Kyrknytt
Jämshögs församling • Nr 2

Konfirmandinformation
Onsdagen 25 maj kl.
18.30 i Olofströms kyrka.
Se sidan 16

2011

1700-talsdag
i Jämshög
Söndagen den 29 maj
kl. 15.00 Se sidan 8

Se – där är det!
Nu när solen står som högst på himlen
och min tid i trädgården ökar, har jag
upptäckt att min syn har förändrats. Jag
har börjat se saker i min trädgård, som
andra inte gör! Senast var det den fina
fruktlunden med mina vackra plommonträd.

Guds dårskap - ja vem vet? Kanske är den redan din
visdom. När Skaparens Ande väcker oss efter en lång
kall vinter vet vi aldrig vad som kan hända. Inte ens
någon av Jesu lärjungar hade räknat med påskdagens
glädje efter den långa fredagen, vilken härlig överraskning de fick!

”Ser ni det inte? Se! Där är det!” säger jag till mina
vänner som är på besök och pekar på det gamla fina
plommonträdet som står i fruktlundens ena hörn.
De ser ut på den tomma uppgrävda trädgården, som
är hårt drabbat av senaste tidens dräneringsarbete. Så
ser de på mig och frågar mig hur det är fatt och jag
inser att fantasin tog mig med på en himmelresa igen.
Som kristen är det inte första gången jag har blivit
betraktad en aning dåraktig – och säkert inte sista
gången heller. Paulus skrev i ett av sina brev att i
Kristus är Guds visdom som dårskap för världen. Den
irländske sångaren Bono sjunger i en av sina låter ”It´s
allright She moves in A mysterious way” (översatt: Det
är lugnt Hennes vägar är outgrundliga).
På sommaren blir det extra tydligt när vi blickar ut i
naturen omkring oss och upplever hur skaparkraften
flödar fritt och ibland på trots!

Själv tror jag att mitt plommonträd kan göra en skillnad
– ja visst, jag är inte klok, men jag väljer att tro på att
varje liten gärning gjord i tro, hopp och kärlek kan Gud
göra större än vi kan se och förstå.
Jag hoppas att ni alla vill vara med att dela trons dårskap denna sommar men se upp! - för den smittar! Är
du redan drabbad? Det är lugnt!
Njut av alla dina symptom, som kan vara: kreativitet,
oförklarlig glädje, godhet, tålamod … och sist (men inte
minst) tro på det omöjliga, hopp i en hopplös värld och
oväntad kärlek till Gud och
människor omkring dig.
Guds välsignelse och en god
sommar till er alla.
Jennie Chapman

På trots av klimathotet och på trots av den inre oron
för att detta fantastiska liv på jorden skall bli förstört.
Ja - På trots och i full medveten dårskap vill jag ändå
plantera mitt plommonträd, när dräneringen är klar!
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Välkommen Joakim Persson
som kommer att vara pastorsadjunkt i församlingen till sommaren 2012.

Joakim prästvigs i Lunds Domkyrka söndagen den 5 juni kl 11.00.
Eftersom Joakim både har växt upp i Olofström, är välkänd för en
del av oss, och för att vi gärna vill vara med honom den dagen,
ordnar vi samåkning för dig som vill vara med.
Ring församlingsexpeditionen 97700 och anmäl om du vill köra/
åka, så får du reda på tid och plats.

Vigningslöften för präst
Biskopen säger: Åt er skall nu
anförtros uppdraget att vara
präst. Möt era medmänniskor
med varsamhet och aktning. Sök
Guds viljas väg tillsammans med
dem och sträva efter att låta tro,
lära och liv bli ett.
Vill ni i Guds den treeniges namn
åtaga er uppdraget att vara präst
och utöva detta så, att Gud blir
ärad, kyrkan uppbyggd och Guds
vilja förverkligad i världen?
Vill ni stå fasta i kyrkans tro, rent
och klart förkunna Guds ord. så
som det är oss givet i den heliga
Skrift och så som det är omvittnat
i vår kyrkas bekännelse, och rätt
förvalta sakramenten?

Vill ni i er tjänst följa vår kyrkas
ordning, och förverkliga er
kallelse med Kristus som förebild?
Vill ni leva så bland människor,
att ni blir vittnen om Guds kärlek
och om försoningens hemlighet?
Prästkandidaten svarar: Jag vill
med Guds hjälp och i förtröstan
på Guds nåd leva enligt dessa
löften.
Biskopen avslutar: Må Gud som
har börjat ett gott verk i er, fullfölja
det, så att hans goda vilja sker. I
Faderns och Sonens och den helige
Andes namn.
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Prästvigningen är slutet på flera års
universitetsstudier i teologi, inklusive praktisk prästutbildning, samtidigt är den början till prästtjänst
inom svenska kyrkan. Under veckan före prästvigningen går man
igenom en prästexamen. Egentligen
är det den examen som avgör om
man blir prästvigd eller ej. Så var
det i alla fall förr. Numera är prästexamen mera samtal än examen.
Första präståret görs som ”extra”
präst i en församling i det stift man
prästvigs för. Man kan jämföra
det med läkarnas AT-tjänst. Sedan
söker man annan prästtjänst av
ordinarie karaktär, eller vikariat.
Vid den högtidliga prästvigningen
avger Joakim ett prästlöfte både
tillsammans med övriga som prästvigs och enskilt. (se rutan) Det löftet gäller för fortsättningen i hans
prästtjänst. Den vigningen gäller
sedan livet ut, även som pensionär,
om man inte själv avsäger sig den
eller den tas ifrån en om man bryter mot sina löften.
Den 6 juni börjar Joakim hos oss,
då har han som uppgift att förrätta
gudstjänst och mässa, dop, konfirmation, vigsel och begravning, bl a.

Joakim hälsas välkommen
i vår församling söndagen den 26 juni kl 10.00 i
Olofströms kyrka, då vi firar
mässa tillsammans.

Personligt…

Karin Elmblad samtalar
med Linda Olsson om
dopet

naturligt att prata dop. Dopljuset
och familj och släkt är också
viktiga när det gäller att berätta
för barnen om deras dop. Och så
är ju dopklänningen som används
av flera i släkten ett sätt. Andra
sätt är när vi är på församlingens
öppna verksamhet och när vi går
i gudstjänst då det är dop, då
kommer det naturligt av det vi är
med på.
Karin: Firar ni barnens dopdag?
Linda: Ja, det gör vi lite grann. Vi
tänder dopljuset och så är det så
trevligt att församlingen skickar
kort på dopdagen till de yngsta.

Vad betyder dopet för er?
Karin: Du har valt att låta döpa
dina barn – varför?
Linda: Jag vill att barnen ska vara
medlemmar i Svenska kyrkan.
Genom att de döps som små blir
det enklare för dem att välja senare
i livet. När det blir dags för konfirmation behöver tonåringen inte
också ta ställning till dopet utan
det är klart. I vår familj är kyrkan
en del av livet – det bjuder vi in
barnen i för att de efterhand ska
kunna göra ett eget ställningstagande.

Karin: Är det något särskilt i
dopgudstjänsten som du känner
mer för, som sticker ut?
Linda: Nej hela gudstjänsten är
viktig. Det är roligt att alla i familjen
kan vara delaktiga och göra något.
Det känns viktigt.
Karin: Betyder dopet något för dig
som vuxen?
Linda: Ja, barnen bli del av det
som jag själv tror på.
Karin: Hur får era barn kunskap
om att de är döpta?
Linda: Vi pratar om det, kolla på
foton. När de äldre syskonen
ska konfirmeras blir det också
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Karin: Har ni varit med på
församlingens dopfest?
Linda: Ja! Det är jätteroligt.
Karin: Tack Linda för att du ville dela
med dig av dina tankar om dopet.
Bilderna från Mathilda Olssons dop

Dopets ABC
Dopet är fullt av olika ord och
spännande symboler. Dopet
liksom många andra gudstjänster blir oftast roligare
om man vet lite grann om
dem. Här följer några ord och
begrepp
Dop: Egentligen samma ord som
doppa.

Dopträdet ska påminna oss alla
om vårt eget dop
Samtidigt med att trädets droppar
växer i antal blir vi påminda om att
Guds familj i världen växer genom
varje kristet dop som sker.
Dropparna symboliserar dopets
vatten
På dopdropparna kan man se vilka
som har blivit döpta under detta år
och därmed blivit medlemmar i vår
församling. Det är anhöriga till den
döpte som har tillverkat dropparna. En del droppar är också försedda med foto på den nydöpte.

Foto: Privat
Trädet är tillverkat av Ulf
Gustafsson, Ektorps Möbelsnickeri
i Gustavstorp
Trädet har finansierats genom
gåvomedel

Dopdroppen: I Jämshögs församling får varje familj en blå pappersdroppe att skriva barnets namn
och dopdatum på. Det är fritt
fram att dekorera efter tycke och
smak och gärna ett foto på barnet.
Droppen hängs upp i dopträdet
under dopgudstjänsten. Droppen
är en symbol för dopvattnet.
Dopdräkt: Dopdräkten är vit och
en symbol för Jesu rättfärdighet.
Den vita dräkten kommer igen vid
konfirmationen. Man brukar säga
att små barns dopklänningar är
långa just för att människan växer
in i sitt dop. Det räcker hela livet.
Dopfest: Många tänker nog
på den stund efter dopet med
något gott att äta. Men kanske
tänker någon på den gudstjänst
vi i Jämshögs församling firar
på Kyndelsemässodagen. Då
bjuds alla dopbarn med familj
och faddrar in till gudstjänst.
Dopdroppen lämnas tillbaka till
dopbarnet.
Dopfunt: I Jämshögs församling
sker de flesta dopen i våra kyrkors
dopfuntar. Själva ordet funt kommer från latinets fons som betyder
källa. Det har med vatten att göra,
levande och strömmande vatten.
Från börjar, i urkristen tid fanns
förstås inte vackert utformade
dopfuntar i sten eller silver utan
dopen skedde i sjöar och rinnande
vatten.
Dopljus: Ljuset som tänds vid
varje dop är en påminnelse om
Jesus som säger: Jag är världens
ljus. Den som följer mig ska inte
vandra i mörkret utan ha livets ljus.
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Dopträd: I både Jämshög och
Olofströms kyrkor finns det ett
dopträd.. Där hänger vi dopdroppen.
Dopvatten: Ett dop ska ske i rent
vatten genom begjutning eller nedsänkning och i Faderns och Sonens
och den helige Andes namn. Detta
står i Kyrkoordningen, det dokument som styr kyrkans verksamhet.
Svenska kyrkan erkänner varje dop
som har skett enligt denna ordning. Vattnet står för flera saker –
bl.a för själva livet. Människan kan
inte leva utan vatten.
Duvan: I Jämshögs kyrka finns
det en Duva i botten av dopfuntsskålen. Duvan är en symbol för
Helig Ande. När Jesus döps säger
evangelierna att heliga Ande syns
som en duva. I dopet för människan del av helig Ande.
Faddrar: Fadder eller gudmor/
gudfar står i dag för samma sak.
Det är ett uppdrag att finnas till
som vuxen för dopbarnet, berätta
om dopet och förmedla vad det
är att vara döpt – d v s att barnet
får en del av sin dopundervisning genom faddrarna. Fadder
kan den vara som är döpt säger
Kyrkoordningen.
Medlemskap: Det är genom dopet
som människor idag huvudsakligen blir medlemmar i Svenska
kyrkan.
Namn: Barnets namngivning sker
inte i dopet utan barnet har fått sitt
namn före dopet. Att vi säger namnen är för att betona att dopet är
individuellt och att Gud möter varje
människa som en person.
Sakrament: Svenska kyrkan har
två sakrament, dop och nattvard.
Ett sakrament är dels en handling
och dels ett Jesusord.
Matteusevangeliet 28:18-20
berättar: Jesus säger: Åt mig har
getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk
till lärjungar: Döp dem i Faderns
och Sonens och den heliga Andens
namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er. Och jag är med
er alla dagar till tidens slut.

Ekumeniska rådet i Olofström

Delar av ekumeniska rådet vid ekumenisk
temakväll i Olofströms församlingsgård

…består av representanter för de
kristna församlingarna som finns
på orten. Det är Jämshögs och
Kyrkhults församlingar, Pingstförsamlingen, Centrumkyrkan, Serbisk-ortodoxa kyrkan och Katolska

kyrkan. Eftersom vi alla tillhör den
världsvida kyrkan, på samma ort,
anordnar vi tillsammans en gudstjänst på sommaren, en på hösten
och en temadag/kväll på våren.

Söndagen den 14 augusti kl
17.00 firar vi en gemensam
gudstjänst i PRO-parken i
Olofström. Vid dåligt väder
är vi i Olofströms kyrka.
Välkommen då

”Träd in i dansen” på Pingstdagen
den 12 juni kl.18 i Jämshögs kyrka
För tredje året i rad firar vi på Pingstdagen folkmusikmässan
”Träd in i dansen” (musik av Per Harling) med sångare från
Jämshögs och Kyrkhults kyrkokörer samt spelemän.
Kom gärna till kyrkan i folkdräkt.
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Riv ur och spara

Sommarbilaga

1700-talsdag
i Jämshög
Söndagen den 29 maj

Foto: Privat

Söndagen den 29 maj firar vi vår tredje kyrkohistoriska dag
kring den kyrka som nybyggdes på 1700-talet.
Kl.15 samlas vi i kyrkan där
Birger Johnson berättar
om den nya kyrkan varefter
det blir ett litet historiskt
drama och gudstjänst med
psalmer från vår första
psalmbok som vi fick 1695.
Medverkar gör kyrkokören,
Eva Bäckman, Karin Elmblad
och församlingsbor.

Kl.16 i Petrusgården
fortsätter Birger att berättar
om kyrkoherde Estenberg,
som drev kyrkbygget och
vad som tilldrog sig i
socknen och omvärden vid
denna tid.
Astrid Heinsen berättar om
vardagsliv och kvinnoöden i
tiden.
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C:a Kl.17 undfängnas vi av
lekamlig spis á la 1700-tal.
Kl.18 i kyrkan möter vi
Johan Helmich Roman (som
kallas den svenska musikens
fader) och hans musik.
Medverkar gör Ölands
Blåsensemble, Johannes
Künkel, Eva-Lis Carlsson,
kyrkokören m.fl.

söndagar kl. 20
Sitt ner och lyssna till skön musik i kyrkans
rum när dagen har svalnat.
19 juni i Kyrkhults kyrka Musik som berör” av SaxVocals: Mikael
Loorentz keyboard, BG Ohlsson sax, Pia Karlsson sång.
3 juli i Jämshögs kyrka Trumpet: Stefan Johnsson, piano Viktor
Johnsson
10 juli i Jämshögs kyrka orgel: Eva Bäckman m.fl. Efter gudstjänsten demonstration av orgeln
17 juli i Kyrkhults kyrka ”Orgelduell” Kantorerna Maj och Pär
Ola Lindström och Eva Bäckman spelar på kyrkans båda orglar
24 juli i Jämshögs kyrka Diplomorganist Martin Kotthaus från
Köln efter gudstjänsten demonstration av orgeln
31 juli i Olofströms kyrka Sång: Susanne Eriksson, flöjt: Annika
Brandsten, piano: Lillemor Nasfi Lindgren
7 augusti i Jämshögs kyrka Piano: Katalin Hajas
21 augusti i Kyrkhult kyrka Marita Everling flöjt, Jan Everling
kontrabas, Maj Lindström piano och sång.

Måndag 27/6 kl 16-17
Jorden i Jämshög Om odling
och skiftesreformer, om hemman
och byar, om bönder och torpare
i Jämshögs socken under 250
år. Ylva Silverbern berättar om
bygdens jordiska historia.
Tisdag 28/6 kl 17-18
Den stora branden i Jämshög
1803. Kyrkan, prästgården och sju
gårdar blev lågornas rov en dag i
september. Ylva Silverbern berättar
om den dramatiska händelsen och
dess följder.

Onsdag 29/6 kl 11-12
Rösjö och Hemmingsmåla –
om storböndernas gårdar och
jordbrukets pionjärer   
Dessa gårdar förknippas
med några av bygdens mest
framstående bondesläkter,
som även är kända för
sina banbrytande insatser
inom jordbruket. Släkt- och
gårdsforskaren Ylva Silverbern har
plöjt arkiven och visar sina fynd av
kartor, dokument och foton.
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Fredag 1/7 kl 11-12
Jorden i Jämshög
Lördag 2/7 kl 13-14
Rösjö och Hemmingsmåla –
om storböndernas gårdar och
jordbrukets pionjärer
Söndagen den 3 juli kl 15.00
firar vi gudstjänst i Alltidhults
skola. Är det fint väder är vi ute,
på baksidan. Annars är vi inne i
skolan. Kaffe serveras efteråt till en
ringa kostnad.

Nässelfrossa

Nässelfrossa

Musik i sommarkväll

Sommarandakter
Sommarandakter
i västra Blekinge
i västra Blekinge
Onsdagar kl 19.00
Onsdagar kl 19.00
22 juni

Zetterqvistorgeln tar ton
		Hällaryd

29 juni

Orgeln på nära håll
		Mjällby

6 juli

Konsten i kyrkan
		Ringamåla

13 juli ”Prästfrun som var gift med tre präster”
		Gammalstorp
20 juli

Ljusträd och ljusbord
		Olofström

27 juli

		

Gudsögat
Carl Gustaf kyrka i Karlshamn

3 augusti

Förklaringsberget i taket
		Kyrkhult

10 augusti

		

Jungfru Maria
S:t Nicolai kyrka i Sölvesborg

17 augusti

Är korset för stort?
		Elleholm

Välkommen…
Välkommen…
…att njuta av sommaren i våra guidade sommarandakter.
…att njuta av sommaren i våra guidade sommarandakter.
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Minnen från Biskopsvisitationen
30 mars – 2 april i Västra Blekinge

”Biskop Antje lyssnar på och samtalar med elever på
Nordenbergsskolan

Ingrid Karlsson samtalar med Biskop Antje.

Paneldebatt med Hans Bülow (SSD), Gunvor Engström (landshövding),
Antje Jackelén (biskop) och Jörgen Martinsson (klubbordförande
Mjällby AIF) på högskolan i Karlshamn

En gemensam mässa i Karlshamn avslutade visitationen
11

Diakoni

Möten

Vågen söker trygghet nere
vid vår strand. Vinden
går till vila ibland gräs
på land. Trädens grenar
mörknar, skuggan gräset
tar. Men på himlen ser
jag dagens ljus är kvar.
Dagens ljud och röster
tystnar, allt blir ro. Över
vattnet flyger fågeln mot
sitt bo. Alla dagens tankar, människor jag mött, i
Guds hand jag lägger nu
när jag är trött.

(Från Bönboken - traditioner & liv)
På sommaren tar inte naturen
semester. Då växer det överallt,
men många av oss får semester
och får tid att vila. Alla får vi kanske, även de som arbetar, stanna
en stund och njuta av blommor,
fågelsång, sola och bada. Äta glass
och ha tid med våra vänner och
bekanta. Diakoniverksamheten

sommaren. Finska pensionärer har
en lång tradition att ha ett läger på
Södra Hoka i augusti.
Jo, sånt är livet under sommarmånaderna i diakoniverksamheten.
När vårens verksamheter tar en
paus arbetar vi med dessa verksamheter under sommaren.
Vi tackar för alla möten vi får inom
diakonin. Tänk att ”Guds kärlek är
som sommarsolen, den strålar över
alla, den är ovillkorlig och upphör
aldrig ”.

tar inte semester innan man
har haft ”Träffas och Trivas”. Det
kommer att bli under veckorna
24-26. Katalin Hajas och musikskolans elever har underhållning
på eftermiddagar för våra äldre
på äldreboendet. Det blir även
andakt, allsång och kaffeservering, som besöksgruppen ordnar.
Församlingen har även samarbete med Olofströms kommun.
Förra året gjorde vi två sommar
utflykter. En till Dunkershus, med
ungdomar, som jobbade med
”Aktivsommar” och en resa till
Tosselilla med familjer, i samarbete med kommunens familjepedagoger. I år har även Lions
bidragit ekonomiskt till dessa
resor. Det är alltid viktigt att vi
kan göra något roligt med våra
barn och ungdomar även på
12

Ha en trevlig sommar! Önskar
Mervi, Ewa och Agnetha

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

Sverige-finskt

”Mitenkähän lumpeet…

”Mitenkähän lumpeet
kelluu veden pinnalla ja
yhtä kevyt korento on niiden rinnalla? Maailmassa
monta on ihmeellistä
asiaa, se hämmästyttää,
kummastuttaa pientä kulkijaa.”

Tottahan se on kun katselee
Luojan luomaa kesämaisemaa, se
ihmetyttää ja kummastuttaa. Miten
paljon meillä onkaan eri lintuja,
kasveja, eläimiä täällä maailmassa
ja meillä täällä pohjolassakin on
niin paljon ihmeteltävää. Joka kevät
huokailemme luonnon heräämistä
talviunilta ja joka kesä nautimme
kaikesta siitä, mitä näemme ympärillämme. Suomalainen on oikein
luonto ihminen. Rantasaunassa,

missä koivuvasta tuoksuu, grillimakkara, joka kiukaalla kypsyy ja
järvimaisema, jossa silmä lepäilee, siinä rauhoittuu suomalainen
sielu, ruumis ja henki. Tämäkin
kevät seurakunnassa,niin kuin
muissakin suomalaisseuroissa
on ollut toimintaa täynnä, joten
sitä lepoa me kaikki tarvitsemme.
”Avoimet ovet” ovat kokoontuneet
pari kertaa kuussa ja jumalanpalveluksia on ollut kerran kuukaudessa. Naistenpäiville tuli 90
naista, jotka saivat laulaa taitavan
kanttorin Mari Sundåsin johdolla,
saimme tanssia pyhiä tansseja,
hierontaa saimme Maritalta ja
Hannelelta sekä saimme yhdessä
jutella siitä, mitä ajatuksia laulu
tai runo mielessä herätti. Saimme
myös nauraa hauskalle sketsil13

le, jonka Seppo ja Mirjami meille
esittivät. Päivä päättyi yhteiseen
messuun. Kevätretkiäkin on tehty
ja elokuulla saamme taas yhdessä
kokoontua Kuutamoleirille SödraHokaan. Kesähartaudet kirkolla
ovat 29/6klo. 13.00, jolloin Katalin
Hajas esiintyy meille musiikkikoulun oppilaiden kanssa ja toinen
kesähartaus on 17/8klo.13.00, jonka
meille pitää pappi Harri Holdar
Rouhiainen. Toivon kaikille suomalaisille oikein hyvää kesää ja kiitetään siitä, kun puut metsän huminoivat taas lehtiverhossa. Se hyvyydestä Luojan, nyt meitä muistuttaa,
ihmeitten suurten tuojan kunniaa
julistaa. Nauttikaamme ja ihmetelkäämme ja kummastelkaamme, me
pienet kulkijat!

Församlingsnytt
Följande personer har under perioden 1 februari 2011 – 30 april 2011
blivit medlemmar i församlingen
genom dopet:

Armas

Nygren Rune, 79 år

Son till Susanne Nevanranta och
Jani Mulari

Hansson Dagny, 84 år
Schmalfeld Ethel, 68 år

Gabriel

Axelsson Tage, 76 år

Son till Christel och
Vesa Knuuti

Filip Anders Lukas
Son till Sara och
Peter Axelsson

Kokkonen Eeva-Liisa, 57 år
Sjögren Barbro 80 år

Albin Elliot

Olsson Gun, 69 år

Son till Ann-Christine Sandin Månsson
och
Patrik Knoester (Kyrkhult)

Axel John Jonathan

Son till Emma Olofsson och
Joakim Lindgren

Jussi Reijo, 58 år
Nordfält Margit, 77 år

Ellie Thekla Lena

Filippa Audrey Elodie

Dotter till Linda Svensson och
Robin Kenneth

Lahdenperä Saara, 84 år

Dotter till Therese Weidemyr och
Daniel Karlsson (Elleholm)

Vadström Stig, 87 år
Bernstein Dora, 90 år

Erik Per

Karlsson Vera, 74 år

Son till Katarina Ravemyr och
Per Bergsten

Palm Bengt, 58 år
Torshall Karl Erik, 85 år

Elton August Erik
Son till Malin och
Martin Gullberg

Jennifer Hanna Victoria

Dotter till Mari Andersson och
Fredrik Svensson-Rask

Benjamin Ossi

Son till Tiina Kela och
Risto Piilokivi

Malte Lars Nils

Son till Jenny och
Fredrik ThomassonCharlie

Jukka

Följande personer har under perioden 1 februari 2011 – 30 april 2011
avlidit i församlingen:
Mjöbo Kurt, 75 år
Palojärvi Eero, 69 år
Suorsa Raimo, 69 år
Olsson Ritva, 73 år
Samuelsson Greta, 90 år
Nilsson Ingabritt, 86 år
Eriksson Georg, 79 år

Edvinsson Torsten, 80 år
Carlsson Kjell, 75 år
Sällström Torsten, 83 år
Björkhem Alice, 90 år
Persson Eva, 66 år
Lindblad Maija Liisa, 71 år
Persson Evelina 97 år

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

Karin Elmblad,

Juni

12 Pingstdagen 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
19 Söndag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst

Augusti

7 Söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
14 Söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst

Juli

10 Söndag 12.00 Olofström
Dopgudstjänst
17 Söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
31 Söndag 10.00 Jämshög
Friluftsgudstjänst
(Klockarelyckan) möjlighet till dop

Boka tid och fråga på
församlingsexpeditionen,
tel 977 00.
Intresserad av dop?
www.dopsajten.se
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komminister i vår församling sedan
många år tillbaka, har blivit kyrkoherde i Asarums församling och
slutar hos oss den 31 juli. Du som
vill vara med och avtacka Karin
är välkommen att vara med
söndagen den 19 juni kl 10.00
då hon avskedspredikar i
Olofströms kyrka. I övrigt säger vi
redan nu: ett stort tack för vad du
har fått betyda hos oss och önskar
dig Guds rika välsignelse i fortsättningen.
Vi återkommer i nästa nummer
med Karins egna tankar kring detta.

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

TH

ÄR

HÄ

ND

BA

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

Terminsprogram för
sommaren

Anders Blixt kyrkoherde ..................................... 0454-977 51

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

Karin Elmblad komminister .............................. 0454-977 58
Jennie Chapman komminister......................... 0454-977 52
Tanja Borchardt komminister tjänstled. 2011..................................
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)....... 0454-977 56
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Faste
insamlingen
2011

Ewa Johansson diakoniassistent ..................... 0454-977 62
Eva Bäckman kantor............................................. 0454-977 63
Bo Johansson församlingsmusiker.............. 0454-977 61
Siv Carlstedt barnledare..................................... 0454-977 83
Christina Seldevall barnledare....................... 0454-977 83

Ett stort TACK till alla som
bidrog på olika sätt till vår fasteinsamling, som
inbringade 24 600 kr.

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

Frivilliga, sponsorer, internationell grupp, ni som
skänkte till brödbord och fikaförsäljning, ni som
skänkte till våra lotterier, miniloppis och bokbord,
chokladlotteri och upplysning om gamla grejor,
gudstjänstmedverkande, våffelbakning, sång och
musik.

Pernilla Möller församlingsvärdinna ........ 0454-977 80
Roland Nilsson kyrkvaktmästare ................. 0454-977 65
Alf Carlstedt förvaltningschef ........................ 0454-977 08
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ....... 0454-977 04
Magnus Ljungberg fastighetsförman ........... 0454-977 60

/Karin Elmblad

Dannfeltska Stiftelsen

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

Är du gymnasiestuderande och bor i/har
anknytning till Olofströms kommun? Då
kan du ansöka om bidrag ur Dannfeltska
stiftelsen.

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

Ansökan görs fr o m 1 juli, dock senast den 17
oktober 2011 till Dannfeltska stiftelsen, Revisor Knut
Hessbo AB, att: Mikael Nordgren, Ö Storgatan 34,
293 34 Olofström.
Blankett för ansökan kan du få via församlingsexpeditionen i Kyrkhult eller i Jämshög (tel 977 00), eller

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.

www.svenskakyrkan.se/jamshog.
Frågor: Anders Blixt 977 51.
anders.blixt@svenskakyrkan.se
Utbetalning sker i december månad.

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
15
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Kalendarium sommaren 2011
Juni

2 tors Kristi himmelsfärds dag
				10.00 Friluftsgudstjänst, medtag kaffekorg
Jämshögs Folkhögskola
5 sön söndagen före Pingst
			
10.00 Gudstjänst Olofström
12 sön Pingstdagen
			
13.00 Dopgudstjänst Jämshög
			
18.00 Träd in i dansen-kör och musiker
medv. Jämshög (se sid 6)
19 sön 3 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Mässa Karin E avskedspredikan
Olofström
			
14.00 Dopgudstjänst Olofström
			
20.00 Musik i sommarkväll Kyrkhult
(se sid 9)
22 ons 19.00 Sommarandakt Hällaryd (se sid 10)
25 lör Midsommardagen
			
14.00 Friluftsgudstjänst, medtag kaffekorg
Jämshög
26 sön Johannes döparens dag
			
10.00 Mässa Joakim P välkomnas Olofström
29 ons 13.00 Finsk sommarandakt Olofström
			
19.00 Sommarandakt Mjällby (se sid 10)

Juli

2 lör
			
3 sön
			
			
6 ons
10 sön
			
			
			
13 ons
17 sön
			
			
			
20 ons
24 sön
			
			
27 ons

11.00 Konfirmation Jämshög
14.00 Konfirmation Jämshög
2 söndagen efter Trefaldighet
15.00 Gudstjänst Alltidhults skola
20.00 Musik i sommarkväll Jämshög
(se sid 9)
19.00 Sommarandakt Ringamåla (se sid 10)
3 söndagen efter Trefaldighet
12.00 Dopgudstjänst Olofström
14.00 Gudstjänst, kaffe Gaslunda skola
20.00 Musik i sommarkväll Jämshög
(se sid 9)
19.00 Sommarandakt Gammalstorp
(se sid 10)
4 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Mässa Jämshög
13.00 Dopgudstjänst Jämshög
20.00 Musik i sommarkväll Kyrkhult
(se sid 9)
19.00 Sommarandakt Olofström (se sid 10)
Apostladagen
10.00 Mässa, enkelt kaffe Olofström
20.00 Musik i sommarkväll Jämshög
(se sid 9)
19.00 Sommarandakt Karlshamn
(se sid 10)

31 sön 6 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Friluftsgudstjänst (Klockarelyckan)
medtag kaffekorg Jämshög
			
20.00 Musik i sommarkväll Olofström
(se sid 9)

Augusti
3 ons
7 sön
			
			
			

10 ons
14 sön
			
			
17 ons
			
21 sön
			
			
24 ons
28 sön
			

19.00 Sommarandakt Kyrkhult (se sid 10)
Kristi förklarings dag
10.00 Mässa Olofström
13.00 Dopgudstjänst Olofström
20.00 Musik i sommarkväll Jämshög
(se sid 9)
19.00 Sommarandakt Sölvesborg (se sid 10)
8 söndagen efter Trefaldighet
13.00 Dopgudstjänst Jämshög
17.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst PROparken Olofström (kyrkan vid regn)
13.00 Finsk sommarandakt Olofström
19.00 Sommarandakt Elleholm (se sid 10)
9 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Mässa Jämshög
20.00 Musik i sommarkväll Kyrkhult (se sid 9)
13.00 Finsk sommarandakt Olofström
10 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Mässa Jämshög

Konfirmandinformation
När detta skrivs är det på slutklämmen för helggruppen och onsdagsgruppen inför konfirmationsgudstjänsterna. Trots detta är det dags att börja se
framåt mot nästa läsårs konfirmander.
Onsdagen 25 maj kl. 18.30 inbjuds du som är
intresserad att bli konfirmand i Jämshögs församling. Tag gärna med dig dina föräldrar också!
Vilka kan börja i konfirmandundervisningen? Alla
som senast det år det är konfirmation fyller 15 år
eller går i årskurs 8. För att konfirmeras måste du
vara döpt och tillhöra Svenska kyrkan.
Är det så att du har något funktionshinder eller
något annat som vi behöver veta för att göra din
tid som konfirmand bra, tveka inte att höra av dig.
Vi vill att du som kommer ska kunna trivas i konfirmandarbetet.
Hälsningar konfirmandarbetslaget. Jennie Chapman,
Bo Johansson, Ewa Johansson, Karin Elmblad

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

