyrka

Estenbergska kyrkan
Vi sitter i Birger och Barbro
Johnsons kök i en miljö som
påminner om den historiska miljön vi skall prata om och om den
renovering som väntar Jämshögs
kyrka. Likheten beror på att Birger
och Barbro också är i en uppbrottssituation, de skall snart flytta
från huset till ett nytt boende. För
visst är det ett uppbrott när saker
och ting omkring en förändras,
och det gör det ju visserligen hela
tiden, men ibland lite mer. Vi kastar oss in i samtalet om Jämshögs
”röriga” historik och Birger berättar….

Sverige och Danmark) misslyckats.
I och med det inleddes en 200årig krigsperiod. 1564 brändes
Jämshög och Ronneby (av svenskarna). Efter det uppfördes en ny
kyrka. Därmed skattebefriades faktiskt Jämshög tills kyrkan var färdigbyggd. Eftersom det var snapphanebygd kan man notera att det
blev förbjudet att ta med bössan
in i kyrkan, och det är det faktiskt
fortfarande. Som om krigsperioden

inte var nog drabbades Jämshög
också hårt av pesten under den
här perioden. Positivt var dock att
krucifixet i kyrkan (jo, det är det
som fortfarande hänger kvar) räddades ur branden för att sedan
kunna hängas upp i nästa kyrka.
Sedan blev vi blekingar också, närmare bestämt 1636. Det innebar
t ex att prästerna måste lära sig
svenska istället för danska.
- Estenberg är ju en av de legendariska kyrkoherdarna i Jämshög.
Han var också byggherre under
en tid på 1700-talet när humleodlingarna blomstrade. Lite odling
finns numera bara kvar i Näsum.
Den kyrka han byggde blev dock
kortvarig. En historia (sant eller inte
sant kan man undra) säger att en
av Estenbergs döttrar stod bakom
den stora branden i Jämshög 1803

-På 1200-talet byggdes den första
stenkyrkan i Jämshög och ersatte
tidigare träkyrka. Jämshög hörde
på den här tiden till Skåne och var
därmed danskt. Den danska rikslagen gällde alltså. Det var en bygd
med småbönder och kronobönder
och till skillnad mot Sverige fanns
det inga adelsgods. Boskap fanns
det gott om, man födde upp och
handlade med dem, sålde dem bl
a i Ronneby. Det var över huvud
taget en ganska lugn och stabil tid,
men det skulle bli värre.
- När vi har kommit fram till 1500talet har unionstanken (mellan

Interiörbild från tidigt 1900-tal
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genom tiderna…

med ett tappat ljus. I vilket fall som
brann även kyrkan, men krucifixet
klarade sig. Jämshög var alltså
vid denna tid en rik bondebygd,
kronobönderna fick köpa loss gårdarna under Gustav den tredjes tid.
Dannfelt kom hit under slutet på
1700-talet och gravkapellet mellan
Jämshög och Olofström minner
om hans tid i Holje. Det sägs att
det var finare att vara kyrkoherde i
Jämshög än biskop i Lund.
-Nuvarande kyrka byggdes snabbt.
Det tog bara ett år. Tornet blev
dock färdigt först 1832 (därför står
det årtalet och inte 1804, som är
det riktiga byggåret, utanpå kyrkan). Gudmorshuset kom också
till senare. Där skulle dopbarnen
med familjer kunna vänta inför
dopet. Med de utrymningsregler
som finns idag får högst 500 personer vistas i kyrkan samtidigt. Av
dessa har 400 sittplats. När kyrkan byggdes fick 3000 personer
plats eftersom det fanns läktare i
hela kyrkan. 1800-talet var fattigt i
bygden beroende på befolkningsexplosionen. Det ledde i sin tur
till stor utvandring till Amerika via
Karlshamn. Vid denna tid flyttades
också punschen till Karlshamn. Det
var under Dannfelts ledning som
den började tillverkas här i Holje
men när den sedan flyttades har
Karlshamn tagit åt sig äran. Den
stora församlingen Jämshög delades så 1865 i tre delar; Jämshög,
Kyrkhult och Näsum och den
uppdelningen har sedan bestått.
Noteras kan också att nuvarande
kyrka skall vara med om en omfattande renovering och har varit med
om en stor förändring när Svenska

kyrkan och staten skiljdes åt år
2000. Men krucifixet hänger kvar,

avslutar Birger Johnson samtalet,
vilket Anders Blixt nedtecknat.

Läs mer om kyrkan i broschyren
som finns på bokbordet.
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Diakoni

Mer medmänsklighet
När jag flyttade till Jämshög och
gick till banken några veckor före
jul för att hämta pengar( så som
man gjorde förr i tiden) såg jag en
kvinna, som sålde trevliga saker i
bankens lokaler. Jag visste inte då,
vad det var för något, men stannade ofta och köpte något. Senare
fick jag lära känna henne. Hon
heter Inger Diehl-Paulin. Inger har
varit aktiv i församlingen i många
år. Hon arbetade först som barnledare, sedan blev hon kyrkvärd
och var under många år aktiv
inom diakonins besöksverksamhet.
Nästan alla känner ju Inger. Men
hur många av oss känner till vad
IM är?
Individuell Människohjälp är
en organisation som har funnits sedan 1938. IM är en svensk
biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och
utanförskap. I dag finns IM i tretton länder världen över och stödjer
människor, oavsett tro, ursprung
eller politiskt övertygelse. Man
arbetar mycket med den lokala
befolkningen och börjar verksamheten i en liten skala, som får växa
som ”hjälp till självhjälp”.
Varje gång vi inom diakonin
gör vårt terminsprogram ringer
vi till Inger och frågar, om hon
kan komma till Kaffestugan,
Tisdagsträffen och till Bara Vara
och ha IM-försäljning. Och hon
ställer så gärna upp. Hon bru-

Inger Diehl-Paulin
kar även åka till Ronneby och till
församlingar i Skåne och berätta
om IM. Inom ramen för detta har
hon även gjort en resa till Indien.
I år har vi möjlighet att köpa fina
julklappar, dukar, leksaker, julkort
m m på Jämshögs folkhögskola
före jul och när diakonin har verksamhet. Vill du veta mer om IM´s
verksamhet och kanske ge en get
eller gris som julklapp, kan du
besöka hemsidan: www.manniskohjalp.se/sv
Vi behöver ökad medmänsklighet, se människor och möta dem
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med respekt, låta människor växa,
men även ge det stöd de behöver i olika livssituationer. Diakoni
betyder ju tjänst. Vi kan tjäna på
många olika sätt. Tillsammans
kan vi göra världen bättre både
på lokal och på internationell
nivå. Vi har många frivilliga i vår
diakoniverksamhet, som gör ett
värdefullt arbete genom att besöka
sjuka och ensamma. Vi är också
glada när vi får nya medlemmar till
vår besöksgrupp. Även i år kommer frivilliga besökare att dela ut
närmare 200 julblommor till våra
äldre som bor i kommunens äldreboenden. Det blir även julfest med
andakt, servering och julsånger.
Vi ser fram emot att få träffa våra
äldre församlingsbor ,men även
yngre på Växtverket och i olika
samhang vi möts. I samarbete med
kommunens medarbetare ordnar
vi en diakonal julfest i församlingsgården.
Diakoniverksamheten önskar
er alla en Fridfull jultid och ett
Välsignat Nytt År. Samtidigt hälsar
vi er alla välkomna till alla våra
olika arrangemang vi har i våra
kyrkor. Tack för att vi tillsammans
får arbeta för bättre värld.
Text & foto: Mervi Juutilainen

Sverige-finskt

Körö körö kirkkoon
ja monet lorut muistettiin ulkoa.
Huomasimme myös, että osan
loruista olimme oppineet eri tavalla. Ennen sitä köröteltiin jo pientä
vauvaa kirkkoon, mutta nykyisin
taitaa kohde olla Mc Donald`s tai
joku muu hampurilaisbaari. On
kuitenkin ilahduttavaa, että moni
vanhempi tuo lapsensa kirkkoon
ja valitsee kastaa lapsen. Kaste,

Foto: privat
Syksyn aikana olemme” Avoimissa
ovissa ”( päivävapaiden kokoontumisissa)muistelleet menneitä.
Ensimmäisellä kerralla puhuimme
pyhästä kasteesta, sitten muistelimme, miten oli kun aloitimme
koulun. Saimme myös Kallingen
suomalaiset vieraaksemme ja silloin muistelimme yhdessä rippikoulumuistoja. Sitten vielä, mikä oli
ensimmäinen työpaikka, muutto
Ruotsiin ja lopuksi muistelimme
parhainta joulua. Kun aiheena oli
Kaste, joka on kristittynä olemisen
perusta, vietimme myös kastejumalanpalveluksen. Marjatta Sirèn oli
pappina ja pieni nukke kastettiin.
Kristillisessä kasteessa lapsesta
tulee, ei vain kotiseurakunnan
jäsen, vaan myös koko maailman
laajuisen kirkon jäsen. Lapsen nimi
kertoo siitä, että lapsi on ainutkertainen ja myös Jumalan lapsi.
Tässä suuressa perheessä, me
kaikki olemme siskoja ja veljiä. Me
saamme kasteessa jotain, minkä

vain Jumala voi meille antaa uskon,
armon ja siunauksen. Me, jotka
olemme kummeja, olemme myös
saaneet tärkeän tehtävän vanhempien rinnalla. Ei vain ostaa lahjoja
ja leikkiä lapsen kanssa, vaan myös
rukoilla kummilapsen puolesta.
Jeesus sanoi: ” Sallikaa lasten tulla
luokseni, sillä sen kaltaisten on
Jumalan valtakunta. Se onkin hyvä
meidän aikuisten muistaa. Lapset,
jotka ovat niin avoimia ja rehellisiä. Heillä on nauru herkässä ja he
osaavat elää tässä ja nyt. Ja ennen
kaikkea heillä on usko tulevaisuuteen. Muistatko tämän lorun?
”Körö, körö kirkkoon, Mustalla
ruunalla, Valkealla varsalla, Aitojen
alitse, Peltojen perätse! Täti kakun
leipoo! ”( Suomen Kansan Vanhat
Runot ) Kirjasta Lasten Aarreaitta.
Kun olimme aiheessa eka luokkalainen, luimme vanhoja loruja.
Siitäpä syntyikin vilkas keskustelu
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on liitto Jumalan ja ihmisen välillä,
sen arvo ei riipu, mikä meidän
asenteemme on, vaan kaste on
usko ja Jumalan tekoja meissä.
Seurakuntatyön puolesta toivotamme kaikille oikein Armorikasta
Joulua ja Uutta vuotta! Kiitämme
myös kaikkia, jotka ovat tukeneet
suomenkielistä työtä Jämshögin
seurakunnassa 40 vuoden ajan.
Mervi Juutilainen, diakoni

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

Församlingsnytt
Följande personer har under perioden 1 juli 2011 – 31 oktober 2011
blivit medlemmar i församlingen
genom dopet:

Maja

Dotter till Monica Jensen och
Robin Nevanranta

Elis Theodor

Son till Emma och
Jimmy Lund

Leo Carl Håkan

Son till Emily Palander och
Håkan Stred

Benjamin Carl Simon

Son till Anette Svensson och
Mikael Nilsson

Ingrid Milena

Dotter till Monica och
Kurt Skyvell

Tove Viktoria Wilma
Dotter till Lena och
Björn Winberg

Liam Lucas

Son till Sandra Theodorsson och
Robin Johansson

Alice Moa Marie

Dotter till Ellinor och
Tommy Kahlroth

Maja Karin Emma

Dotter till Rebecka Johansson och
Martin Svensson

Nora Lena Margareta

Dotter till Josefine Broberg och
Mathias Olsson

Filippa Emma Aurora

Dotter till Helena Svensson och
Marko Karkulehto

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

December

3 lördag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
18 4 Advent 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Januari

(Jämshögs kyrka stängs för renovering)
8 söndag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
21 lördag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
22 söndag 10.00 Olofström
Gudstjänst
29 söndag 10.00 Olofström
Gudstjänst

Februari

4 lördag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
5 söndag
(Kyndelsmässodagen) 14.00
Olofström Gudstjänst för
stora o små, dopfest
12 söndag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
Boka tid och fråga på
församlingsexpeditionen,
tel 977 00.
Intresserad av dop?
www.dopsajten.se
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Följande personer har under perioden 1 juli 2011 – 31 oktober 2011
avlidit i församlingen:
Magnusson Bertil 78 år
Andersson Klara 91 år
Johansson Viola 87 år
Petersson Jan-Åke 69 år
Funeteg Eva 64 år
Martinsson Ivar 94 år
Edenborg Kerstin 76 år
Rehn Nils 77 år
Antonsson Ingemar 75 år
Svensson Bengt 63 år
Olsson Ola 67 år
Håkansson Britt 87 år
Persson Bertil 81 år
Söderström Gunvor 92 år
Karlsson Greta 96 år
Bengtsson Bengt Åke 78 år
Karlsson Sven 95 år
Björk Bengt 83 år
Johansson Stina 90 år
Johnsson Christer 63 år
Karlsson Rut 87 år
Harju Elle 96 år
Pradon Sven-Erik 91 år
Svensson Inge 77 år
Eriksson Henry 87 år
Persson Göran 70 år
Karlsson Kjell 73 år
Vainio Kaino 90 år
Blissing Dagmar 88 år
Persson Syster 87 år
Kieinger Hedvig 91 år
Karlsson Hertbert 79 år
Borg Walter 85 år
Arvidsson Agda 86 år

Dopfest
Kyndelsmässodagen
5 februari 2012 kl
14.00
i Olofströms
församlingsgård
Vi börjar i Olofströms kyrka
med en gudstjänst för stora
och små och fortsätter sedan
i Mariasalen med dopfesten.
De dopfamiljer med barn som
är döpta 2011 får en inbjudan
efter årsskiftet.
Notera dock gärna dagen redan
nu.

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

www.svenskakyrkan.se/jamshog

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

DE
FÖ

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

Anders Blixt kyrkoherde ..................................... 0454-977 51
Jennie Chapman komminister......................... 0454-977 52
Joakim Persson pastorsadjunkt .................... 0454-977 53
Tanja Borchardt komminister from 1/1 2012......0454-977 58

Utställning om
kyrkorenovering

Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)....... 0454-977 56
Ewa Johansson diakoniassistent ..................... 0454-977 62
Eva Bäckman kantor............................................. 0454-977 63

För att beskriva renoveringsarbetet av Jämshögs
kyrka kommer en utställning att finnas tillgänglig
för allmänheten i Jämshögs kyrka från 1:a advent
i år fram till att kyrkan stängd efter Trettonhelgen.
Därefter kommer utställningen att flyttas till
Olofströms kyrka. Samtidigt kommer en mindre
utställning att finnas i Petrusgården.
Se även sid 8-9 i detta nummer.

Bo Johansson församlingsmusiker.............. 0454-977 61
Siv Carlstedt barnledare..................................... 0454-977 83
Christina Seldevall barnledare....................... 0454-977 83
Agnetha Andréasson barnledare................. 0454-977 33
Inger Remen barnledare..................................... 0454-977 33
Pernilla Möller församlingsvärdinna ........ 0454-977 80

Fasteinsamlingen

Roland Nilsson kyrkvaktmästare ................. 0454-977 65
Alf Carlstedt förvaltningschef ........................ 0454-977 08

sätter igång söndagen den 19 februari (se sid 16).
Mer information vad som händer under mars och
april kommer i nästa nummer av Kyrknytt.

Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ....... 0454-977 04
Magnus Ljungberg fastighetsförman ........... 0454-977 60

Världens barn

har haft sin årliga insamling
under hösten. Jämshögs församling har samlat in
2 426 kr under insamlingen. Tack alla som hjälpte till.
Julinsamlingskampanjen till Svenska Kyrkans internationella arbete – Hela Världen pågår under december
månad.

DIREKTnummer
Olofströms kyrka .................................................. 0454-977 70
Jämshögs kyrka ..................................................... 0454-977 20
Petrusgården ............................................................ 0454-977 30
Olofström församlingsgård / köket ......... 0454-977 81

Förbud mot
nyplantering av Buxbom

www.svenskakyrkan.se/jamshog

P g a en smittsam sjukdom härjar bland buxbomplantor som riskerar att slå ut alla buxbomhäckar på
kyrkogården, råder för närvarande förbud att plantera nya buxbomplantor på
Jämshögs kyrkgård. Förbudet gäller även
på de flesta andra kyrkogårdar i södra
Sverige.

Den senaste informationen från församlingen hittar
du på vår hemsida. Där hittar du även våra gudstjänster och information om våra verksamheter.
Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
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Kalendarium Vintern 2011-2012
November

27 sön 1 Advent
			
14.00 Adventsgudstjänst, kör, därefter
julskyltningsgröt i Petrusgården
Jämshög Se sid 3
			
18.00 Julkonsert med musikskolan Olofström
30 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan

December

3 lör
13.00 Dopgudstjänst Jämshög
				17.00 Tonsättarnas julkonsert Olofström
4 sön 2 Advent
				10.00 Mässa Olofström
			
14.00 Adventsgudstjänst Gaslunda
7 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
10 lör 14.00 Julfest Barnverksamheten. Olofström
11 sön 3 Advent
			
13.00 Finsk Gudstjänst och julsång Olofström
			
16.00 Luciagudstjänst, kör/barnkör Jämshög
14 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
17 lör 17.00 Lions julkonsert Jämshög
18 sön 4 Advent
			
10.00 Mariamässa (enkelt kaffe) Olofström
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
16.00 Jämshög Julfest Barnverks.
24 lör Julafton
			
11.00 Samling vid krubban Olofström
			
17.00 Julbön Jämshög
			
23.30 Midnattsmässa Olofström
25 sön Juldagen
				 7.00 Julotta, kören Jämshög
			
11.00 Finsk gudstjänst Olofström
26 mån Annandag jul
			
18.00 Musikgudstjänst med Catrin Johnsson Jämshög
28 ons 18.00 Julkonsert (Magnus Carlsson) Jämshög bilj. på ICA Maxi, Olofström
31 lör Nyårsafton
			
16.00 Nyårsbön Jämshög

Januari
1 sön
			
6 fre
			
8 sön
			
			
			
			

Nyårsdagen
18.00 Mässa Olofström
Trettondedag jul
16.00 Gudstjänst med julspel Körerna och
frivilliga medv. Jämshög (Jämshögs
kyrka stängs sedan för renovering)
1 söndagen efter Trettondedagen
10.00 Mässa, enkelt kaffe Olofström
12.00 Finsk gudstjänst Olofström
14.00 Dopgudstjänst Olofström
18.00 Välgörenhetskonsert med Catalin
Haijas Olofström

11 ons
15 sön
			
			
			
18 ons
21 lör
22 sön
			
			
25 ons
29 sön
			
			

20.00 Mässa Folkhögskolan
2 söndagen efter Trettondedagen
10.00 Mässa Folkhögskolan Jämshög
14.00 Gudstjänst Gränum
18.00 Ordnära gudstjänst Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
14.00 Dopgudstjänst Olofström
3 söndagen efter Trettondedagen
10.00 Gudstjänst, enkelt kaffe Olofström
18.00 Mässa i stillhet Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
4 söndagen efter Trettondedagen
10.00 Gudstjänst, enkelt kaffe Olofström
18.00 Taizémässa Folkhögskolan

Februari

1 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
4 lör
14.00 Dopgudstjänst Olofström
5 sön 	Kyndelsmässodagen
			
14.00 Gudstjänst för stora o små, dopfest
Olofström
			
18.00 Mässa i stillhet, med musik Folkhögskolan Jämshög
8 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
12 sön Sexagesima
			
10.00 Mässa, enkelt kaffe Olofström
			
12.00 Finsk Gudstjänst Olofström
			
14.00 Dopgudstjänst Olofström
			
18.00 Ordnära gudstjänst Olofström
14 tis
18.00 Vardagsgudstjänst med familjekväll
Olofström
15 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
19 sön 	Fastlagssöndagen
			
10.00 Mässa, enkelt kaffe Upptakt för
Fasteinsamlingen Kyrksöndag Olofström
			
14.00 Gudstjänst Gränum
			
18.00 Ordnära gudstjänst Folkhögskolan
Jämshög
22 ons 20.00 Askonsdagsmässa Folkhögskolan
23 tors 19.00 Samtal i passionstid (Thomasrummet)
Petrusgården
26 sön 1 söndagen i fastan
			
10.00 Mässa Folkhögskolan Jämshög
			
18.00 Musikgudstjänst Olofström
29 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan

P g a renoveringen av Jämshögs kyrka fr o m januari 2012
förläggs gudstjänsterna till Olofströms kyrka och Kapellet
på Jämshögs Folkhögskola tills återinvigningen den 30
september. Likaså förläggs dop, konfirmation våren och
begravningar till Olofströms kyrka under samma tid. Du
kan läsa mer om renoveringen på sid 8-9.

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

