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Så bistert kall
sveper
nordanvinden
Vi är där just nu, i det s k vintermörkret,
med siktet inställt på vårvärmen. Vi är
också på väg mot påsken som så logiskt
infaller med just vårvärmen, i alla fall för
det mesta. Påsken berättar väldigt mycket
om hur Gud är och fungerar i vår bitvis
rätt så stolliga värld. Vi lever ju i en värld
där det både bokstavligt och bildligt blåser ganska bra ibland.

gud hör våra böner va dä än ä, å då bad jag tyst om att
Olle-speta skulle tvätta sej te nästa söndag, å kyrkoherden sa att en vet aldrig när å på vilket sätt gud åtgärdar
dä vi ber om å så tog han och putta Olle-speta i ån. Där
feck jag som iblann har tvivlat en rejäl tankeställare. Dä
ä nog ente omöjligt att gud drog igång Simone bara för
te få Olle-speta ordentligt tvättad.
Frågan är ju om Maja hade rätt eller om Simone hade
andra förklaringar. Men vi kan väl konstatera att inget
ont som inte har något gott med sig gäller ibland också.
Problemet är kanske att det tar tid att upptäcka det
goda, det syns inte alltid direkt. När det då gäller påskens händelser kan det ses som både grymt och
hemskt, samtidigt som det goda först hukar bakom
knuten och sedan får synas ordentligt. Jag tänker på
uppståndelsen. Det Gud gör i Jesu gestalt är en tvätt av
vår värld. Oavsett hur hårt det blåser, och om vi ibland
blåser omkull, finns alltid hoppet om att det mojnar och
blir lite varmare så småningom. Kanske är det det
påsken betyder, eller för att uttrycka det på ett annat
sätt: det är aldrig kört!

Jag läste i Dagens nyheter för några månader sedan en
klurig insändare från Hamneda (utanför Ljungby) och
om vad som kan hända där. Det är ett samtal i en
busskur en onsdagsmorgon som ”refereras”. Stormarna
Gudrun, Per och Simone diskuteras.
- Di brukar säja att dä aldrig finns någe ont som ente
har någe gott mä sej men av den här stormen finns
ente ett gott ord å te säja, sa Melker.
- Säj ente dä, sa Maja, för Olle-speta blåste i ån när han
va nere på bryggan å skulle binda båten å träffades av
en fruktansvärd orkanstöt så han for ner i vattne å fick
ligga där en bra stund innan han kunne kravla sej opp.
- Vad va det för bra mä dä dä? undrade Melker.

En glad påsk önskar
Anders Blixt

- Jag satt bakom Olle-speta på högmässan i söndags å
undra när han tvätta sej sist, å så sa kyrkoherden att
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påskinfo i korthet

Påskens drama i gudstjänsten
Påskens berättelse avspeglas i de
gudstjänster vi firar i Jämshögs och
Olofströms kyrkor under påskveckan. Det börjar redan på Palmsöndagen (13/4) då Jesus rider in i
Jerusalem tillsammans med sina
lärjungar. För att visa denna händelse och dess sammanhang har vi
ett påskrollspel kl 16.00 i Olofströms kyrka. Denna gudstjänst
utformas av konfirmanderna och
kommer att vara lite rörlig, men vi
är alla samtidigt med.
Skärtorsdagen (17/4) återknyter
vi till att Jesus firar en måltid med
lärjungarna, det har sedan blivit vår
nattvard, det var nämligen på
kvällen. Denna händelse firar vi kl
19.00 i Jämshögs kyrka, med
nattvard men också med den
fortsatta vandringen för Jesus mot
dagen efter.
När Långfredagen (18/4) bryter in
firar vi en lite mer dämpad gudstjänst kl 10.00 i Olofströms kyrka,
då fokus är ställt på Jesu lidandesvandring, korsfästelse och död.

Jesus Christ Superstar kl 18.00 i
Jämshögs kyrka slutar därför också
med korsfästelsen och sätter in den
i påskens hela budskap, med hjälp
av musik och drama.
Påskaftonen (19/4) blir egentligen
en väntans dag och avslutas kl
23.30 med en Påsknattsmässa i
glädje över uppståndelsen när
tolvslaget passeras. Detta firar vi i
Olofströms kyrka. När påskdagen
förflyter firas samma glädje i en
finsk påskdagsmässa kl 12.00 i
Olofströms kyrka och följs av en
påskdagsgudstjänst för stora och
små i Jämshögs kyrka kl 14.00. Är
det slut sen? Nej!
Annandag påsk firas en Emmausmässa som speglar lärjungarnas
fortsatta vandring i livet och deras
osäkerhet dessutom. En pilgrimsvandring avslutas med Emmausmässan kl 16.00 i Jämshögs kyrka.
Det går naturligtvis att komma
direkt till mässan utan att vara med
i vandringen.

Jesus Christ
Superstar
Påsken i musikens tecken
Långfredag kl 18.00 i Jämshögs
kyrka
Medverkande: kör, solister, musiker
och några till under ledning av Eva
Bäckman.
Är du intresserad av att medverka?
Hör av dig till församlings
expeditionen tel 977 01.

Pilgrimsvandring
Annandag påsk 21 april
Välkomna till en vandring från
Tvätthallarna till Jämshögs kyrka!
Kl. 13.00 Start för vandringen
(12.45 samling vid Petrusgården)
kl. 16.00 Emmausmässa i Jämshögs
kyrka.
Efter mässan äter vi en enkel soppa
till självkostnadspris på Petrusgården.
Anmälan senast den 16 april till
Tanja 977 58 eller Majvor och
Anders Janzon 465 89.

Stillhet inför påsken
Välkomna till samtal och andakt
inför påsken!
Torsdagar kl. 19.00
6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4.

Plats: Gudmorshuset i Jämshögs
kyrka
I samband med andakten finns
enkelt kyrkkaffe.
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Pilgrimsvägen

Foto: Carl Anders Olsson

”Härligt att gå i skola”
Intervju med NEO – klassen på Jämshögs folkhögskola. Elever med särskilda
behov går i denna klass.
Jag, Andi Österlund diakon i församlingen och
själavårdare på folkhögskolan fick den stora förmånen att intervjua
NEO-klassen under en
förmiddag om deras arbete på skolan och tankar
om livet och döden.
En klasskamrat dog i samband med
skolstarten, så det finns ett stort
behov av att prata om existentiella
frågor. Helt enkelt att prata om allt
mellan himmel och jord. Vi började
med en kort presentationsrunda.
Jag fick genast en känsla av värme
och ett seriöst engagemang av
eleverna. Jag hade förberett några
frågor.

Varför går du i skolan?
”Jag vill lära mig nya saker” ,”Jag får
lära mig måla, titta här har jag
målat min stol” (Alla har stolar som
man själv har målat) ”Jag behöver
lära mig hur man beter sig” ,”Jag
behöver extra stöd för att lära mig
läsa”
Vad har du för framtidsplaner?
”Jobba på pizzeria eller annan
restaurang” ”Vill vara hemma och
titta på film hur mycket som helst”
”Jobba på dagis”
Vad drömmer du om, dagdrömmar?
”Att alla skulle ha mat och kläder”,
”Att man skall få vara sjuk att man
inte måste arbeta” ,”Flytta utomlands till ett varmt land” ,”Resa till
olika länder, allra helst London”
,”Om det ej fanns hinder skulle man
kunna ”sno” ingen skulle behöva
pengar” ,”Starta konstgalleri”,
”Starta musikstudio”,”Jag drömmer
om att kunna gå tillbaka till 4 års
ålder” ,”Sitta och rita mina fantasier”
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Vad drömmer du om på natten?
”Ibland tror jag att någon är i
rummet” ,”Att jag skulle dö” ,”Jag
drömmer om farliga underliga
varelser som kommer, det kallas
mardrömmar”
Är ni rädda för att dö?
”Jag höll på att drunkna, på riktigt
när jag var liten”, ”En klasskamrat
höll mig under vattnet, jag blev
rädd för att dö”
Vad händer när man dör?
”Jag är rädd för en farlig gubbe
som kommer”, ”Jag tror att man
svävar ovanför ett tag”, ”När farmor
dog trodde jag att hon blev en
giraff”
Sammanfattningsvis blev jag
mycket gripen själv av alla samtal
och allt engagemang i klassen. Alla
var angelägna med att få läsa
artikeln innan den går i tryck.
Aldrig förut har jag upplevt ett
sådant fokus och koncentration i
en grupp, som jag fick uppleva
denna förmiddag med Neo på

folkhögskolan. Tiden rusade iväg,
jag kände delad glädje, omsorg om
varandra, framtidstro och det riktigt
bubblade inom mig då vi satte
punkt för vårt arbete.
Mitt varmaste tack till er alla för att
jag fick komma och göra denna
artikel tillsammans med er. Välkomna att hälsa på, på min arbetsplats.
Jag rekommenderar oss alla att
göra studiebesök det kan ge mer än
många artiklar och böcker vi läser
och sedan tror oss veta mer.
Mina tankar går till ett intressant
seminarium i Malmö. ”Ett samhälle för alla – hur når vi dit?”
På Lunds universitets utbildning för
socionomer, har man erbjudit
studieplatser för samhällets utstötta.
Syftet är, att direkt lära sig som
blivande handläggare, vad behovet
är bland dem som söker, vad är det
stöd som verkligen gör skillnad och
skapar framtidstro. Precis som
studiebesök i människors verklighet
kan ge ovärderlig kunskap om just
verkligheten, har man vid Lunds
universitet sett fördelen med att
knyta kontakter konkret till brukarna.
Vi talar mycket om empowerment /
egenmakt idag inom socialvård och
diakoni. Vi skall stötta människor,
som hamnat i svackor i livet, genom
att ta vara på de egna resurserna
och krafterna. Förr tenderade vi att
ta ansvar och göra åt människor
sådant som de ej alls önskade från
början. Inom all hjälpverksamhet
gäller ju att respektera individens
egen kapacitet och utveckla de
egna resurserna mot ett respektfullt
och självständigt liv.

Ekumenisk afton 15 maj
Torsdagen den 15 maj
kl 18-21 kommer vi i
Olofströms församlingsgård
att ha en ekumenisk kväll
med Tomas Sjödin.
Arrangör: Ekumeniska rådet i
Olofström. Ingen föranmälan. Fika
till självkostnadspris.
Tomas Sjödin är pingstpastorn som
har blivit populär genom sina
böcker och krönikor om sin religiösa tro och om livet som far till två
svårt sjuka söner.
I sin senaste bok ”Det händer när
du vilar” vill han uppmuntra läsaren
att finna en livsrytm där vila blir en
självklar del av tillvaron.

Idag är arbetet för många mer eller
mindre ständigt närvarande, även
under helgen. Idealet är ständig
prestation och aktivitet, som bara
avbryts då och då av en långsemester i något exotiskt land.
Vila är inte lyx utan det är något vi
behöver för att vara hela män
niskor. När vi vilar, ensamma eller
tillsammans med andra, så växer vi.
Men att släppa taget och luta sig
tillbaka kan vara svårt, inte minst
för dagens människor.
Är då Tomas Sjödin emot hårt
arbetande, nej det han varnar för
är när allt flyter samman, när
arbetsdag och helg blir en grå,
osmält massa.

Tack Magnus Elmblad

för din tid som Folkhögskolepräst

på Jämshögs Folkhögskola.

Magnus har nämligen slutat hos
oss från årsskiftet för att arbeta
som komminister och sjukhuspräst
i Karlshamns församling

Avslutningsvis en hälsning från
NEO-gruppen till Er alla:

Du har betytt mycket för många. Vi
önskar dig lycka till och Guds rika
välsignelse därtill i din nya tjänst.

”Såsom jag själv vill bli
behandlad, så vill jag
behandla andra”

Foto: Alf Carlstedt
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Kyrkogården är en plats
som besöks av många
människor samtidigt som
det är en arbetsplats för
kyrkogårdspersonalen.
Kyrkogårdsförvaltningen i Jämshögs
församling har ansvar för kontrollen
av gravstenarnas säkerhet så att
inga olyckor inträffar, men det är
gravrättsinnehavarens skyldighet att
se till att gravstenar som inte står säkert åtgärdas. Därför har kyrkogårdspersonalen påbörjat ett stort
arbete på kyrkogården, att kontrollera säkerheten på gravstenarna.

Alla gravstenar skall besiktigas och
det innebär:

•
•
•

•

Att stenen inte får luta mer än
visst antal grader.
Att stenen skall tåla ett tryck av
35 kg när vi provdrar den.
Att stenen minst skall ha två
dubbar av tillräckligt hållfasthet
med anpassning till hålen i
stenen och sockeln.
Att om gravvården består av
flera delar, skall samtliga delar
vara dubbade och tåla testet.

Denna kontroll har för övrigt alla
församlingar blivit ålagda att göra,
p g a olycksrisken.
För de gravstenar som berörs, kommer vi att under våren att skicka ut
brev till gravrättsinnehavarna med
information hur man kan gå tillväga
för att åtgärda problemet. Vi kommer också att märka upp/stötta
upp gravstenarna under tiden för
att undvika att olyckor sker.
För mer information, ring
Ann Svensson, församlings
expeditionen, tel 977 07.

Från 1 januari har vi fått en ny kantor
Vem är du?
Jag heter Carina Kenneteg, är 49 år
och bor i Bromölla. Jag kommer ursprungligen från Småland, från ett
samhälle som heter Kärda, och ligger
ca 1 mil utanför Värnamo. Jag är utbildad kantor och har gjort min utbildning i Hjo i Västergötland och i
Mellansel som ligger i Ångermanland. Jag har arbetat på en rad olika
platser i Sverige och haft både fasta
tjänster och vikariat. Jag började
jobba 1986, samma år som jag tog
min examen. Nu närmast kommer
jag från en kantorstjänst i Gammals6

torp/Ysane församling där jag har
varit i drygt 3 år.
Vad har du för förväntningar?
Att få lära känna de människor som
finns här i församlingen, både de
som är med i våra olika verksamheter, men även dem som kommer till
våra gudstjänster och samlingar.
Att det rika musikliv som redan
finns här ska få utvecklas ännu mer.
Och givetvis att vi ska få fortsätta
att sprida det kristna budskapet till
dem vi möter här i Jämshög och
Olofström!

Foto: Anders Blixt

Många 25-åringar
2013
I slutet av 2013 uppmärksammades de bland de anställda
och förtroendevalda som har funnits med i Jämshögs församling under 25 år. De tackades för detta vid ett Kyrko
fullmäktigemöte. Här ser du våra 25-åringar, som anställda Carina Ingmarsson, Ann Svensson, Christina Seldevall
och som förtroendevald Gert Gustavsson.

Foto: Susanne Andkvist

Lördagen den
3 maj kl 13-16

i Olofströms kyrka

Drop-in-dop!

Under denna tid
finns bl.a. präst och
musiker på plats och
de som kommer dit kan
bli döpta i en enkel dopceremoni. Det enda som
krävs är att alla vårdnadshavare till barn under 18 år ger
sitt samtycke.

För andra gången erbjuder Jämshögs församling möjlighet till dop med drop-in.
Är du inte döpt som vuxen eller vill du att ditt barn ska
döpas utan en större planering så kan du komma till
Olofströms kyrka och vara med om ett dop på drop-in
dagen

Efter dopet finns dopfika med tårta framdukat i Mariasalen. Vi har
även enkelt pyssel till alla barn.
Ingen anmälan behövs, men har du
frågor får du gärna ringa till Ann på expeditionen eller till prästerna Anders B.
och Tanja för mer information.
Välkomna till drop-in-dop!
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De tre senaste fastekampanjerna har
haft rubriken ”Allt för att utrota
hungern”. Rubriken syftar på allt det
som görs runt om i världen för att
skapa hållbar försörjning för utsatta
människor. Men det handlar också
om ALLT som görs här hemma för
att samla in pengar, opinionsbilda
och påverka, för att utrota hungern i
världen.

Att kunna äta sig mätt är en mänsklig rättighet. Trots det hungrar nära
en miljard människor runt om i
världen. Det kan vi inte acceptera. I
fastekampanjen är du med och ger
en medmänniska nya möjligheter till
ett liv utan hunger.

och rättvisa. Som fattig har du inte
råd att köpa den mat som finns, du
har inte makt att förändra din
situation eller bra metoder för att
odla tillräckligt med näringsrik mat.
Det krävs en förändring – den kan
ske om viljan finns hos oss alla.

Grundorsaken till hungern är
fattigdom och brist på demokrati

Välkommen att vara med!

gåva!
Ge en2 2-3 Pg
90 01 23 Bg
12
900-

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
sk13251
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Foto: Paul Jeffrey/ACT

Svenska kyrkan är en del av

Fasteinsamlingen 2014

Det här gör vi i Jämshögs församling!
för
Start
ngen
i
l
m
i ns a

2 mars kl. 14.00-17.00

bilje
ttkö
p
sker
i fo
ajén

STORA
Fasteinsamlingsdagen
i Olofströms kyrka

Program:
kl. 14.00 Familjemässa, barn
körer medverkar

22
mars

kl. 15.00

Matinébio i

Församlingsgården
Olofström, fika med våfflor.
Internationella gruppen.

kl. 15.00 Olika aktiviteter mot
biljett: Korvgrillning • Fika •
Lotterier • Chokladhjul • Bobbycar-race • Ponnyridning • m.m.

05
april

kl. 18.00

Konsert med
Lina Lindsjö &

band Jämshögs kyrka.
Biljettförsäljning via
församlingsexpeditionen i
Jämshög.

28

Teater ”Resande
april blod” i kapellet på

folkhögskolan.
Se vidare annonsering
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Kl. 16.30 gemensamt avslut med
musik i Mariasalen, lottdragning

13
april

kl. 16.00

Påskrollspel

för alla åldrar.
Olofströms kyrka. Ta med dig ett
lakan så att du kan vara med och
uppleva den första kristna påsken!
(Övning kl. 14.00) Avslutning för
fasteinsamlingen.
Välkommen!

Kyrkoful

NY i KF
Vilket bibelord betyder
extra mycket för dig?

i Jämshögs församling

Vad tror ni: om en man har
hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de
nittionio kvar i bergen och ger sig
ut och letar efter det som är
borta? Matteus 18:12
Ingolf Johnsson
Allt vad ni vill att
människorna skall göra för er,
det skall ni också göra för dem.
Det är vad lagen och
profeterna säger.
Matteus 7:12
Marianne
Lundström

Mitt öga skall vaka över dej
Psaltaren 32:8
Birger
Vernersson
Var goda mot varandra, visa
medkänsla och förlåt varandra
liksom Gud har förlåtit er i Kristus.
Efesierbrevet 4:32
Bodil Jönsson
Hedra din far och din mor, så att
du får leva länge i det land som
HERREN, din Gud, ger dig.
Mos 20:12

Britt-Marie
Rosén
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Kyrkofullmäktige 2014-2017:
Agnetha Andréasson, Erik
Aronsson, Gunni-Ann Berggren,
Birgitta Eidrup Persson, Kersti
Gustafsson, Gert Gustavsson, Siv
Henriksson, Kjell-Åke Hildings,
Ingolf Johnsson, Bengt Jämstorp,
Bodil Jönsson, Eva Jönsson,
Ingrid Karlsson, ordf
kyrkorådet, Evert Larsson,

lmäktige

NY i KF
Vilket bibelord betyder
extra mycket för dig?

för perioden 2014-2017.

Tro, hopp, kärlek
1 Korintierbrevet 13

Majvi Tingstedt

Gör inget utan eftertanke
så slipper du ångra det du gör
Syr 32:19

Marita Orvegren

Marianne Lundström, Dan
Orvegren, Marita Orvegren,
Gunbritt Persson, Linda Rehn,
Britt-Marie Rosén, Anita
Skarphagen, ordf
kyrkofullmäktige, Anders
Svensson, Majvi Tingstedt, Birger
Vernersson, Hans Åkesson och
Anders Blixt

Störst av allt är kärleken
1 Korintierbrevet 13

Eva Jönsson

Jag glömmer det som ligger
bakom mig och sträcker mig
mot det som ligger framför mig
Filipperbrevet 3:13

Foto: Susanne Andkvist
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Dan Orvegren

Diakoni

Här möts vi alla under
samma tak
Fyra generationer kvinnor
möts i kyrkan. Aulikki är
gammelmormor som
flyttade till Sverige redan
1956. Hon arbetade på
Volvo Personvagnar i över
30 år.
Aulikki är även utbildad instruktör i
Civilförsvaret. Hon är mor till Marita,
som är uppvuxen i Olofström.
Marita har arbetat som fritidspedagog i Olofströms kommun. Hon har
drivit hälsokostaffär, är naturterapeut och massör med olika behandlingar.
Marita har fyra döttrar och en av
dem heter Pauliina. Hon har varit
mammaledig med ettåriga dottern
Keyla. Nyligen öppnade Pauliina
egen frisörsalong i Olofström. Här
är det verkligen kvinnopower.
Kvinnor med flera järn i elden.
Detta är inte allt, de är även aktiva
på fritiden. Aulikki har under flera år
varit ledamot i kyrkans arbetsgrupp
för sverigefinskt arbete och är med i
besöksverksamheten. Marita har
föreläst flera gånger både på Bara
Vara, Finska Kvinnodagar och på
dagledigträffar.
Även Pauliina har varit ledamot i
den finskspråkiga arbetsgruppen

och deltagit med Keyla i kyrkans
babyrytmik. Församlingsgården kan
verkligen fungera som mötesplats
för olika generationer och nationaliteter. Alla får vi plats under samma
tak. Vi kan söka och uppleva
andlighet och gemenskap. Oavsett
om man är sökare eller troende är
dörren alltid öppen i kyrkan. Här
kan vi alla växa som människor och
lära känna Gud. Aulikki och Marita
har under flera års tid åkt till
retreater för att uppleva stillhet och
tystnad.
Pauliina och lilla Keyla har dansat
och sjungit på babyrytmiken. Precis
som livet, är olika rytmer, fart och
stillhet, skratt, glädje, sorg och tårar.
Allt det vi behöver dela . Vi har olika
gåvor, som vi kan dela med oss av.
Det är en stor glädje att lära känna
varandra och dela livet med varandra. Vårens tema i församlingsarbetet är att dela. Vi i kyrkan är så
glada att vi har fått dela upplevelser
med Aulikki, Marita, Pauliina och
lilla Keyla så många trevliga möten.
Tack för att ni ställde upp på den
här intervjun och vi önskar att vi får
fortsätta att dela livet tillsammans
med er.
Välkomna under samma tak att
dela livet med oss.
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Sverige-finskt

Saman katon alla
kohdataan
Neljä sukupolvea tapaavat
kirkolla. Aulikki on
iso-mummi, joka muutti jo
vuonna 1956 Ruotsiin.
Hän työskenteli Volvolla
yli 30 vuotta ja on myös
koulutettu ohjaaja Pelastuspalvelussa.
Aulikin tytär Marita on kasvanut
Olofströmissä ja työskennelllyt
vapaa-ajanohjaajana Olofströmin
kunnassa. Hän on myös monelle
meille suomalaisille tuttu terveyskaupan omistajana. Marita on
pitänyt meille useita luentoja
terveyden hoidosta niin Naistenpäivillä kuin Avoimissa ovissakin.
Maritan tytär Pauliina on juuri
lopettanut äitiysloman ja avannut
oman kampaamon Olofströmissä.
Kylläpä tässä joukossa on naisvoimaa. Naisia joilla on monta rautaa
tulessa yhtä aikaa.
Eikä tässä vielä kaikki, vaan he ovat
aktiivisia vapaa-aikanakin. Aulikki
on suomenkielisen seurakuntatyön
työryhmässä ja ystäväpalvelussa.
Pauliina on myös ollut suomenkielisessä työrymässä ennen Keylan
syntymää. Näin kirkko voi olla
kokoontumispaikkana eri sukupolville. Kaikki mahdumme saman
katon alle. Ovet ovat auki kaikille.
Oletpa etsijä tai uskossa sinulla on
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paikka kirkolla. Aulikki ja Marita
ovat monen vuoden aikana osallistuneet seurakunnan järjestämiin
hiljaisuuden retriiteihin.
Pauliina taas on tanssinut ja
laulanut pikku Keylan kanssa
Babyrytmikin tahdissa. Elämä on
vauhtia ja hiljaisuutta, iloa, naurua,
suruja ja kyyneleitä. Yhdessä me
saamme jakaa elämän kysymyksiä
ja lahjoja, mitä meillä itse kullakin
on. Kevään toiminnan teemana on
juuri ”Jakaminen”. Iloitsemme
kaikesta siitä, mitä olemme saaneet
jakaa Aulikin, Maritan, Pauliinan ja
Keylan kanssa ;monta mukavaa
kohtaamista.
Tervetuloa saman katon alle
jakamaan elämää.

Mervi
Juutilainen

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

Församlingsnytt
Följande personer har under
perioden 1 oktober 2013 - 31
december 2013 blivit medlemmar i
församlingen genom dopet:

Följande personer har under tiden 1
oktober 2013 - 31 december 2013
avlidit i församlingen

Loui Lave

Nils Lundqvist, Jämshög, 85 år
Elvira Kieninger, Olofström, 90 år
Bengt Olausson, Olofström, 75 år
Bertil Stubbendorff, Olofström, 92 år
Karl-Erik Freij, Olofström, 81 år
Hilding Abrahamsson, Gränum, 97 år
Einar Martinsson, Olofström, 96 år
Göte Åberg, Olofström, 87 år
Härta Gustavsson, Olofström, 97 år
Walter Nilsson, Olofström, 95 år
Erik Håkansson, Olofström, 96 år
Barbro Johnsson, Jämshög, 77 år
Hildur Johnsson, Jämshög, 91 år
Ella Johansson, Jämshög, 99 år
Brita Larsson, Olofström, 101 år
Brita Petersson, Olofström 97 år
Elsy Johansson, Olofström 93 år
Evert Jönsson, Olofström 76 år
Inga-Britt Olofsson, Jämshög 93 år
Edo Arvidsson, Jämshög 81 år
Berta Kristina Eriksson, Olofström 89 år
Ingrid Nilsson, Olofström 91 år
Gunnar Hansson, Olofström 90 år
Alice Johansson, Olofström 87 år

son till Therése Lavesson och Dennis Klep

Ängla Anita Maya

dotter till Kristine och Nicklas Söderlund

Elvin Gabriel Per

son till Kristina och Per Gustafsson

Thilde Elisabet Lena
dotter till Hanna Erlandsson och Toni
Kinnunen

Julia Rebecka

dotter till Rebecka Gospodaric och
Nicklas Curtsson

Leonard William

son till Dina Silva Munoz och Christoffer
Olsson

Ellen Iréne

dotter till Johanna Andersson och Henrik
Wigselius

Hedvig Hilma Regina

Mollie Livia Lii
Dotter till Elin Nilsson och Chinasa
Oduenyi

Viggo Casper Alexander

son till Hanna Haldin och Henrik Larsson

Carla Zeloah Maja

dotter till Jennie Raminder och Håkan
Åkesson

dotter till Emma Persson och Mikael
Ruottu

Lars Roger Wilgot

son till Emelie Bengtsson och Joakim
Andersson

Molly Linnéa

dotter till Linda Salorinne och Jim
Valentin

Dopmöjligheter under våren
Dopgudstjänster firas två söndagar per månad, som regel kl 13 eller 14.
Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.

Mars
9 Söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst

Maj
3 Lördag 13-16 Olofström
drop-in-dop

16 Söndag 10.00 Olofström
Gudstjänst 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

11 Söndag 10.00 Jämshög
Gudstjänst 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst

April
6 Söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst

18 Söndag 12.00 Olofström
Dopgudstjänst

21 Annandag påsk 12.00
Olofström Dopgudstjänst

.
Intresserad av dop?
www. dopsajten.se

Påsklovsöppet, barn
och familj
Vardagsgudtjänster kl 14.00
Måndagen den 14/4
kl. 10.00 – 16.00 i Jämshög
Onsdagen den 16/4
kl. 10.00 – 16.00 i Olofström
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JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG
Växel................................................................................. 0454-977 00

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

Nytt
Termins
program
för våren ute
nu!

www.svenskakyrkan.se/jamshog
Tfn. o. Exp.tid
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
Anders Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51

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

Tanja Borchardt komminister...............................0454-977 58
Jennie Chapman komminister ............................0454-977 52
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Ewa Johansson diakoniass. & ungd.ansv........ 0454-977 62
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Carina Kenneteg kantor........................................ 0454-977 63
Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61

Foto: Alf Carlstedt

Jennie Chapman

Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83

kommer att vara föräldraledig
från april månad till december 2014. Under den tiden
kommer Nils Eric Gestegård
att vikariera som komminister. Han börjar i mitten av maj och presenteras i
nästa nummer av Kyrknytt.

Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80
Samordnande kyrkvaktmästare .................. 070-625 77 00
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60

Andi Österlund

DIREKTnummer

har slutat sin introduktionstjänst i
församlingen och går vidare till
annan tjänst.
Tack för den här tiden och lycka till
i fortsättningen.

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

Julinsamlingen

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

Från 1 advent till trettonhelgen har vi haft insamling till Svenska kyrkans Internationella arbete. Det
blev 21 369 kr.

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
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Kalendarium våren 2014
Mars

2 sön 	Fastlagssöndagen
			
14.00 Olofström Fasteinsamlingsdag
Familjemässa, barnkören medv (se sid 8-9)
5 ons 20.00 Folkhögskolan Askonsdagsmässa
6 tors 19.00 Jämshög ”Stillhet inför påsken”, med kaffe
9 sön 1 söndagen i fastan
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
18.00 Olofström Ordnära Gudstjänst
12 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
13 tors 19.00 Jämshög ”Stillhet inför påsken”, med kaffe
16 sön 2 söndagen i fastan
			
10.00 Olofström Gudstjänst *
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
18.00 Jämshög Mässa med bönerum
19 ons 18.00 Olofström Vardagsgudstjänst, Familjekväll
(anmälan)
			
20.00 Folkhögskolan Mässa
20 tors 19.00 Jämshög ”Stillhet inför påsken”, med kaffe
22 lör 15.00 Olofström matinébio med fika (se sid 9)
23 sön Jungfru Maria bebådelsedag
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
12.00 Olofström Finsk mässa
26 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
27 tors 19.00 Jämshög ”Stillhet inför påsken”, med kaffe
30 sön Midfastosöndagen.
			
10.00 Olofström Mässa *
			
18.00 Jämshög Ordnära gudstjänst

2 ons
3 tors
5 lör

April

20.00 Folkhögskolan Mässa
19.00 Jämshög ”Stillhet inför påsken”, med kaffe
18.00 Jämshög konsert med Lina Lindsjö &
band (se sid 9)
6 sön 5 söndagen i Fastan
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
18.00 Olofström Ordnära Gudstjänst
9 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
10 tors 19.00 Jämshög ”Stillhet inför påsken”, med kaffe
13 sön 	Palmsöndag
			
16.00 Olofström Påskrollspel för stora och små,
Kyrksöndag (se sid 3)
14 mån 14.00 Jämshög Vardagsgudstjänst (fam.dag 10-16)
16 ons 14.00 Olofström Vardagsgudstjänst (fam.dag 10-16)
17 tors 	Skärtorsdag
			
19.00 Jämshög Skärtorsdagsmässa

* Enkelt kyrkkaffe

18 fre Långfredag
			
10.00 Olofström Långfredagsgudstjänst
			
18.00 Jämshög Jesus Christ Superstar (se sid 3)
19 lör	Påskafton
			
23.30 Olofström Påsknattsmässa
20 sön 	Påskdagen
			
12.00 Olofström Finsk Påskdagsmässa
			
14.00 Jämshög Påskdagsgudstjänst för stora
och små
21 mån Annandag påsk
			
12.00 Olofström Dopgudstjänst
			
16.00 Jämshög Emmausmässa
			
13.00 Pilgrimsvandring fr. Tvätthallarna till
Jämshögs kyrka (se sid 3)
23 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
27 sön 2 söndagen i Påsktiden
			
10.00 Jämshög Mässa, *
			
18.00 Olofström Ordnära gudstjänst
28 mån 		
Folkhögskolan teater (Resande blod) (se
annonsering).
30 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa

3 lör
4 sön
			
			
7 ons

Maj

13-16 Olofström drop-in-dop (se sid 7)
3 söndagen i Påsktiden
10.00 Olofström Mässa*
18.00 Jämshög Ordnära Gudstjänst
18.00 Jämshög Vardagsgudstjänst, Familjekväll
(anmälan)
			
20.00 Folkhögskolan Mässa
11 sön 4 söndagen i Påsktiden
			
10.00 Jämshög Mässa
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
18.00 Jämshög Vårkonsert med flera körer
14 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
15 tors 18.00 Olofström Ekumenisk kväll med
Thomas Sjödin (se sid 5)
17 lör 11.00 Jämshög Konfirmation
18 sön 5 söndagen i Påsktiden
			
12.00 Olofström Dopgudstjänst
			
14.00 Olofström Familjemässa, barnkör
21 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
24 lör 		
Församlingsutfärd (anmälan)
25 sön Bönsöndagen
			
12.00 Olofström Finsk mässa
			
10.00 Jämshög Mässa*
			
18.00 Olofström Ordnära Gudstjänst
28 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
29 tors 	Kristi Himm.färdsdagen
			
10.00 Folkhögskolan Friluftsgudstjänst
(kaffekorg)
			
19.00 Jämshög Finsk körfestival

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

