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Låt det växa!
Foto: Privat

Under påsktiden traderas hela Kristi passionsberättelse, berättelsen om hur Gud vill försoning och fred.
Genom sin uppenbarelse i Jesus Kristus, visar Gud på
ett allt uthärdande kärlekens offer för skapelsens skull.
Inte bara för människans skull – men även för djuren
och för jorden. Hela skapelsen är under Guds kärleks
försoningsplan. Människan skall mötas med nåd och
förlåtelse, djur och grödor skall ej mera offras och
människan skall leva av Guds kärlek till hela skapelsen.
Skall leva i kärlek och omsorg i sin relation till skapelsen.

Nu är våren här, min absoluta favorittid
på året, då alla små skott som tittar upp
från jorden påminner mig om att det
finns nya möjligheter och nytt hopp om
växt, inspiration och glädje.
Själv går jag i denna tid och ser till mina egna odlingar
både inne och ute. Det ger mig så mycket glädje trots
det stora arbetet och det för mig nära naturen och nära
Gud. Denna gudsupplevelse som uppstår genom närhet till naturen, hjälper mig att bli stilla i själen och lyssna – både inåt och utåt. Ger mig insikt om att båda jag
och naturen behöver Guds Andes kraft och kärlek för
att må bra och utvecklas och jag vet att vi människor
har ett stort ansvar i att bistå naturen i detta.

Vi lever i ett redan ännu-inte perspektiv, vi kämpar
fortfarande men jag tror att människan inte behöver
kriga mot jorden. Inte utnyttja och inte förstöra, utan
låta växa och bistå i växandet. Utifrån ett påskens perspektiv tänker jag mig att Gud kallar oss till sin försoning; Kom till Mig alla ni som törstar! Slut fred! älska
naturen som dig själv!, låt växa och ta emot Min kärlek
i alla dina relationer!

I 1:a Mosebok kap 3 berättas det att på grund av
människans bortvändhet från Gud (synd) väcks det
fiendskap i människans relationer. Bland annat fiendskap mellan människa och jord, som i sitt ursprung är
menad att leva i symbios (på hebreiska är namnet för”
människa” och” jord” från samma ordstam ”adam” och
”adamah”!). Fiendskapen blir till ett krig med förluster
på båda sidorna, människan kämpar och sliter för att
få mat tills hon dör och jorden kämpar som förbannat
(kap 3, v. 17), för att överleva i sin mångfald och fruktbarhet.

Ta en stund i naturen, bli stilla
och lyssna du med.
God påsk önskar jag er!
Jennie Chapman
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Korsvandring
och Påskmanifestation
på Skärtorsdagen
Skärtorsdagen den 2 april anordnar Ekumeniska rådet i Olofström en korsvandring mellan
kyrkorna som finns i Olofström.

Alf Lax,

född 21 juni 1951 i Jönköping, är en svensk kristen sångare och
trubadur, bosatt och verksam i Trollhättan.
Måndagen den 11 augusti 2014 påbörjade Lax en vandring med ett kors från
Göteborg och var framme i Stockholm den 14 september. Han gjorde
det tillsammans med Svenska fängelsemissionen och tidningen Dagen.
Syftet med marschen var att sprida det kristna budskapet om befrielse
och försoning.

Vi börjar kl 13.00 vid Katolska
kyrkan - Pingstkyrkan för att sedan fortsätta sträckan Serbisk Ortodoxa kyrkan till Olofströms kyrka, därifrån går vi sedan till torget.
På torget beräknas vi vara mellan
kl 14.00-15.00. Alf Lax kommer
att sjunga och berätta om påsken,
kaffe kommer också att finnas i
all enkelhet, förmodligen finns det
något för barnen… Ja vad som
händer mer får du se då.
Du kan ansluta till korsvandringen
vid någon av kyrkorna eller under
vandringen.
Mer info finns på vår hemsida och
via affischer när det närmar sig.

Ekumeniska rådet – vad är det?

Ekumeniska rådet består för tillfället av Boguslaw Banaszek, Maria Aronsson, Daniel Svensson, Lars-Eric Johansson, Anders Blixt och Alve Svensson
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De kristna församlingarna i Olofström bildar en samrådsgrupp
som kallas Ekumeniska rådet.
De församlingar som är med är
Svenska Kyrkan (2 församlingar),
Pingstkyrkan, Katolska Kyrkan och
Ortodoxa Kyrkan. Tillsammans firar
vi gudstjänst och har fördjupningsdagar kring spännande föreläsare
och teman. Under ett år har vi som
regel tre gemensamma tillfällen,
spridda över året, då vi tar vara på
det som är gemensamt: Jesus Kristus. Andra former av samverkan
finns också.

Olika traditioner - samma Påskhelg

Visste du att:

• ägget symboliserar
Jesu uppståndelse.
Det hårda skalet är
graven som Jesus
”bryter sig igenom”.
När fastan avslutades
blev det i det gamla bondesamhället
tillåtet att äta vårens
ägg. Våra godisägg
kommer ur samma
tanke som ägget.

• tidigt fanns många
olika uppfattningar om
när under året man
skulle fira påsk. Därför
beslöt man år 325, på
kyrkomötet i Nicaea,
att den rätta tiden för
påsk är första söndagen
efter första fullmånen
efter vårdagjämningen,
tidigast den 22 mars och
senast den 25 april. Därför har påskhelgen inget
fast datum.

• den gula påskfärgen förmodligen kommer från kycklingarna
som kommer ur ägget. Den gula
påskliljan passar därmed som
hand i handske, gul och som en
sol – ljuset besegrar mörkret.

• påskriset, eller fastlagsriset, har inte från
början haft något syfte att vara vackert.
Fjädrarna är ett modernt påfund. Traditionen var istället att husfadern skulle piska
husfolket på långfredagens morgon för att
påminna dem om hur Jesus blev slagen.
Det är kanske bättre att sätta fjädrar i det.

• fram till 1772
var skärtorsdagen helgdag,
men inte långfredagen. Långt
in på 1900-talet
var sedan långfredagen den
stora helgdagen
(då fick barnen
knappt leka),
vilket idag har ändrats. Kyrkligt sett hänger långfredagen och påskdagen ihop och påskdagen har idag blivit
större, och gladare. Det är därför vi tänder påskljuset
på påskdagen och det stora påskljuset används sedan
vid dopen i kyrkan.
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Hur firar du påsk?
Sara Rudolfsson
Påsken firar jag med familj och vänner,
nästan alltid hemma i Kyrkhult. På skärtorsdagen hjälper jag dottern att som påskkärring gå ut och samla godis. Huset pyntas
med björkris, fjädrar, kycklingar och ägg. På
långfredagen tar vi gärna en promenad med
hunden, vinterstädar trädgården och äter
sedan middag på kvällen, ofta lamm i någon
form. Påskaftons morgon är det frukost med
äggmålning, sedan får dottern leta efter ett godisägg i huset som
påskharen gömt och på kvällen är vi ofta bortbjudna till bekanta.
För mig är påsken en högtid som innebär nytt liv, inte bara i kristen
bemärkelse. Mörkret och vintern börjar avta, en och annan påsklilja
kanske har vågat sig fram, träden börjar skymta i ljusgrönt och vi får
hopp om sol och sommar igen.
Pentti Grönvall
Om jag och min fru är hemma under påsken
firar vi stillsamt. När det har varit tvåspråkig
gudstjänst på skärtorsdagen har vi gått dit.
På långfredagen äter vi gärna lax med tillbehör och påskafton har vi en liten påsksupé
med olika läckerheter. Det finska matinslaget
är memma, som vi äter med tjock grädde
och strösocker. Om vi inte blir bortbjudna
köper vi påskbakelser till kaffet. Påskliljor
och ljus finns på bordet. När barnen var små kom påskharen med
godis och liten peng. Påskdagen blir det ofta kyrkan.
Julia Stensson
Hemma märker jag det att det är påsk genom att påskris och annat påskpynt kommer fram. Vi brukar träffa släktingar under
påsken och sedan är det skönt med påsklov
och att då vara ledig från skolan.

Katalin Hajas
Påsk är en av årets största helger. Jag har
en tradition som jag fick av mina föräldrar.
Före påsk äter jag sparsamt, på långfredag
lyssnar jag eller är med på konsert: Pergolesis Stabat Mater, som handlar om Jesu mors
lidande. Jag har också som tradition att måla
ägg och äta skinka. Musiken har följt mig
hela livet och finns det möjlighet medverkar
jag i konserter eller gudstjänster, eller så
spelar jag musik som är knuten till påsken hemma. Till mina närmaste skickar jag påskhälsning och önskar också på det här sättet
alla en glad Påsk.
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Lördagen den
18 april kl 13-15
i Olofströms
kyrka

Under denna tid
finns bl.a. präst och
musiker på plat s och de
som kommer dit kan bli
döpta i en enkel dopcere moni. Det enda som krävs
är att alla vårdnadshavare till
barn under 18 år ger sitt sam-

tycke.

a
Efter dopet finns dopfika med tårt
n
äve
framdukat i Mariasalen. Vi har
enkelt pyssel till alla barn.
du fråIngen anmälan behövs, men har
expedigor får du gärna ringa till Ann på
och Tanja
tionen eller till prästerna Anders
för mer information.
Välkomna till drop-in-dop!

Vårkonsert

i Jämshögs kyrka.
Söndag 17 maj
kl 18.00.
Då kommer flera körer att medverka, Holjekören, Tonsättarna,
Finn-Kööri, Siriuskören/Caprice,
Kyrkhults Hembygds- och kyrkokör samt Jämshögs kyrkokör.
Vi kommer att framföra välkända
vår- och sommarsånger.
Varmt välkomna!

Vi behöver fler män
till kyrkokören
Välkommen att vara med . Vi övar
måndagar kl 18.30-20.30.
Kontakta Kantor Carina Kenneteg
tel 0454 977 63
Varmt välkomna!

Stilla dag i
stilla veckan
Tisdagen den 31 mars kl 10.00—
16.00, Petrusgården i Jämshög
Under hela dagen finns det tid för andakt, stillhet och delande, kaffe/te.
Kl 10.00 börjar stilla dagen på Petrusgården.
Kl 12.00 enkel soppa serveras till självkostnadspris, middagsbön.
Kl. 13.30 möjlighet att gå en kortare pilgrimsvandring i lugnt tempo (ca 2 tim.) förbi varggropen i Rödhult. Ta gärna med egen termos/
eftermiddagsfika.
Kl 15.30 andakt
Du kan vara med hela dagen eller delar av
dagen.
För deltagande i sopplunchen denna dag anmäl
dig till Mervi 977 56.
För information om vandringen ring
Tanja 977 58 eller Majvor och
Anders Janzon 465 89.

Foto: privat

Stillhet inför påsken med mässa
När? På torsdagkvällar under fastan:
19/2, 26/2 , 5/3, 12/3 19/3, 26/3.
Vi börjar kl. 19.00.

Varmt välkomna till att dela stillhet och gemenskap i
Nikodemuskapellet på torsdagkvällar under fastetiden.
Vid varje tillfälle kommer det att finnas en läsning från
berättelsen om Jesu sista dagar, passionsberättelsen,
möjlighet till att tända ljus, en stund stillhet och möjlighet att få nattvarden.

Var? Nikodemuskapellet på folkhögskolan i Jämshög
Var med en gång eller alla gånger!
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Svaret på: ”varför
firar vi påsk?”

Vi människor firar påsk av olika
anledningar.
Den som vi flesta känner till är
att Jesus korsfästes och dog på
korset på långfredagen.
På påskdagen återuppstod han
från de döda och det är därför vi
firar påsk.

Det blev en högtid och av den här
anledningen vill vi, och vi har en
uppgift som kyrka att, förmedla
det glada budskapet vidare till
människor.

På ett tydligt sätt vill vi markera
den här högtiden och därför bl.a.
samordnar Jämshögs församling
påskvisningarna med påskrollspel för eleverna från åk 3 i Olofström, Jämshög och Gränums
skolor.
Vi skickar ut ett inbjudningsbrev till
samtliga målgrupper och välkomnar alla som vill, kan och är intresserade från åk 3 för att vara med
och få uppleva tillsammans med
oss den viktigaste högtiden av kyrkans traditioner. I ord och handling
vill vi ge elever i årskurs 3 en inblick
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i händelseförloppet kring Jesu
korsfästelse och uppståndelse.
Våra påskvisningar är en
tradition sen 2004 och de möts
alltid med en stor tacksamhet och
uppskattning av våra besökare.
Vi hälsar den här målgruppen
med lärare och pedagoger välkomna även i år tisdagen den
31 mars.
Det är en tradition som vi i Jämshögs församling gärna vill hålla
levande.

foto: magnus aro

Hunger är varken rättvist eller jämlikt. Idag lever 800 miljoner människor utan tillräckligt
med mat, trots att jordens resurser skulle kunna räcka åt oss alla. Kvinnor och flickor
drabbas hårdast. Dela med dig och utrota hungern. SMS:a HUNGER till 72905 och ge
50 kr till utbildning, lån och sparande samt hållbara jordbruksmetoder.

SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr
PG 90 01 22-3 | BG 900-1223 | Swisha valfritt belopp till 9001223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Fastekampanjen 2015
FASTEKAMPANJEN 2015
800 000 000 människor kan idag inte äta sig mätta
- trots att jordens resurser kan räcka åt oss alla. Det
är djupt orättvist, men också ett problem som går att
lösa. Var med och utrota hungern!
Under fastekampanjen gör alla Svenska kyrkans
församlingar en gemensam satsning att sprida budskapet Utrota hungern! och samla in pengar till det
internationella arbetet.
Tillsammans kan vi göra världen mer rättvis och ge
fler människor möjlighet till utbildning, försörjning
och trygghet

Vad gör då vi?

15 februari kl 10.00 i
Olofströms kyrka
Mässa med upptakt.

Grillad korv och fika finns till
försäljning.

22 februari
kl 14.00—17.00
i Olofströms
församlingsgård

Insamlingsdag med aktiviteter
och musikgudstjänst med önske
psalmer.

21 mars kl 15.00 i
Olofströms
församlingsgård

28 mars
kl 10.00—13.00
Olofströms
Folkets hus

Matinébio. Fika med semlor som
säljes till förmån för insamlingen.

Vi finns på mässan
”Senior i fokus”

25 mars kl 19.00 i Jämshögs kyrka
Konsert med Emil Sigfridsson.

Biljetter 100:- säljs på expeditionen i Jämshög och vid konserten.

Mer information
www.svenskakyrkan.se/jamshog
www.facebook.com/jamshogsforsamling
Affischer annonser
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Vad är Svenska Kyrkans Unga
”Svenska Kyrkans Unga är
en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i
Svenska Kyrkan. Vi vill med Kristus i
centrum och med dopet som grund
verka i hela Guds skapelse och vara
en gemenskap i församlingen där vi
får växa i tro och ansvar.”

Svenska Kyrkans Unga Jämshög/Olofström
Svenska Kyrkans Unga är en viktig
del av Svenska Kyrkan där barn
och unga har en växtplats med
möjligheter att utvecklas både som
människa och i sin tro. Genom

möte med dessa barn och unga
kan Svenska Kyrkans Unga i vår
församling erbjuda dem redskap att
möta livet samtidigt som de är med
och utvecklar sin kyrka.

I vår organisation och vår
verksamhet får du vara med
som medlem och bestämma
vad vi gör.

Svenska Kyrkans Unga Jämshög/
Olofström är en plats för barn och
ungdomar som vill växa i tro och
ansvar. Hos oss kan du sporta,
sjunga, pyssla, leka, umgås med
vänner, läsa Bibeln eller något
annat, det är helt upp till dig! Vårt
grundläggande verksamhetsprogram består av kyrkoårets tema.

Vi arbetar med livstraditioner och
livsfrågor. Vi tror att Gud är med
och vill något med varje människas
liv och att vi alla är en del av något
större. Gemenskapen hos oss är
bland det viktigaste. Vi vill växa
tillsammans i vår tro och skapa en
gemenskap med Kristus i centrum.
Svenska Kyrkans Unga Jämshög/
Olofström välkomnar alla barn och
ungdomar till sin verksamhet. Vi
tycker att alla har rätt att vara med
som de är och reflektera över och
prata om Gud och livet.
Församlingspedagog
Ewa Johansson
Foto: Selfies

Desiré: Jag är m
ed i SKU för at t få
uppleva
den underbara ge
menskap som ge
nomsyrar
organisationen. At
t organisationen
dessutom
lär barn och ungd
omar demokratin
s värde
samt ger dessa en
möjlighet till at t gö
ra sin
röst hörd och få
uppleva at t deras
ås
ik
t betyder något anse
r jag vara en av SK
U:s bästa
sidor. Jag får dess
utom hela tiden en
möjlighet at t upptäcka
och ut veckla min
tro
på mina
villkor, vilket ger m
ig en stor tr yggh
et .

Joel: Ja
g är me d
lem i SK
at t där f
U för
inns fan
ta
stiska
människ
or o c h a
lla är so
en stor g
m
lad famil
j!
g är med
Christoffer: Ja
en barni SKU för det är
et t ställe där
domstrygghet,
tillbaka till
man kan få gå
och bara vara.
härliga minnen
väldig t seriös
Det är ändå en
möten och
plat tform med
får dig at t
läroplat ser som
a" samhället
förstå det "riktig
e vis. Samt
på et t lite lättar
s för möten
at t det är en plat
änniskor som
med nya goa m
a minnena.
skapar alla dess

Kristina: Jag
är med i SKU
på grund av de
t
nästan mot sägelsefulla i at t ja
g
var välkommen
hit som jag var,
men fick ändå
plat s at t växa
och ta ansvar.
Det ställdes inga
krav på mig , ut
an jag fick själv
upptäcka
min drivkraf t oc
h potential i röre
lsen. Det
finns så många
unga som läng
ta
r
ef ter
någon som lyss
nar och vågar ge
plat s åt
dem. Nu när jag
är lite äldre vill
jag finnas
med och ge vida
re av denna kärle
k och
tillit !
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MILJÖTANKAR

Tänkvärt…

”Vi inom Barn och Familj försöker alltid att sträva efter att tänka miljö vid alla inköp, t ex av
leksaker, material och fika.
Vårt senaste inköp är ekologiska
pottor och pallar.”
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DIAKONI

En stilla vår
I dag kan vi ofta läsa i sociala
medier, tidningar, höra på tv och
radio hur nutida människan är
stressad. Det finns många olika
sätt, hur människor har fått hjälp
och lärt sig leva hälsosammare.
Mindfullness, retreat, pilgrimsvandring, meditation, stilla dagar,
andrum är orden, som man
kan ofta läsa i olika tidningsartiklar. Diakoniverksamheten i
Jämshögs församling har varje
termin en eller två stilla dagar i
Villa Andrum. Vi har även åkt till
Killans bönegård i Östra Vemmerlöv i Skåne.
Tystnad, stillhet, bön, promenad
i naturen, att bara vara, möta
sig själv och lyssna till sitt inre.
Allt detta hjälper oss att tänka
att varje människa är unik och
älskad som unik av Gud med
en kärlek som lever i nuet. Gud
har relation med hela människan – kropp, själ och ande. Vi blir
nog inte mer ”andliga”, men vi
hoppas att vi blir mer mänskliga
och att vi kanske kan bära något
med oss till vardagen, när det blir
stressigt.
Vi som arbetar inom diakonin
längtar att åka till Villa Andrum
eller Killans bönegård. Marie Fol-

kesson, som arbetar i Villa Andrum, är utbildad instruktör för
Medi Yoga. Under vårterminen
kommer vi att ha en yoga-klass
på Petrusgården. Medicinskt
yoga hjälper människan att må
bättre både till kropp och själ.
MediYoga är förebyggande samt
rehabiliterande.
Här är några effekter som
medicinskt yoga har: underlättar
blodcirkulation, skapar lugn och
avspänning, ökar livsenergin,
gör oss mer stresståliga, mindre
reaktiva, bli mer fokuserade, ger
ökad fysiskt uthållighet, stärker
nervsystemet och vitaliserar
immunförsvaret. Vi är ett 20-tal
som under vårterminen får prova
på detta, och vi fortsätter även
våra stilla dagar i Villa Andrum.
Marie säger att hennes vision
verkligen är att sprida yogan till
fler människor. Hon har lång erfarenhet av att möta människor
på ett djupare plan, även när
det känns svårt och tungt. Att
jag kan se mina medmänniskor,
stanna kvar och lyssna på tankar
och funderingar. Vad ger det i
förlängningen – jo en mycket
mänskligare atmosfär och ett
bättre mående, säger Marie.

12

Marie Folkesson Foto: Privat
Vi hoppas på en trevlig vårtermin med diakonin och hälsar dig
välkommen till Tisdags-träffar,
Soppluncher, Bara Vara-kvällar
och Kaffestugan.
Du som vill börja i besöksgruppen, ta kontakt med mig, diakon
Mervi Juutilainen, tel. 977 56.
Vid pennan: Mervi

SVERIGE-FINSKT

Hiljaisuutta kuunnellen
Vuosi on taas vaihtunut ja uusi
almanakka alkaa täyttyä syntymäpäiväjuhlista, hammaslääkärikäynneistä, harrastuksista ja myös
odottamattomista tapahtumista.
Mitä vuosi tuo tullessaan, sitä
emme tiedä. Me tämänpäivän ihmiset olemme kiireisiä ja erilaisten
äänien ympäröimiä vuorokauden
ympäri. Monet jopa lenkille lähtiessään laittavat pienet kuulokkeet
korviin ja kuuntelevat musikkia. Silloinkin, kun nukumme ja lepäämme olemme äänien ympäröiminä.
Jääkaapin surina, asunnon erilaiset
äänet tai liikenteen hurina.Kotona
pauhaa radio tai tv taustalla, kun
puuhastelemme jotain. On vaikea
hiljentyä ja löytää paikka, missä
puhelin ei soi tai näitä ääniä ei olisi.
Ehkäpä juuri siksi hiljaisuudenpäivät, retriitit, pyhiinvaellusmatkat,
mindfullness ja yogakurssit ovat
suuressa suosiossa. Me tarvitsemme apua hiljentymiseen. Voimme
varata almanakkaan viikonlopun
tai illan, jolloin saamme olla hiljaa.
Suomenkielinen seurakuntatyö
järjestää hiljaisuuden retriittejä
pari kertaa vuodessa, Arildiin, joka
sijaitsee Helsingborgin lähistössä.
Olofströmistäkin on usein monta
osallistujaa.Retriitissä noudatetaan
järjestystä, jossa hartaushetket
ja ruokailu hetket ovat yhteisiä,

muun ajan saa retriittiin osallistuja
käyttää miten haluaa. Hiljaisuus on
kuitenkin ehtona on kunnioitettava
muiden osallistujien hiljaisuutta.
Voit kulkea luonnossa, lukea kirjaa,
levätä, kutoa tai vain olla ja kuunneella hiljaisuutta.
Olofströmissä menemme usein Villa
Andrumiin, joka sijaitsee Halenin
rannalla. Siellä kaunista maisemaa
katsellessa, luonnossa kävellen,
laiturilla istuen ja yhdessä ollen
sielu lepää ja mieli rauhoittuu. Mitä
kuuluu naapurille, läheisille, ystäville
työtovereille siihen meillä on aikaa
ja almanakkamme täyttyy kun ajattelemme heitä. Mitä minulle kuuluu? Kuinka voin? Jaksanko? Mitä
haluan elämältäni? Mikä on elämän
tarkoitus? Onko meillä aikaa pysähtyä pohtimaan näitä kysymyksiä
syvällisemmin? Sanotaanhan, että
oma sydän on lähellä, mutta matka
sinne on pitkä. Hiljaisuudessa voi
kuunnella omaa sisäistä ääntä ja voi
kohdata Jumalan. Hiljaisuudessa
voi laittaa kädet ristiin ja rukoilla :”
Taivaan Isä. Tässä minä olen pieni
ihminen, jonka loit omaksi kuvaksesi. Auta minua elämään tämä elämä
oikein. Etten haavoittaisi ketään
sanoillani. Etten astuisi kenenkään
varpaille, vaan osaisin kulkea tieni
pienillä askelilla,nöyrin mielin loukkaamatta toisia.
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Haluan olla kätesi tässä maailmassa ja auttaa heitä, kenen luokse
sinä minut johtatat. Armahda meitä ja opeta meitä ymmärtämään
oma rajallisuutemme niin työssämme kuin elämässä. Ole kanssamme
siunaa uusi vuotemme ja anna
meille paljon hyviä yhteisiä hetkiä
Suomi-seuralla, Eläkeseura Purren
tapahtumissa, Finnköörin toiminnassa ja seurakunnan tapahtumissa.Kiitos elämän lahjasta.Anna
meille omaa aikaa rukoukseen ja
hiljentymiseen.
Vid pennan Mervi

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

Församlingsnytt
Följande personer har under
perioden 1 oktober 2014 – 31
december 2014 blivit medlemmar i
församlingen genom dopet

Tuula Stella Annelie Felicia
dotter till Susanne Nevanranta och Jani
Mulari

Bob Elliot

Son till Johanna Hansson och Terry
Samwel

Följande personer har under tiden
1 oktober 2014– 31 december 2014
Anna Haley Alicia
dotter till Susanna Rolandsson och Robin avlidit i församlingen
Bengt Fält, Gåragöl 69 år
Johansson
Pauli Aikio, Jämshög 82 år
Zoe Jessika
dotter till Karolina Olsson och Emil Ek
Hugo Nilsson, Olofström 79 år
Svea Jämsbo, Olofström 79 år
Gabriel Alexander
son till Paulina Ratasiewicz och Adam
Gullan Ollemark, Jämshög 94 år
Norrman
Lennart Persson, Olofström 82 år
Arvid Nils Albert
Rune Olsson, Olofström 89 år
son till Therese och Albert Svensson
Jan Olsson, Olofström 54 år
Jamie Mikael
Jan Gunnarsson, Olofström 56 år
son till Paulina Olsson och Christoffer Ny
Maj Jeppsson, Olofström 80 år
Elmer Kaj Olle
Karl Olof Johansson, Jämshög 80 år
son till Rebecca Möller och Roine
Sten Åke Olsson, Olofström 77 år
Arnesson
Vivi-Ann Albertsson, Biskopsmåla 78 år
Theodor Aleksandar
son till Milica Scekic och Jonas Elfström
Astrid Jönsson, Olofström 82 år
Maj Hessbo, Olofström 88 år

Emmy Persson, Jämshög 92 år
Vera Roth, Olofström 100 år
Ulla-Britt Olsson, Jämshög 84 år
Lars Salomonsson, Olofström 80 år
Gudrun Hultman, Olofström 88 år
Elmar Koinberg, Olofström 90 år
Judit Persson, Olofström 87 år
Stig Smith, Gränum 83 år
Erna Andersen, Olofström 72 år
Ingegerd Elofsson, Olofström 88 år
Lennart Fristedt, Olofström 84 år
Svea Hultmark, Olofström 89 år
Inga-Maj Filén, Olofström 79 år
Ernfrid Persson, Olofström 86 år
Bertil Ek, Olofström 80 år

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
1 söndag kl 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
8 söndag
kl 10.00 Olofström Gudstjänst
kl 13.00 Olofström Dopgudstjänst
22 söndag kl 10.00 Olofström
Gudstjänst

April
6 Annandag Påsk kl 12.00 Jämshög
Dopgudstjänst
12 söndag kl 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
18 lördag kl 13-15 Olofström
Drop-in dop

Intresserad av dop? www. dopsajten.se
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Maj
3 söndag kl 10.00 Olofström
Gudstjänst
10 söndag kl 12.00 Jämshög
Dopgudstjänst
17 söndag
kl 10.00 Olofström Gudstjänst
kl 14.00 Olofström Dopgudstjänst
31 söndag kl 10.00 Olofström

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

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

www.svenskakyrkan.se/jamshog

Nytt
Terminsprogram
för våren ute nu!

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 tjänstledig t o m 3 aug.......................
Nils-Eric Gestegård vik. kom. t o m 3 aug 2015..........0454-977 52
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
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Ewa Johansson församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Carina Kenneteg kantor........................................ 0454-977 63
Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83

Insamling till Barncancerfonden.

Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33

Vid konserten 22 november med Berth Idoffs blev
resultatet 6 395:-

Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80
Samordnande kyrkvaktmästare .................. 070-625 77 00
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04

Julkampanjen ”Låt fler få
fylla fem”

Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60

SMS:a LJUS
till 72905
och ge 50 kr

Det farligaste som finns är att födas in i fattigdom. Varje år
dör närmare 7 miljoner barn som inte hunnit fylla fem år.
Tänd ett femte ljus i jul – för alla barns rätt till en framtid.

DIREKTNUMMER

Från 1 advent till trettonhelgen har vi haft
insamling till Svenska kyrkans Internationella arbete. Resultatet blev 32 246:SMS:a LJUS till 72905 och ge 50 kr!

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

pg 90 01 22-3 | bg 900-1223

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Påsklovsöppet,
barn och familj

www.svenskakyrkan.se/jamshog

Onsdagen den 8/4
kl 10.00—14.00 i Olofström
Torsdagen den 9/4
kl 10.00—14.00 i Jämshög

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
15

DE

R

VÅ

RE

N!

Kalendarium våren 2015
26 tor 19.00

1 sön 		
			
10.00
			
13.00
			
18.00
5 tors 19.00

Februari

Folkhögskolan ”Stillhet inför påsken”,
med mässa

Mars

2 söndagen i fastan
Jämshög Mässa *
Jämshög Dopgudstjänst
Olofström Ordnära Gudstjänst
Folkhögskolan ”Stillhet inför påsken”,
med mässa
8 sön 		
3 söndagen i fastan
			
10.00 Jämshög Gudstjänst *
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
18.00 Olofström Lovsångsgudstjänst,-kör/solister
12 tor 19.00 Folkhögskolan ”Stillhet inför påsken”,
med mässa
15 sön 		
Midfastosöndagen
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
12.00 Olofström Finsk mässa
19 tor 19.00 Folkhögskolan ”Stillhet inför påsken”,
med mässa
21 lör 15.00 Olofström matinéebio med fika, för fasteinsamlingen
22 sön 		
Jungfru Maria bebådelsedag
			
10.00 Olofström Gudstjänst *
			
18.00 Jämshög Mässa med bönerum
25 ons 19.00 Jämshög Konsert med Emil Sigfridsson
(sidan 9)
26 tor 19.00 Jämshög ”Stillhet inför påsken”, med
mässa
29 sön 		
Palmsöndag
			
16.00 Olofström Påskrollspel för stora och små
(övn 14)
31 tis 10.00-16.00 Jämshög Stilla dag, med pilgrimsvandring (se sid 6)

April

2 tor			 Skärtorsdag
			
19.00 Jämshög Skärtorsdagsmässa
			
13.00 Ekumenisk korsvandring (se sidan 3)
		14-15 torget Olofström Påskprogram, Alf Lax medv.
3 fre 			Långfredag
			
10.00 Olofström Långfredagsgudstjänst
			
18.00 Jämshög Musikgudstjänst
5 sön 		
Påskdagen
			
11.00 Olofström Finsk Påskdagsmässa
			
14.00 Olofström Påskdagsgudstjänst för stora
och små, musikal
6 mån 		
Annandag Påsk
			
10.00 Jämshög Emmausmässa
			
12.00 Jämshög Dopgudstjänst

8 ons 11.00 Olofström Vardagsgudstjänst
(lovöppet 10-14)
9 tor 11.00 Petrusgården Vardagsgudstjänst
(lovöppet 10-14)
12 sön 		
2 söndagen i Påsktiden
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
18.00 Olofström Ordnära Gudstjänst
16 tor 19.00 Folkhögskolan Mässa
18 lör 13-15 Olofström Drop-in-dop
19 sön 		
3 söndagen i Påsktiden
			
10.00 Olofström Mässa *
			
18.00 Jämshög Taizegudstjänst
23 tor 19.00 Folkhögskolan Mässa
26 sön 		
4 söndagen i Påsktiden
			
10.00 Jämshög Mässa, *
			
18.00 Olofström Musikgudstjänst
30 tor 19.00 Folkhögskolan Mässa
2 lör 11.00
3 sön 		
			
10.00
			
18.00
7 tors 19.00
10 sön 		
			
12.00
			
14.00
14 tor		
			
10.00
			
18.00
17 sön 		
			
10.00
			
14.00
			
18.00
21 tor 19.00
24 sön 		
			
10.00
			
12.00
28 tor 19.00
31 sön 		
			
10.00
OBS! Tis 2

Maj

Jämshög Konfirmation
5 söndagen i Påsktiden
Olofström Gudstjänst*
Jämshög Mässa med bönerum
Folkhögskolan Mässa
Bönsöndagen
Jämshög Dopgudstjänst
Jämshög Familjemässa*, medv. Minior/
juniorkör
Kristi Himmelsfärds.dag
Folkhögskolan Friluftsgudstjänst (kaffekorg)
Jämshög Finsk musikfest
Söndagen före Pingst
Olofström Gudstjänst
Olofström Dopgudstjänst
Jämshög Vårkonsert, flera körer
Folkhögskolan Mässa
Pingstdagen
Jämshög Mässa*
Olofström Finsk mässa
Folkhögskolan Mässa
Heliga Trefaldighets.dag
Olofström Gudstjänst

Juni

18.00 Olofström: Vardagsgudstjänst och
Terminsavslutning med grill

* Enkelt kyrkkaffe

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

