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Legenden om rödhaken
och sina ungar vid fara förblev han grå. Ju längre tiden
gick, desto mindre blev hoppet om den röda färgen.

Det finns en legend om en fågel vi ibland ser på
fågelbordet och som hänger ihop med den vår och
sommar vi så här års längtar efter. Den väver också
ihop våren och påsken, påsken som ger samma liv, livet
som ”lever upp” igen. Legenden är så här:

Så en vårdag i Jerusalem fick rödhaken syn på en
folkmassa vid vägkanten. Han flög närmare och fick
syn på en man som släpade på ett grovhugget kors.
Någon hade tryckt ner en törnekrona på hans huvud
så att pannan var blodig. Rödhaken led med mannen
och någonting i mannens ögon sa att det här var ingen
vanlig brottsling. Rödhaken såg att en av törntaggarna
hade borrat sig in ovanför ett av ögonbrynen och att
det var smärtsamt. Trots larmet och spjuten ville han
göra något för mannen, flaxade fram till honom, tog ett
djupt andetag och drog försiktigt ut taggen. I samma
stund föll en droppe blod ner på rödhakens bröst.
Mannen fäste sin blick på rödhaken, som darrande
flaxade framför honom. ”Kära lilla rödhake” sa han
ömt. ”Du har visat stor medkänsla, och för den skall du
belönas. Från och med idag skall ditt bröst alltid vara
rött”.

Den dag då djuren skapades var en glädjefull dag. Alla
djuren fick liv i skaparens händer och snart hade jorden
fyllts av liv och rörelse. Också rödhaken fick liv denna
dag. Den flög omkring och beundrade världen som
tycktes så oändligt stor och skön. Han log vid tanken
på steglitsen som var färglös och grå men som hade
fått sina färggranna stjärtfjädrar när Gud hade torkat av
sina penslar på dem. Själv gladde han sig vid tanken på
att han delade färg med nyckelpigan och rosen, för det
sa ju hans namn, att vara vackert röd.
Därför blev chocken stor när han första gången fick
syn på sin spegelbild i vattenytan och upptäckte att
han var helt grå. Inte en enda röd stjärtfjäder fanns.
Det gjorde honom bedrövad och han flög bort till sin
skapare. Han stammade fram ”mitt namn … rödhake…
jag är ju helt grå”. Tänk om skaparen inte ville ge
honom någon röd färg. Svaret han fick var inte vad
han väntat. ”Kära lilla rödhake” sa Gud och strålade
mot honom. ”Rödhake är ditt namn och rödhake skall
du förbli. Men du skall en dag själv förtjäna ditt röda
bröst”.

Rödhaken såg ner på sitt bröst och det var sant – det
hade verkligen blivit rött. Och än idag har rödhaken
kvar sin röda färg, som ett tecken på den omtanke den
visade Jesus från Nasaret. Kanske är det så att den lilla
gärningen av medkänsla är det som betyder mycket,
både för mig själv och för
andra. Kanske är det t o m
så att det är det som
betyder mest.

Vad betydde detta. Förvirrad flög han till närmsta
träd. Hur skulle han kunna förtjäna sitt namn. Under
årtusendena som kom blev det hans livsuppgift att
söka efter den röda färgen. Hur vackert han än sjöng,
hur mycket han bröst svällde av kärlek när han träffade
en rödhakehona, hur mycket han än försvarade sitt bo
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Jennie
Chapman
Jennie Chapman heter vår
vikarierande komminister
under hela detta året. Vem
hon är kan du upptäcka
när du träffar henne, men
här är en kort presentation
tills dess.
Jennie, vem är du?
Jag är en 33 årig kvinna som är
uppvuxen i Danmark och som
invandrade till Sverige för ungefär
9 år sedan. Jag bor i Bromölla med
min man. Har både dansk och engelsk släkt, därav namnet Chapman.
Vad vill du bidra med hos oss?
Bra fråga. I första hand vill jag göra
med bästa att upprätthålla Tanjas
tjänst under hennes mammaledighet. Mina största intressen och
engagemang kan beskrivas som:
musik, ungdom, bön samt delaktighet och glädje i gudstjänstfirandet
och församlingsliv. Självklart skulle
jag vilja dela mina intressen och
talanger med er under årets gång.
På vilket sätt jag kommer bidra

or
t
a
l
l
i
br re.
Defi järtstarta
skh

finns placerade
i Jämshögs och
Olofströms kyrkor

med detta ELLER något helt annat
vet jag inte än. De får vi upptäcka
tillsammans.
Vad förväntar du dig av Jämshögs
församling?
Jag hoppas på en öppen och direkt
kommunikation. Kom gärna och
berätta hur nu brukar göra; vad ni

hoppas på och längtar efter; om
det är något ni vill jag ska ta till mig
av församlingens traditioner under
året och annat som församlingen
önskar sig av sina präster. Sedan
får ni gärna ha tålamod när det
gäller att komma ihåg alla namn
och ansikten – det kommer att ta
tid innan jag känner igen alla.

Peter Örn
och Olle Jonasson

Peter Örn
och Olle Jonasson

Församlingsgården i
Olofström
Församlingsgården i
Peter Örn
Olofström
10 mars kl 18.00
och Olle Jonasson

Peter Örn

och Olle Jonasson
10 mars kl 18.00

i Olofströms kommun
Kyrkorna i Olofströms
Församlingsgården
i Kyrkornakommun
Olofström
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Församlingsgården
i
10 mars kl 18.00

Till församlingsborna
i Jämshög församling

Jag vill hälsa er välkomna att delta
i samtal kring begreppet energi och
dess olika aspekter. Visitationen
kommer att erbjuda en rad möjligheter till möten. Det är viktigt
att Svenska kyrkan – både genom
sina enskilda medlemmar och
gemensamt i församlingarna och
stiftet – engagerar sig i aktuella

samhällsfrågor med deras andliga
och etiska dimensioner.
Visitationen innebär att jag får träffa många medlemmar och medarbetare i kontraktets församlingar
för att lyssna, ge råd och inspiration. Det ingår i mitt uppdrag som
biskop. Eftersom kyrkan är en viktig del av samhället, ser jag också
visitationen som ett utmärkt tillfälle
att nå även utanför kyrkans vanliga
rum. Utöver möten med anställda
och förtroendevalda i församlingarna kommer jag tillsammans med
medarbetare i Listers och Bräkne
kontrakt att göra besök på olika
håll i samhället och näringslivet.
Jag ser fram emot en spännande
visitation i Listers och Bräkne
kontrakt med många givande
möten och samtal! Till dess hälsar
jag er med orden från början av
Johannesevangeliet: I begynnelsen
fanns Ordet, och Ordet fanns hos
Gud, och Ordet var Gud. Det fanns
i begynnelsen hos Gud. Allt blev till
genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet

Foto: Kristina Stran
d Larsson.

Onsdagen den 30 mars 2011 inleder jag min sjunde visitation som
biskop i Lunds stift. Under fyra
dagar besöker jag församlingarna
i Listers och Bräkne kontrakt som
omfattar kommunerna Karlshamn,
Olofström och Sölvesborg. Temat
för visitationen är Energi. Energi
är ett fysikaliskt begrepp av stor
betydelse. Energiproduktion och
energikonsumtion påverkar livet i
stort som smått. I västra Blekinge
finns energikrävande industrier
och energialstrande vindkraft. Men
energi är också ett andligt begrepp.
Kyrka och gudstjänst är energikällor av stora mått – ett flöde från
Gud. Guds skaparkraft möter oss
också i den energi vi hämtar ur
mötet med naturen.

var liv, och livet var människornas
ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och
mörkret har inte övervunnit det.
(Joh 1:1-5)
Er biskop Antje Jackelén

All hälsas redan nu varmt välkomna
till en inledande mässa i Sölvesborgs kyrka

onsdagen den 30 mars klockan 17.30

I övrigt är visitationsprogrammet inte komplett i skrivande stund.

Visitationen avslutas med en mässa i Karlshamns kyrka

lördagen den 2 april klockan 16.00

Gå gärna in på www.svenskakyrkan.se/lundsstift för mer information
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Tänk om inte påsken fanns…
Jag tycker om att fundera i
banorna ”tänk om…” Jag gillar
böcker och filmer på samma
tema. Tänk om attentatet mot
Hitler hade lyckats? Tänk om
det gick att resa i tiden? Ni förstår vad jag menar.
Min första tanke var att det var det
fånigaste jag någonsin hört. Allt
snurrar ju kring påsken! Mitt liv,
mitt jobb, min älskade kyrka och
faktiskt min Gudstro. Det är inte
alltid jag och Paulus är överens om
saker och ting, men om Påskens
betydelse är vi fullständigt ense
jag och Paulus. Så här skriver han
i sitt brev till folket i Korinth: ”Men
om Kristus inte har uppstått, då är
er tro meningslös, och ni är ännu
kvar i era synder.” (1 Kor. 15:17)
Kristen tro, kristet liv, kristna församlingar, syndernas förlåtelse,
hopp om uppståndelse och liv blir
meningslösa om Kristus faktiskt
inte har uppstått.
Om Påsken inte hade funnits är det
inte bara vacker tradition som försvunnit, med ägg, påskris och sill
och vad därtill hör. Om Påsken inte
hade funnits hade så mycket varit
meningslöst och hopplöst. Kanske
hade allt det där med påskens traditioner funnits ändå, men de hade
varit tomma och innehållslösa om
vi inte minst en gång om året hade

Påskens och fastetidens
många gudstjänster hittar
du på sidan 16, och här är
ett litet axplock
Inled fastan med Askonsdags
mässa onsdagen den 9 mars kl
20.00 i kapellet på Jämshögs
Folkhögskola.

fått stämma in i ropet Kristus är
uppstånden – ja han är sannerligen uppstånden. Allt vad vi tror
på i Kyrkan hade varit tomt och
meningslöst.
De första kristna, våra urmödrar
och urfäder i tron samlades kring
denna tro att Kristus hade blivit
dödad, men att han uppväckts igen
från de döda. Allt som vi har i kyrkan rör sig kring denna bekännelse
och vad det betydde för dem då
och vad det betyder för oss idag.
Än i denna dag firar vi nattvard på
samma sätt som de första kristna.
Vi bryter bröd och delar kalken
med varandra och stämmer in i

Långfredagen den 22 april, i
Jämshögs kyrka kl 18.00, kan du
följa lidandetsvägen (Via Dolorosa)
som ”Musik vid korset”. Satser ur
Stabat Mater för sopran och alt av
G B Pergolesi, Requiem för tre celli
av D Popper och recitation av Bo
Setterlinds Via Dolorosa finns med i
programmet.
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samma bekännelse: Kristus har
dött, Kristus har uppstått, Kristus
skall komma åter. Än idag har vi
samma hopp som de hade, att det
som gällde Jesus gäller också oss.
Att dödens makt är bruten.
Det går inte att tänka Kristi kyrka
utan denna bekännelse som kommer från Påskens händelser. Jag
kan inte tänka mitt liv heller utan
denna bekännelse.
Om Påsken inte fanns
hade kyrkans och min
existens varit som båtar
utan vatten.
Magnus Elmblad

Annandag Påsk den 25 april
firar vi en vandringsmässa med
Emmaustema. Vandringen börjar kl
16.00 vid Jämshögs kyrka, vi går till
Olofström, där vi firar mässan
kl 18.00 i Olofströms kyrka. Det går
bra att komma direkt till mässan
också. Anmäl till expeditionen om
du vill vara med och vandra från
Jämshög.

Diakoni

…och ni besökte mig…

Så heter boken som besöksgruppen
läser, när de samlas i församlingsgården. Det är just besöken som är
den viktigaste uppgiften för besöksgruppen. I Jämshögs församling
har vi ca 20 frivilliga, som besöker
ensamma och äldre. Många har varit
aktiva i gruppen i många år och
varje år lyckas vi rekrytera några nya
till gruppen. När Ingegärd Ohlsson
blev pensionär ville hon börja besöka någon. Besöksgruppen gör besök
på våra äldreboenden, Västralid,
Brännaregården och i Jämshög.
Ibland är det någon som önskar
besök även i hemmet.
För två år sedan blev Klara Lövstedt
sjuk och hamnade på lasarettet i
Karlskrona. Där fick hon kontakt
med en sjukhuspräst, som frågade
om han kunde ringa till diakonen
i Klaras hemförsamling. Så fick vi
kontakt med Klara, som önskade
fortsatt kontakt med kyrkan. Klara
bodde tidigare i Jämshög nära
kyrkan och kunde lätt delta i gudstjänsterna, men de senaste åren har
det varit svårt att ta sig till kyrkan.
Besöksgruppen är ju kyrkans för-

längda arm för dem som inte längre orkar ta sig till kyrkan. Klara är
glad att Ingegärd besöker henne.
Hon tycker att det är skönt att få
prata av sig. Att få närhet och dela
med sig i alla slags livsfrågor. Hon
önskar att man skulle kunna bygga
ut besöksverksamheten så att flera
skulle kunna ta del av hembesöken. Det är viktigt att besökaren
har tystnadsplikt. ”Det jag säger
i tvättstugan är annat än det jag
pratar med Ingegärd om” säger
Klara. Besöksgruppen kan även
förmedla kontakten till präst om
man önskar ha nattvard hemma
eller någon präst att prata med.

säger: ”Jag har en rik Far”. Klara
blev änka för 10 år sedan. Ibland
tar Ingegärd och hon en promenad på kyrkogården. Klara lever
ett aktivt och rikt liv fast hon inte
orkar gå ut så mycket. Hon spelar
dragspel, keyboard, skriver dikter
och artiklar i tidningar och böcker.
Hon skriver också egna recept,
bakar och hjälper invandrare. Klara
har ett stort hjärta och är vän med
alla. Hon tycker att kyrkan gör en
stor insats när man besöker äldre
och ensamma. Det behövs både
manliga och kvinnliga besökare.
Ingegärd som har varit med i
besöksgruppen ett år, tycker att
hon får så mycket tillbaka när hon
besöker Klara.
Kanske även du som läser detta
har tid över och vill börja i församlingens besöksgrupp? Du kan ta
kontakt med diakonen i församlingen och få mer information om
arbetet.
Tack Klara, för fick besöka dig och
skriva den här artikeln.
Ingegärd, Alf (foto) och Mervi

Klara berättar öppet och varmt
om sin tro på Gud, som ger kraft
och mod till henne varje dag. Hon

En matta i skiftande färger
vårt liv ofta ter sig ibland.
Vem färgen bedömer o väljer
det styrs av en mästares hand.
Ej enbart i ljusare färger
nå`t inslag i grått kan det bli
En mörk bottenfärg skapar mönster
och färgerna väljer ej vi.
En matta med åren blir sliten
och färgerna bleknar ibland
Så även den livstråd vi väver
med åren blir ” darrig ” vår hand.
Du ser kanske ej lika säkert
det fina i mattan min vän
Och mörkare inslag ej märker
men vet- att de bleknar ju hän.
Dikt av Klara Lövstedt
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Riv ur och spara

Till dig som bor i Jämshögs församling

Till dig som bor i Jämshögs församling

Du är viktig…

…som medlem i Svenska kyrkan!
7

Vad bidrar jag till om jag är medlem och vad får jag
ut av det – så kan man ju undra.
Kort vill vi då säga så här:

Kyrkobyggnaderna betyder ofta mycket
för den ort där de finns. Vad vore Jämshög
och Olofström utan sina kyrkor. Kyrkorna
står på sina numera välbekanta platser och
är en del av samhället. De är också ett
tecken på gemenskap med tidigare
generationer såväl som en del av de
förändringar som ständigt sker. Till kyrkan
kan alla komma, tända ett ljus, sitta i sin
egen tystnad eller meditera och försöka
hitta lugnet. Därför är våra kyrkor värdefulla.
Inom kyrkan finns också

kulturella utrymmen . Musik,
drama och andra kulturuttryck finns
med i kyrkliga sammanhang, gärna i
samarbete med andra eftersom de
kyrkliga lokalerna också passar bra
för sådant. Fundera över vad som
händer med denna kulturskatt om
kyrkorna måste rivas, läggas ner eller
stoppas i malpåse.

Kyrkan har stor erfarenhet av att ta emot
människor i olika vardagssituationer, så även

vid livets speciella tillfällen .

Gudstjänster, dop, konfirmation, vigsel och
begravning är sådana. Vid dessa tillfällen får vi
uttrycka glädje, kärlek och sorg. Vi får också
samtala om livets realiteter, reflektera, ställa
frågor och söka svaren tillsammans.
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Kyrkan tar ett

socialt ansvar . Genom

vårt diakonala arbete kan vi finnas till för
att göra det lilla extra där samhället i
övrigt brister. För dem som behöver någon
att prata med finns vi till – både präster
och diakoner. Vi har möjligheten att
komma hem och samtala över en kopp
kaffe, om livet och saker och ting som
bekymrar likväl som om frågor kring tron.
Vi har en tystnadsplikt som gör att det
finns utrymme för alla sorters frågor.
Internationellt försöker vi också hjälpa till
med katastrofhjälp, skol och
hälsovårdshjälp, många gånger via systerkyrkor som finns på plats och egna kyrkliga
hjälporganisationer. Vi samarbetat också gärna med organisationer som Röda Korset,
Rädda Barnen och Radiohjälpen. I vår egen kommun kunde Jämshögs församling finnas
med i stödsamtal under den ekonomiska krisen. Våra gruppverksamheter inom barn-,
familj- och tonårsverksamhet liksom musikverksamhet och diakoni är också uttryck för
samma sociala ansvar.
Genom delaktighet i vår egen kommuns

krishantering

försöker vi använda vår

erfarenhet för att vara en resurs vid större såväl
som mindre katastrofer och kriser. De flesta
minns nog fortfarande Estoniakatastrofen,
Tsunamin i Thailand, översvämningen både på
Haiti och i Pakistan – Svenska Kyrkan var snabb
med hjälp i alla fallen. Många gånger sker
hjälpen både personellt och via insamlingar.

Gudstjänster och andra mötesplatser
Gudstjänster är en viktig del av kyrkans verksamheter. Dit är du alltid välkommen. Undrar
du över dop, konfirmation, vigsel
eller begravning är du välkommen
att höra av dig till oss.
Svenska Kyrkan är ett öppet samfund
som har gemenskapen i tro men som
inte dikterar hur denna tro skall se
ut. Vi uppmuntrar till öppenhet,
kritiskt tänkande och debatt och
arbetar för respekt och tolerans för
andra kulturer och olika sätt att tro.
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Vill du bli medlem i Svenska kyrkan
Den som vill vara medlem i Svenska kyrkan skall vara döpt i Svenska kyrkans ordning eller i
annat kristet samfunds ordning.
Du kan anmäla intresse för medlemskap i Svenska kyrkan och om du vill bli vuxendöpt
genom att kontakta församlingen. Detta kan ske på nedanstående blankett eller via
hemsidan, mail eller per telefon enligt nedan.

Till

Jämshögs församling
Bygatan 2
293 72 Jämshög

Jag är intresserad av att bli medlem i Svenska kyrkan.
 Jag vill gärna vara medlem i Svenska kyrkan och bli kontaktad av en präst
för samtal
 Jag vill gärna veta mer om vad ett medlemskap i Svenska kyrkan innebär
Namn:___________________________________Tfn____________________
Adress:_________________________________________________________
Postadress______________________________________________________

Välkommen till oss
på vår hemsida

www.svenskakyrkan.se/jamshog
eller skicka ett mail till
jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
eller kontakta vår expedition, Bygatan 2,
293 72 Jämshög, tel 0454 – 977 00,
som är öppen månd-torsd kl 10-12 samt
månd även kl 13-15.
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Fasteinsamlingen 2011

Allt för att utrota hungern!
Allt för att utrota hunger är temat för fasteinsamlingen 2011.
Barn som kan äta sig mätta kan
lättare följa med i skolan. De får ett
bättre liv och kan också bidra till
samhällets utveckling. På bilden:
Mikias Yihune med lekkamrater
i byn Golbo, Tisabalima, Etiopien.
Foto: Magnus Aronson/IKON

• Var med och stöd fler mikrofinansinstitut som ger fattiga möjligheter att spara, låna och få tillgång
till försäkringar. Svenska kyrkans
internationella arbete stöder sådant
arbete just nu i till exempel Uganda, Paraguay och Indien.

Varje dag går miljontals barn omkring och är
hungriga. Det vill vi helst
slippa tänka på. Men vi
kan göra något åt det. Var
med och gör allt för att
utrota hungern i världen!
Var med i fastekampanjen
2011!
Det finns tillräckligt med mat i världen. Hungern beror i stället på att
fattiga inte har råd att köpa mat,
att de har för små möjligheter att
påverka sin situation, att politiker
inte satsar tillräckligt på att utveckla
jordbruket och på naturkatastrofer
och konflikter.
Varje morgon går miljontals barn
hungriga till skolan. Hungern gör
det svårare för dem att koncentrera
sig. Och den påverkar inlärningen.
Människor som är undernärda
blir oftare sjuka, har svårt att följa
utbildningar och hela samhällets

ekonomi hämmas. Och omvänt –
människor som kan äta sig mätta
blir friskare och kan både förbättra
sina egna liv och bidra till samhällets utveckling.
Mat är både ett av människans
mest grundläggande behov och en
mänsklig rättighet. Hela världen,
Svenska kyrkans internationella
arbete antar utmaningen att stå på
de hungrigas sida.
• Stöd människor som drabbas
av katastrofer att komma igång
att odla igen, just nu i till exempel
Haiti och Pakistan.
• De flesta som är hungriga bor
på landsbygden och är beroende
av jordbruket. Många av dem kan
inte odla tillräckligt med mat trots
att de arbetar mycket hårt.
• Var med och stöd småbönder
att utveckla sitt jordbruk så att de
kan få större skördar, just nu till
exempel i Etiopien, Brasilien och
Bangladesh.
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• Var med och ge stöd till organisationer i olika länder som hjälper
människor att påverka politiker och
företag att fatta beslut som gör det
lättare för människor att försörja
sig. Just nu i El Salvador, Sydafrika
och Bangladesh.
• Var med och stöd Svenska kyrkans internationella arbete i att
påverka den svenska regeringen
och EU så att deras beslut om
bistånd, jordbruk, klimat och handel bidrar till alla människors rätt
till mat.
För allt detta behövs pengar! Varje
krona är värdefull! Varje loppmarknad, brödförsäljning, bössinsamling, kaffekollekt, konsert
eller lokalrevy kan bli ett bidrag.
Tillsammans ska vi samla in 45
miljoner kronor på sex veckor.
Tillsammans ska vi bli fler och fler
som ger regelbundet!
Var med i fastekampanjen 2011 du
också! Gör allt för att utrota hungern!
Jämshögs församlings
internationella grupp

Fasteinsamlingen 2011
i Jämshögs församling
got
Vill du bidra med nå
till
till Miniloppisen och
g till
Brödbordet hör av di
Karin Elmblad.

6 mars 14.00
Familjemässa i

Jämshögs kyrka och fika efteråt
i Petrusgården. Vi börjar dela ut
fastebössor och informerar om
insamlingen.

3 april kl. 14-18 i
Olofströms kyrka och
församlingsgård.
Denna dag kommer mycket att
hända.

Insamlingsmål 2011
Totalt i Sverige är insamlingsmålet
45 miljoner kronor under
fasteperioden. Här i Jämshög har
vi satt vårt mål att uppnå 30 000
kr. Förra året samlades det in
28 031 kr kollekter inräknade under
denna period.

Eftermiddagen startar med
gudstjänst och därefter Våfflor
som Jämshögs kyrkliga
arbetsförening serverar. Musik av
husbandet Omnia och besök av
ungdomar som under hösten har
varit stipendiater i Ung i Världsvida
kyrka. De berättar om sina
erfarenheter.
Kom och njut av skön musik, gott
fika och bli lite klokare om vår
värld!
Denna dag samlas
fastebössorna in!

• Gudstjänst • Möjligheternas
marknad med Lotterier
• Miniloppis med både
böcker och lite av varje •
Ansiktsmålning • Brödbord med
skänkta bullar och bröd •
Lotterier kommer finnas av olika
slag. Lotteri för barn med vinst på
varje lott, choklad och kaffelotter
med vinst direkt och ett lotteri som
går att teckna sig för i förväg.

Vid några tillfällen under
perioden kommer vi också stå
i Olofström och Jämshög och
skaka bössa. Varmt välkommen
dit för att lägga en slant!

17 april kl. 12.00
Kyrksöndag i Jämshög.

• ca 15.20 ”Antikvändan” med
Tommy Svensson som berättar
om äldre föremål och som också
kan titta på något som du tar
med dig. Tommy är känd genom
föreläsningar och liknande
arrangemang här i vår kommun.
Han ställer upp och ger av sin
kunskap under denna eftermiddag
för att bidra till insamlingen!
Inträde 20 kr och
varje värdering 50 kr

Internationell grupp i
Jämshög
I år har vår nystartade
Internationella grupp funderat
tillsammans över hur vi ska göra
för att öka både insamlingsresultat
och vår kunskap och vilja om att
vara del av världsvida kyrkan. Är du
intresserad av internationella frågor
eller är en fena på att hitta på roliga
och annorlunda saker eller att
kunna sprida till andra om det som
är viktigt är du mycket välkommen
att vara med i denna grupp. Hör av
dig till Karin Elmblad 0709-649405.

n, för vi
her och på hemsida
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Fasteinsamlingen 2011

Allt för att utrota hungern!
Andra sätt att bidraga i kampen
1) Så arbetar vi för alla
människors rätt till mat
Var med och stöd
• människor som drabbas av
katastrofer att komma igång att
odla igen
• småbönder att utveckla sitt
jordbruk så att de kan få större
skördar
• fler möjligheter för fattiga att få
låna pengar
• mänskliga rättigheter och fred
• påverkansarbete mot den svenska
regeringen och EU
Mer information på
www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete
Ge en gåva i dag!
SMS:a din gåva till xxxx
Plusgiro 90 01 22-3
Bankgiro 900 1223

2) Så kan världen mättas
• Stöd småjordbrukarna så de kan
odla mer
• Gör handelsregler generösare
• Ge kvinnor mer att säga till om
• Betala priser som ger anständiga
löner i fattiga länder
• Inför sociala skyddsnät för utsatta
grupper
• Förändra matvanorna.
Köttproduktion kräver mycket
resurser
• Stoppa klimatförändringarna
Mer information på
www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete
Ge en gåva i dag!
SMS:a din gåva till xxxx
Plusgiro 90 01 22-3
Bankgiro 900 1223

3) Är du svaret på någons dröm?
Bli månadsgivare!

Månadsgivare- Det är smidigt, och
på köpet får jag känna mig som
en aningens bättre människa som
delar med mig litegrann.
Madelene Andersson är
månadsgivare till Hela världen,
Svenska kyrkans internationella
arbete.
Bli månadsgivare!
Skriv till
info@svenskakyrkan.se
eller ring 018-16 96 00
4) Svenska kyrkan och
klimatförhandlingarna
Världens fattiga är minst ansvariga
för klimatförändringarna, men
drabbas hårdast av exempelvis
intensivare torka. Världen
behöver ett rättvist klimatavtal
som både stoppar den globala
uppvärmningen och ger fattiga
människor rätt till utveckling.
Svenska kyrkan vill att Sverige ska
kämpa för ett avtal som:
• håller den globala uppvärmningen under +2ºC.
• gör att EU minskar de egna
utsläppen av växthusgaser med
40 % till 2020.
• gör att EU – utöver sina egna
åtaganden – betalar för minst
lika stora utsläppsminskningar i
utvecklingsländer.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete
13

5) ACT-alliansen ger styrka
Hela världen, Svenska kyrkans
internationella arbete är en del av
ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer
för katastrofinsatser, utveckling och
påverkan.
ACT-alliansen har fler än 100 med
lemskyrkor och medlemsorganisa
tioner, 30 000 anställda som arbe
tar i 125 länder och en samlad
budget på motsvarande 11 miljarder kronor.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

BJUD NÅGON
DU INTE KÄNNER
PÅ LUNCH
SMSa LUNCH till 72 950
så ger du 50 kronor i kampen
mot hungern i världen

TACK!

Församlingsnytt
Följande personer har under perioden 1 november 2010 – 31 januari
2011 blivit medlemmar i församlingen genom dopet:

Elvira Marie

Dotter till Linda och
Christian Olofsson

Tanja Montian Fredrika To-on
Dotter till To-On Montian och
Magnus Johannesson

Noel Simon

Son till Carolina Björegren och
Simon Näsström

Penny Irma Rut

Dotter till Linn och
Anders Liljenberg

Maja Magdalena

Dotter till Tina Svensson och
Magnus Eriksson

Petter Fredrik Konrad

Tage Nils Bertil

Son Martina Petersson och
Fredrik Norman

Son till Ida och
Andreas Silvare

Natanael

Melvin Olle Stellan

Son till Alexandra Leandersson och
Paul Olsson

Son till Anna Andersson och
Jonas Unosson

Leonard Matthew Borja

William Emil

Son till Melisa och
Lars Stjernfeldt

Son till Pirjo och
Vacika Brajdic (Högsbo)

Ebbe Nils Olof

Herman Sven Samuel

Son till Ida och
Andreas Silvare

Son till Charlotta Björkhem och
Johan Svensson (Vislanda)

Följande personer har under perioden 1 november 2010 – 31 januari
2011 avlidit i församlingen:
Juliusson Alfons 93 år
Andersson Karin 75 år
Isberg Verner 84 år
Tedenfors Bertil 91 år
Mattsson Yvonne 73 år
Persson Vega 87 år
Jönsson Arne 85 år
Olsson Margit 88 år
Blomkvist Hugo 94 år
Elmlund Axel 77 år
Korva Vilho 85 år
Svensson Erik 84 år
Hörberg Arne 71 år
Ivarsson Ingmar 52 år
Knutsson Ylva 74 år
Lindberg John Ruben 87 år
Andersson Werner 94 år
Karlsson Alex Edvin 82 år
Fäldt Lilly 89 år
Hovmark Olof 81 år
Sunde Viveka 61 år
Nilsson Bertil Georg 68 år
Olsson Asta 91 år
Håkansson Göta 94 år
Palosaari Lauri 71 år
Karlsson Gunhild 90 år
Nilsson Irene 97 år
Persson Ingrid 78 år
Lind Astrid 79 år
Gummesson Erland 89 år
Andersson Svea 75 år
Jönsson Elmer 86 år
Nilsson Lisa 95 år
Persson Birgitta 68 år
Persson Valter 89 år
Veteli Aatto 80 år
Olofsson Inga 91 år
Chroncell Gösta 78 år
Jönsson Martel 79 år
Mårtensson Greta 86 år

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

Mars

April

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

10 söndag 13.00 Jämshög Dopgudstjänst
25 Annandag påsk 13.00 Olofström Dopgudstjänst

Maj

Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00. Intresserad av dop?
www.dopsajten.se

1 söndag 13.00 Jämshög Dopgudstjänst
8 söndag 13.00 Olofström Dopgudstjänst
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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.
DE

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

TH

ÄR

HÄ

ND

BA

Terminsprogram för
våren

Anders Blixt kyrkoherde ..................................... 0454-977 51
Karin Elmblad komminister .............................. 0454-977 58

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

Jennie Chapman komminister......................... 0454-977 52
Tanja Borchardt komminister tjänstled. 2011..................................
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)....... 0454-977 56
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Ewa Johansson diakoniassistent ..................... 0454-977 62
Eva Bäckman kantor............................................. 0454-977 63

1700-talsdag i Jämshög

Bo Johansson församlingsmusiker.............. 0454-977 61
Siv Carlstedt barnledare..................................... 0454-977 83

Söndagen den 29 maj firar vi vår
tredje kyrkohistoriska dag!

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

Nu är det 1700-talskyrkan vi firar.
Drama, musik, föredrag, mat och
dryck står på programmet. Vi får
också träffa Johan Helmich Roman
- den svenska musikens fader.

Inger Remen barnledare..................................... 0454-977 33
Pernilla Möller församlingsvärdinna ........ 0454-977 80
Roland Nilsson kyrkvaktmästare ................. 0454-977 65
Alf Carlstedt förvaltningschef ........................ 0454-977 08

Medverkar gör kyrkokören, Ölands Blåsensemble,
musiker, Birger Johnsson, Astrid Heinsen, försam
lingsbor m. fl. Vill Du vara med som 1700-talsfolk
– kontakta Eva Bäckman

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

DIREKTnummer

MINNESGÅVA

Olofströms kyrka .................................................. 0454-977 70

På förvaltningsexpeditionen i Jämshög kan vi hjälpa dig att förmedla ett minnesblad till de anhöriga,
om den avlidne var skriven i vår församling.

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

Du kan välja att skänka en gåva till Jämshögs
Blomsterfond eller andra kyrkliga organisationer.
Vi förmedlar också gåvor till andra organisationer
med humanitär verksamhet, främst sådana med
90- konto, men då tar vi ut en avgift om 20 kr.

www.svenskakyrkan.se/jamshog
Den senaste informationen från församlingen hittar
du på vår hemsida. Här hittar du även våra gudstjänster och information om våra verksamheter.

Ringer du 0454-977 00 så skickar vi ett inbetalningskort hem till dig eller om du kommer in till
oss på expeditionen så får du ett inbetalningskort
med dig hem.

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
15
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Kalendarium våren 2011
2 ons
6 sön
			
8 tis
9 ons
10 tors
12 lör
13 sön
			
			
			
16 ons
17 tors
20 sön
			
			
			
23 ons
24 tors
27 sön
			
			
			
30 ons
31 tors

3 sön
			

Mars

20.00 Mässa Folkhögskolan
Fastlagssöndagen
14.00 Familjemässa för stora o små,
upptaktför fasteinsamlingen kaffe,
körerna medv. Jämshög
09.15 Vardagsgudstjänst Jämshög
20.00 Askonsdagsmässa Folkhögskolan
18.00 Peter Örn och Olle Jonasson medv
vid ekumenisk kväll och mässa
Olofström (se sid 3)
15.30 Finsk mässa, finsk kvinnodag Olofström
1 söndagen i fastan
10.00 Gudstjänst, kaffe Olofström
13.00 Dopgudstjänst Olofström
18.00 Mässa i stillhet Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
19.00 Samtal i fastetid Jämshög
2 söndagen i fastan
10.00 Mässa Jämshög
13.00 Dopgudstjänst Jämshög
18.00 Ordnära Gudstjänst Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
19.00 Samtal i fastetid Jämshög
Jungfru Maria beb.dag
10.00 Gudstjänst, kaffe, Olofström
14.00 Gudstjänst Gränum
18.00 Musikgudstjänst ”vi sjunger med
Maria” Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
19.00 Samtal i fastetid Jämshög

April

Midfastosöndagen
14.00 Gudstjänst, Fasteinsaml.dag Olofström (se sid 13)
6 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
7 tors 14.30 Vardagsgudstjänst Olofström
			
19.00 Samtal i fastetid Jämshög
10 sön 5 söndagen i fastan
			
10.00 Mässa Jämshög
			
13.00 Dopgudstjänst Jämshög
			
18.00 Ordnära gudstjänst Olofström
13 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
14 tors 19.00 Samtal i fastetid Jämshög
17 sön Palmsöndag
			
12.00 Gudstjänst Fasteinsamlingsöppet
(insaml.slut) kyrksöndag och kaffe
Jämshög
			
18.00 Mässa i stillhet Olofström
19 tis 			 Stilla dag med andakter, meditationer och samtal Olofström
27 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan

Påsken

21 Skärtorsdag
			
14.00 Mässa Jämshögs Dagcentral
			
19.00 Skärtorsdagsmässa Jämshög
			
19.00 Svensk-finsk Skärtorsdagsmässa
Olofström
22 Långfredag
			
10.00 Långfredagsgudstjänst Olofström
			
18.00 Långfredag i stillhet (Stabat Mater)
Jämshög (se sid 5)
23 lör Påskafton
			
23.30 Påsknattsmässa Olofström
24 sön Påskdagen
			
10.00 Finsk gudstjänst (körfestival) Olofström
			
14.00 Påskdagsgudstjänst, kör medv Jämshög
25 sön 	Annandag påsk
			
13.00 Dopgudstjänst Olofström
			
18.00 Vandringsmässa med Emmaustema
Olofström, vandring från Jämshög
kl 16 (se sid 5)

1 sön
			
			
4 ons
8 sön
			
			
			
11 ons
14 lör
			
15 sön
			
			
18 ons
22 sön
			
			
			
25 ons
29 sön
			
			

Maj

2 söndagen i Påsktiden
10.00 Gudstjänst Jämshög
13.00 Dopgudstjänst Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
3 söndagen i Påsktiden
10.00 Mässa, enkelt kaffe Olofström
13.00 Dopgudstjänst Olofström
18.00 Musikgudstjänst ”musik i vårens tid”
Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
11.00 Konfirmation Jämshög
14.00 Konfirmation Jämshög
4 söndagen i Påsktiden
11.00 Konfirmation Olofström
14.00 Gudstjänst för stora och små och avslutning barnverksamheten Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
5 söndagen i Påsktiden
10.00 Finsk Gudstjänst Olofström
14.00 Gudstjänst Gränum
18.00 Mässa i stillhet Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
Bönsöndagen
15.00 Gudstjänst med drama (Kyrkohistorisk
dag) Jämshög
18.00 Musikgudstjänst Jämshög (se
sidan 15)

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

