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Höstens upptakt
söndagen den
2 september!

På sidan 11 kan du läsa mer…

Mindfullness

är att våga vara närvarande i nuet med ögonen öppna
inför det som möter mig här och nu, utan att drömma
mig bort vare sig i en avlägsen framtid eller gyllene
forntid. Mästaren själv talar om detta: ”Se på himlens
fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador,
men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda
mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer
lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De
arbetar inte och spinner inte.” (Matt 6:26-28)

Fick för ett tag sedan ett brev av min chef, Anders Blixt.
Han tyckte att jag gott kunde skriva en betraktelse till
nästa nummer av Kyrknytt. Visst, tänkte jag, hur svårt
kan det vara? Det gäller väl bara att betrakta något och
sedan skriva ner detta.

I vårt kök har vi en bonad som jag tittar på med jämna
mellanrum. Där står:

När jag skriver detta har våren tagit paus, vi är inne i
stilla veckan och i morse var det nio grader kallt. När
detta läses är det förhoppningsvis betydligt varmare.
Nu åter till betraktelsen – det ligger något märkligt
i själva ordet betraktelse. Som om det skulle gå att
betrakta livet på avstånd, utan att delta, utan att bli
indragen i det.

Gårdagen är förbi.
Morgondagen har du ännu inte sett.
Idag hjälper Herren
Jag tror att det är så enkelt, och precis så komplicerat.
Lev i nuet, det är nuet som är mötesplatsen mellan oss
och Gud, och mellan varandra. Det som hände igår kan
jag inte göra något åt, och det som händer i morgon är
beroende av att jag lever här och nu.

Få människor idag har väl undgått termen mindfulness,
eller med andra ord medveten närvaro. Att vara medvetet närvarande förutsätter ett viss mått av betraktande, men det förutsätter också ett deltagande, ett
inkännande. Mindfulness marknadsförs som om det
vore något radikalt nytt, uppfunnet för något år sedan
av någon kändis. Tro mig, det är inget nytt. Går vi
österut och hamnar i länder där de allra flesta är buddister eller hinduer är begreppet verkligt sedan åtskilliga tusen år. Nu behöver vi inte gå fullt så långt bort.
Påskens huvudperson – Jesus – hade ett och annat att
säga om saken också. Hans livshållning var så långt
från det kyligt betraktande som det går att komma. I
min läsning av Bibeln slås jag gång på gång över hur
närvarande Jesus var – och är.

När detta skrivs lever jag i stilla veckan, hur världen ser
ut när det kommer i tryck vet jag inte. Men detta vet jag:

”Kornet har sin vila djupt i frusen jord,
är ej dött, det väckes av ditt skaparord.
Kärlek från Gud, åt allting ger du liv.
Kärlek med ditt ljus kom,
kom och hos oss förbliv.”

Det här med mindfulness är ingen modefluga. Utan
den medvetna närvaron i nuet springer våra sinnen
iväg med oss, antingen framåt till en okänd och kanske
hotande framtid eller till en gyllene forntid där allt var
mycket bättre.

SvPs 204:1
Magnus Elmblad

Jag vill med andra ord påstå att vara en Jesu lärjunge
idag förutsätter medveten närvaro. Att följa mästaren
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Ett år i Jämshögs församling

Nu har jag snart varit ett år i Jämshögs församling. I
sommar väntar nya utmaningar och en ny arbetsplats.

under dagar och perioder när man behöver minnen av
en god tid för att finna ny kraft i vardagen. Jag hoppas
att jag har kunnat ge lite tillbaka också. För det är en fin
bild av vad jag tycker en församling ska vara.
En gemenskap där vi stöttar varandra,
uppmuntrar varandra och tar hand
om varandra. Där ligger en stor del
av evangeliets sprängkraft. En av
mina favorittexter är den bok i
bibeln som bibelvetenskapen
menar är den äldsta kristna
text vi har, äldre än evangelierna. Det rör sig om första
Thessalonikerbrevet, som
Paulus skrev endast femton år efter Jesu död. Där
skriver han så här när han
beskriver en av de första
kristna församlingarna.

Förra sommaren skrev jag i Kyrknytt om mina
förväntningar och känslor inför att komma
hem och jobba i den församling där jag
är född och uppvuxen. Jag såg fram
emot det då och mina förhoppningar och förväntningar har
uppfyllts. Det har varit så roligt
att få vara präst bland alla församlingsbor och tillsammans
med mina arbetskamrater.
Som präst får man träffa
många olika människor.
Man får uppleva glädjen
över det nya livet i mötet
med dopfamiljer, och sorgen hos de anhöriga som
har förlorat någon som
står dem nära. Man får
vara med om möten med
härliga ungdomar i konfirmandarbetet och ungdomsgruppen, och med
alla goa föräldrar och barn
i barnverksamheten. Man
får finnas med i sammanhang där två människor som
älskar varandra manifesterar
sin kärlek inför släkt och vänner.
Man får träffa människor som har
levt en lång tid och ta del av deras
visdom och värme. Man får uppleva
musikens kraft och tystnadens läkande.
Man får starta projekt och man får vara del av
gamla traditioner. Kort sagt får man vara med om allt
det som är en del av människan, sorg och glädje, förtvivlan och hopp, mörker och ljus, gråt och skratt. Det
är stort att få vara med om detta.

”Vi tackar alltid Gud för
er alla och nämner er
ständigt i våra böner, ty vi
tänker på vad ni uträttar
i tron, hur ni uppoffrar er
i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår herre
Jesus Kristus inför Gud, vår
fader. Gud älskar er, bröder,
och vi vet att han har utvalt
er. Vårt evangelium kom inte till
er bara som ord utan också med
kraft och helig ande, i fullt mått; ni
vet ju vad vi förmådde göra bland er, för
er skull. Och när ni hade tagit emot ordet
följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget
under många lidanden, med den glädje som den heliga
anden ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla
troende…” (1 Thess1:2-7a)
Just detta har jag känt här. Och jag hoppas att ni
alla fortsätter att leva så och möta varandra och alla
som kommer som nya till församlingen på detta sätt.
Avslutningsvis, tack alla för att ni gjort mitt första år
som präst till något fint och lärorikt och jag hoppas vi
ses i olika sammanhang även i framtiden. Guds frid och
rika välsignelse önskar jag er!

Till alla er som är Jämshögs församling vill jag säga ett
stort tack. Ni har tagit emot mig med öppna armar, med
vänliga och uppmuntrande ord. Jag har tidigare skrivit
att jag har barnets kärlek till Olofströms kommun. Och
just så har jag också känt mig under året. Som ett barn
som kommit hem till en god familj. En familj där man
möts av kärlek, uppskattning och omtanke. Detta kommer jag att bära med mig i mitt yrkesliv, och leva på

Joakim Persson

3

Renoveringen
fortskrider planenligt
Text och foto: Alf Carlstedt

Konservator Klara Isaksson i färd med att rengöra takgesimsen

När du läser det här har
det förmodligen gått minst
18 veckor av Jämshögs
kyrkas renovering och det
återstår ungefär lika lång
tid till invigningen i slutet
av september.
Vi ligger bra till

Hittills har allt gått över förväntan och vi ligger väl till både vad
gäller tidsplan som ekonomisk
kalkyl. Detta mycket tack vare god
planering, skicklig byggledning
och kunniga hantverkare. Men
också på grund av sakkunnig och
ambitiös tillsyn av församlingens
egen fastighetsansvarige Magnus
Ljungberg.

Byggställningar flyttas ut

Hittills har hela kyrkan invändigt
från golv till tak varit belamrad med

byggställningar. Dessa kommer nu
att sättas upp utanför kyrkan för
att ytterväggar, torn och fönster ska
kunna lagas och målas om.

En helt ny lyster

Nu när byggställningarna är nedtagna invändigt kan man ana sig
till hur det kommer att se ut när
det är färdigt. Vissa förändringar
kan man ju redan se, men fler väntar. Inte minst när konservatorerna
ger sig på altarduken som kommer att få en helt ny lyster. Hittills
har man bara kunnat rengöra det
allseende ögat i taket och kranslisten (takgesimsen) mellan väggar
och tak, som efter rengöringen fått
en betydligt blåare nyans än den
smutsgråa den hade före renoveringen. Hela taket har fått en något
ljusare grå nyans än tidigare.

Gamla färger blir som nya
Under arbetets gång har nya
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upptäckter gjorts vad gäller tidigare färgsättning i kyrkan. Man
har mödosamt skrapat och frigjort lager på lager av tidigare
färgsättningar på olika platser i
kyrkorummet. Dessa färger har
med digital teknik gått att få exakt
identifierade. En del nyanser har
återskapats men nya har också
tillkommit. Vi utlovar spännande
upplevelser och en i flera avseenden varmare kyrka efter renoveringen.

Intermittent uppvärmning

Under vintern har drygt 130 radiatorer placerats under kyrkbänkarna
för att ge värme där den som bäst
behövs. Detta för att snabbt få upp
temperaturen i kyrkan vid behov
och nästan lika snabbt få ner den
när kyrkan inte används. Denna
styrning sker automatiskt efter
församlingens lokalbokningssystem och den tar också hänsyn till

När renoveringen är klar
är du välkommen till

Återinvigning av
Jämshögs kyrka
söndagen den
30 september kl 11.00.
Biskop Antje Jackelén medverkar i
mässan, vi får ta del av berättelsen
om renoveringen och efter mässan
samlas vi till kyrkkaffe.

Här avgörs färgsättningen på kyrkorummets väggar. Fr v Anders Söderberg
- Länsstyrelsen, Kerstin Nielsen – Byggkommittén, Krister Wall - arkitekt,
Thomas Persson - antikvarisk kontrollant, Anders Blixt - kyrkoherde, praktikant från Blekinge museum, Ingrid Karlsson - Byggkommittén och Hans-Åke
Wennerstrand, målarmästare. Med på mötet var också Gert Gustavsson –
Byggkommittén och fotografen.

yttertemperaturen och bedömer
automatiskt hur långt innan värmen behöver sättas på för att i tid
uppnå önskad temperatur i kyrkorummet. På så sätt sparar man
energi samtidigt som de värdefulla
kyrkliga inventarierna och orgeln
skonas för uttorkning av för hög
värme och för torr luft. Detta kallas intermittent uppvärmning.
Radiatorerna drivs med hjälp av
fjärrvärme. Merparten av kostnaderna för denna teknik bekostas
genom bidrag.

Fikahörna

Den bakersta bänkraden har tagits
bort på båda sidor för att ge plats
dels för en fikahörna och dels för
en manöverpulpet. För att ge plats

för fikahörnan för det enkla kyrkkaffet har också en dörröppning
tagits upp mellan samlingsrummet
och kyrkorummet som ska förses
med en glasad dörr. I samlingsrummet skall man, om man vill,
kunna vara med livliga barn som
behöver leka av sig eller ammas,
men ändå känna att man finns
med i gudstjänsten via den glasade
dörren och en högtalare.

Högmodern teknik

Pulpeten och området däromkring
är till för den tekniska styrningen
av ljus, ljud, klockringning och
t o m för ev bildvisning framme
i koret. Denna teknik är givetvis
digital av senaste snitt med LCDdisplay och förinställda alternativ

för att uppnå önskat stämningsläge
vid olika typer av gudstjänster.
Trots detta kommer det mesta
som görs inte att synas. Just nu
pågår upprivning av golvet i båda
sidogångarna för att ge plats till en
mängd rör och kablar för värme, el
och centraldammsugare m m. Om
vi stöter på några överraskningar
under golvet när vi kommer fram i
koret återstår att se. Vi vet till exempel att det finns gravplatser där från
1700-talet.

Margot Wallström
FN:s generalsekreterares särskilda ombud. Medverkar vid
Världens fest 7-9 september i
Malmö. (se sid 9)
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Välkommen att höra av dig till oss på församlingsexpeditionen

En fyrklöver på expeditionen
När sommaren nu äntligen träder
in på scenen slutar nuvarande
förvaltningschef Alf Carlstedt och
övergår till att vara pensionär.
Jämshögs församling har beslutat

att inte anställa någon ny förvaltningschef, istället har nuvarande
administrativa tjänster förändrats
och en ekonomiassistent har nyanställts. Christel, Carina och Ann

Ann Svensson är förvaltningsassistent och sköter bokning av dop, vigslar och begravningar, har hand om
gravskötsel och gravbrev samt frågor
inom begravningsverksamheten.

finns kvar sedan tidigare, Susanne
är nyanställd. Fr o m sommaren ser
det alltså ut enligt följande på församlingsexpeditionen i Jämshög:

Christel Andersson
är ekonom, hanterar m a o fakturor och bokföring med budget
och bokslut, fonder och stiftelser,
samt de flesta andra ekonomiska
ärenden.

Susanne Andkvist är nyanställd
som ekonomiassistent och är den
som mestadels kommer att svara
i telefon när du ringer till expeditionen. Hon har också hand om
minnesblad när du önskar sådant i
samband med t ex begravningar.

Carina Ingmarsson är personaloch informationssekreterare, har
hand om personalfrågor, löner,
hemsida, mediakontakter och andra
informationsfrågor, samt datorer
och telefoni.

Vi hälsar Susanne välkommen ”i gänget”, samt Christel, Ann och Carina välkomna i sina både nya och nygamla tjänster.
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Musik i sommarkväll
Sitt ner och lyssna till skön musik i kyrkans
rum när dagen har svalnat.
Söndag 17 juni kl. 20.00 Kyrkhults kyrka,
Triss i musik. Eva Bäckman orgel, Pär Ola Lindström orgel och piano, Maj
Lindström orgel piano sång.

Tisdag19 juni kl. 19 i Olofströms kyrka

Svenska kyrkans nationella ungdomskör sjunger. Kören, som förkortas
NUK, bildades 2006 av Sveriges Kyrkosångsförbund och har ett 30-tal
medlemmar i åldern 18-25 år från hela landet. Den sjunger i olika sammanhang runt om i landet och under sommaren företas en kortare turne’
som i år går till Blekinge. Ibland får kören ytterligare uppdrag som t.ex. att
vara Luciakör i S:t Pauls Cathedral i London eller göra uruppförande under
kyrkomusikersymposier. Körledare är Birgitta Rosenquist-Brorson, bördig
från Blekinge.

Söndag 1 juli kl. 20 i Olofströms kyrka
Kring Harry Martinssons dikter. Sång: Kristina Stobaeus, Visby
Diktläsning: Per Stobaeus, Lund Piano: Eva Bäckman

Söndag 8 juli kl. 20.00 Kyrkhults kyrka,
Violinmusik med duo Fjertorp. Hanna Fjertorp-Ekedal violin, Jonas Fjertorp
violin
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Söndag 15 juli kl. 20 i Olofströms kyrka
Visor i jazzton. Piano: Viktor Johnsson, Göteborg
Trumpet: Stefan Johnsson, Kyrkhult.

Söndagen 29 juli kl. 20 i Olofströms kyrka
Sång i sommarskymningen. Medverkande: Se annonsering.

Söndag 5 augusti kl. 20.00 Kyrkhults kyrka,
Visor på vårt vis. Linda Rosenberg sång, Christer Carlqvist gitarr,
Håkan Stahre saxofon.

Söndag 9/9
8-9 Morgonböner på olika platser
9-10.30 Seminarier, föreläsningar etc
11-13 Sändningsmässa på Stortorget
Världens fest vill inspirera och utmana Svenska
Kyrkan i globala frågor. Det övergripande syftet är
att manifestera Svenska Kyrkans samhörighet med
den världsvida kyrkan. Alla som är intresserade av
internationella frågor är välkomna. Mer detaljerat
program (samt eventuell anmälan) hittar du på

www.svenskakyrkan.se/varldensfest

Jämshögs församling anordnar inte någon
gemensam ditfärd utan rekommenderar att i
första hand ta tåget beroende på parkeringsproblemen. Däremot kan samåkning med bil
organiseras via församlingsexpeditionen
tel 977 00. Behöver du åka med någon eller
vill ta med dig passagerare kan vi hjälpa dig
med den kontakten.

Svenska Kyrkan inbjuder
till Världens fest
7-9 september i Malmö

Tema: tänk@framtid (Hållbar utveckling,
Kyrkan i världen, Mänskliga rättigheter)
Ramprogram :
Fredag 7/9
Mötesbyrån öppnar på förmiddagen
16-18 Upplevelsevandring från Triangeln till
Baltiska Hallen
18-20.30 Inledning i Baltiska Hallen
21 och framåt Gudstjänster , konserter mm

Martin Junge
Generalsekreterare i Lutherska
Världsförbundet. Medverkar vid Världens
fest 7-9 september i Malmö.

Lördag 8/9
7-9 Morgonböner på olika platser
10-17 Seminarier, föreläsningar etc
18-20 Festkväll
20 och framåt Gudstjänster, konserter etc
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Sommarandakter
i några av västra Blekinges kyrkor
Onsdag 20 juni kl 19

Onsdag 25 juli kl 19

”Kyrkan vid vägen”
Ysane kyrka

”Vapensköld och riddartid”
Mjällby kyrka

Onsdag 27 juni kl 19

Onsdag 1 augusti kl 19

”Från böner till bönor”
Asarums kyrka

”Brudkrona ur tiden”
Åryds kyrka

Onsdag 4 juli kl 19

Onsdag 8 augusti kl 19

”Gammalt möter nytt ”
S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg

”Under tak av 100 solar”
Mörrums kyrka

Onsdag 11 juli kl 19

Onsdag 15 augusti kl 19

”Att växa i dopklänningen”
Olofströms kyrka

”Välkommen ombord”
Carl Gustafs kyrka, Karlshamn

Onsdag 18 juli kl 19

Efter andakterna
bjuder vi på enkel fika!

”Symbolerna i triumfbågen”
Kyrkhults kyrka
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Församlingsupptakt
inför hösten i Holje Park
2 september kl 14-17.15
Välkommen till en allålderseftermiddag då Jämshögs församling firar gudstjänst
och informerar om höstens verksamhet för alla åldrar.

Program
14.00 Gudstjänst
14.45 (c:a) Aktiviteter i parken (ponnyridning, skattjakt,
fika, korvgrillning, chokladhjul, ansiktsmålning, barnaktiviteter, korgförsäljning, mjölktält och kanske lite
mer…) Samtidigt informeras om församlingens verksamhet.
16.00 ”Tuta och kör” på scenen. Fantastiskt aktivitetsskapande musikalisk underhållning för både gamla och
unga, som bara måste upplevas……..
17.00 Avslutning med skattjaktsvinster mm (vid riktigt
dåligt väder är vi istället i Olofströms kyrka/församlingsgård)

Ingen föranmälan, bara kom!

Foto fr Kommunens arkiv

Vem bakar den godaste
äppelpajen?

Fulato Moyo
En av världens främsta kvinnliga teologer. Medverkar vid
Världens fest 7-9 september i
Malmö. (se sid 9)

Tävla om detta den 2 september i Holje Park
Lämna anmälan till Pernilla Möller
24-30 augusti, tel 977 80 så berättar hon mera.
Opartisk jury bedömer pajerna.
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Diakoni

Intensiv vår
Vårterminen har varit intensiv. Vi
har haft många olika projekt på
gång i församlingen och i diakonin.
Det har varit roligt och givande
att se så många som har kommit
både till soppluncherna, Bara Vara,
Tisdagsträffarna och Kaffestugan.
Diakonin har flera frivilliga medarbetare som gör en stor insats i
församlingen. Det är roligt, för vi
vill ha en levande kyrka där alla
kan vara delaktiga. Alla har vi våra
gåvor som vi kan bidra med i verksamheten. Även då man inte orkar
göra någonting är man välkommen
att bara vara.

Nästa dag besökte vi Fryshuset,
som är Europas största aktivitets
hus för ungdomar, och som varje
månad har över 40 000 besökan
de. Vi fick träffa Anders Carlberg,
som är grundare och vd för det
här gigantiska niovåningshuset.
Han gör ett värdefullt arbete för
ungdomar som inte har det så lätt
i vårt samhälle, och han har spridit
fryshusandan även till andra stor
städer. Uppmuntran, självkänsla
och lust får människor att växa,
detta kunde vi läsa på väggen i
Fryshusets Cafè.

Under vårterminen fick vi förmå
nen att göra en studieresa till
Stockholm. Vi besökte Allhelgona
kyrkan och fick uppleva en fin
gudstjänst i en full kyrksal. Varje
söndag är kyrkan full av både
kändisar och vanliga församlings
bor i olika åldrar. Man gör ju ingen
skillnad för människor, men för oss
var det spännande att se att även
kändisar, som man kan se på TV,
är vanliga kyrkobesökare.

Vi träffade även Ulrika Stiegberg ,
författare och präst i Fryshuset.
Andi Österlund, som har haft
diakonipraktik i församlingen i vår,
arbetade på Fryshuset i somras.
Hon berättade att sommarens
aktiviteter heter Lovely Days och
har över 800 deltagare. Det mot
svarar kommunens Aktiv sommar.
Det är viktigt att ungdomar blir
sedda och bekräftade och att de
har någonting att göra, för de är
det värdefullaste vi har. Vi besökte
även Klara kyrka och träffade Inga
Pagreus, som jobbar på Plattan.
Där delar de ut matkassar till flera
hundra hungriga varje dag. Kyrkan
är öppen för hemlösa och
papperslösa invandrare. Varje
måndag har de en stilla dag och
varje dag ber man två timmar. Visst
behövs kyrkan! Vi behöver
varandra och vi behöver fortsätta
att arbeta över gränser. Det
viktigaste vi har är mötet med var
andra.
Även här i Olofström arbetar vi
tillsammans med Olofströms
kommun. På sommaren kommer
återigen Katalin Hajas och musik
skolans elever att ha program vid
Träffas och Trivas på våra äldre
boenden. Vi gör två resor till Tos
selilla i samarbete med socialen,
först med barnfamiljer och sedan
med Aktiv sommar. Även Lion`s har
bidragit till vår resa. Tänk vad bra
att vi har många goda krafter som
arbetar med våra ungdomar. Vi
önskar till er alla varma och soliga
sommardagar och glöm inte: upp
muntran, självkänsla och lust får
människor att växa.
Text och foto: Mervi Juutilainen
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Sverige-finskt

Kevät ja kesä on
kukkien aikaa
Ensin kukkivat lumikellot. Ne nostavat päätään jo lumen alta. Sitten
tulevat valko -ja sinivuokot. Pian
sen jälkeen kukkivat Suomen kansalliskukat kielot. Ihana tuoksu
leviää metsään. Tienvarsia koristavat leskenlehdet ja voikukat. Ennen
juhannusta kukkivat jo lupiinit ja
sitten tulevat tervakukat ja päivänkakkarat. Hedelmäpuut, tuomet ja
sireenitkin levittävät ihanaa tuoksua meidän kesäiseen ilmaan.
Kun ajattelee tuota luonon kauneutta ja ihmeellisyyttä ,ei voi
muuta kuin nöyrästi kiittää kaikesta siitä, mitä Taivaan Isä on meille
antanut. Harmillista tietenkin on,
että allergisille ihmisille kukkien siitepöly on hyvin kiusallista.
Monelle kevät ja kesä on vaikeaa
aikaa. Onneksi on keksitty allergialääkkeitä ja niistä voi saada ainakin vähän apua vuotaviin silmiin
ja nenään. Kaikkia näitä kukkia
ihmetellessäni ,näen myös ahkeria
mehiläisiä, ampiaisia ja kimalaisia pörräämässä näiden kukkien
ympärillä. Ahkerana ne touhuavat
koko kesän, siitepölyä pölyttäen ja
hunajaa valmistaen. Ajatella, että
tuo mitättömältä tuntuva pörinä on tärkeä tehtävä. Kaikella on
tarkoituksensa. Kaikilla meilläkin
on tehtävä ja kaikki me olemme
tarpeellisia. Meistä suomalaisista
sanotaan usein, että olemme oikeita työmuurahaisia. Aina ahkerana
jotain touhuamassa. Siltähän se

kuulostaa ,kun kuuntelen suomalaisia. Heillä on aina useita
projekteja käynnissä. Keväällä on
oikein stressiä, kun pitää siivota
pihaa, pestä ikkunoita, kuoputella
pihamaallla, milloin mitäkin. Leipoa
ja viedä vene vesille ja ties mitä?
Joillakin on koko kesälomakin
täynnä työn touhua. Ihminen kuitenkin tarvitsee lepoa.
Arkisen aheruksen jälkeen on
hyvä pitää tauko ja kuunnella, mitä
ajatuksia sinulla on. Kuunnella
sydämen ääntä, hiljaisuutta ja sitä
mitä Jumala haluaa sinulle sanoa.
Toivoisin, että kesä olisi meille
kaikille, tällainen hiljentymisen ja
levon aika. Muistan kun pienenä katsoimme TV:tä ja ruutuun
yhtäkkiä ilmestyi Hetkinen. Heti
huudahdimme, mitä me nyt tehdään ?Johon isä vastasi ei mitään,
nyt on tauko. Kesä olkoon meilletauko, satoi tai paistoi. On ihanaa

Helgö, Ekerö kommun Foto: Holger Ellgaard
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vain olla tekemättä yhtään mitään.
Hyvää kesää teille kaikille ja tervetuloa kesähartauksiin Olofströmin
kirkolle. Keskiviikkona13/6 ja 4/7
klo. 13.00. Kuutamoleiri SödraHokassa 21-23/8. Ennakko ilmoittautuminen. Syksyn toiminta alkaa
sunnuntaina 2. syyskuuta iloisella
tapahtumalla Holjepuistossa.
Tervetuloa mukaan seurakunta
toimintaan, mutta nyt pidetään
tauko! Ollaan niin kuin Ferdinad
härka korkkipuun alla nuuhkimassa ilmaa.
Mervi Juutilainen

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

Församlingsnytt
Följande personer har under perioden 1 jan 2012 – 31 mars 2012
blivit medlemmar i församlingen
genom dopet:

Följande personer har under perioden 1 januari 2012 – 31 mars 2012
avlidit i församlingen:

Ellen Astrid Victoria

Hedström Mats 60 år
Svensson Karin 90 år
Jönsson Hans 74 år
Albrektsson Viola 86 år
Johansson Tage 90 år
Håkansson Harry 96 år
Olsson Inga-Lisa 80 år
Wendel Kerstin 75 år
Sjöqvist Brita 93 år
Hjelm Sten Erik 81 år
Hellström Henning 96 år
Vierikko Jouni 38 år
Albin Marion 81 år
Petersson Ella 93 år
Suorsa Katri 70 år
Nilsson Kjell 77 år
Seldevall Lennart 89 år
Johnsson Jarl 63 år
Andersson Bror Åke 78 år
Svensson Eva 63 år
Thorelli Gunilla 88 år
Persson Vera 85 år
Korva Aili 84 år
Nilsson Sven Erik 71 år
Erlandsson Egon 81 år
Nilsson Herty 92 år
Petersson Margit 88 år
Niemelä Esa 60 år
Laaksonen Erkki 81 år
Svensson Helge 92 år
Persson Russel 88 år
Keyser Edit 93 år
Månsson Anna-Brita 83 år
Persson Frida 88 år
Svensson Bengt 65 år
Hallin Erik 94 år
Johnsson Mikael 55 år
Jönsson Brita 93 år
Arnell Lars 73 år

Dotter till Anna Björnsson och
Per-Ola Persson

Wille Albin Elias

Son till Therese Persson och
Johan Harrysson

William Niclas

Son till Sara Jämsbo och
Emil Laakso

Anton Robin Daniel

Son till Karoliina Lahti och
Daniel Karlsson

Wilma Sofie Isabella

Dotter till Sofie Persson och
Peter Svensson

Alice Anna Isabelle

Dotter till Isabelle Nilsson och
Peter Ahlin

Bella Eva

Dotter till Malin och
Angelo Monas

Elias Adam

Son till Josefin Henriksson och
Juha Mulari

Nilo Kjell Sven

Son till Sandra Svensson och
Emil Carlsson

Emilia Stina

Dotter till Josefin Olsson och
Pauli Sjöberg

Allethea Signe Majken

Dotter till Anna Helgesson och
Robert Andersson

Alwa Maja Anna

Dotter till Annika och
Marcus Gunnarsson

Årets fasteinsamling till Svenska
kyrkans internationella arbete
avslutades vid påsken och
inbringade 28 177 kr.

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

Juni

10 söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
17 söndag 13.00 Olofström
23 Midsommardagen 14.00
Jämshög kyrkogården
Friluftsgudstjänst

Juli
8 söndag 10.00 Jämshögs
Folkhögskolan Gudstjänst
13.00 Olofström Dopgudstjänst
22 söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Augusti

5 söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
19 söndag 12.00 Olofström
Dopgudstjänst
Boka tid och fråga på
församlingsexpeditionen,
tel 977 00.
Intresserad av dop?
www.dopsajten.se

TACK!
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Ett stort tack till er alla som
har bidragit både med pengar,
gåvor och engagemang.

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

www.svenskakyrkan.se/jamshog

FÖRsamlingSEXPEDITIONEN

DE

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

FÖ

Nytt
Terminsprogram
för sommaren
ute nu!

Tfn. o. Exp.tid sommarttid
Mån – Tors 10-12.
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
Anders Blixt kyrkoherde ..................................... 0454-977 51
Tanja Borchardt komminister............................0454-977 58

TH

ÄR

RS HE
AM L

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

Jennie Chapman komminister......................... 0454-977 52
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)....... 0454-977 56
Ewa Johansson diakoniassistent ..................... 0454-977 62
Eva Bäckman kantor............................................. 0454-977 63
Bo Johansson församlingsmusiker.............. 0454-977 61

Dannfeltska Stiftelsen

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

Tyvärr blir det ingen utdelning
ur Dannfeltska fonden i höst
pga dålig ekonomisk tillväxt
förra året, men förmodlingen
blir det utdelning igen år
2013. Information: Anders
Blixt, tel 977 51

Inger Remen barnledare..................................... 0454-977 33
Pernilla Möller församlingsvärdinna ........ 0454-977 80
Roland Nilsson kyrkvaktmästare ................. 0454-977 65
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ....... 0454-977 04
Magnus Ljungberg fastighetsförman ........... 0454-977 60

DIREKTnummer

Enneagrammet

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

Andlig fördjupning
hösten 2012

Jämshögs kyrka ..................................................... 0454-977 20
Petrusgården ............................................................ 0454-977 30

Till hösten kommer vi träffas 4 gånger, där vi med
enneagrammets hjälp
utforskar våra egna självbilder, gudsbilder och
livsstrategier. Enneagrammet är ett redskap
för personlig utveckling, som utgår ifrån 9
grundläggande livsstrategier med en mångfald
variationer för oss människor. Det är en metod
att lära känna sig själv och sina relationer till
medmänniskan, skapelsen och GUD. Varje träff
avslutas med en kort meditation.

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

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

För mer information
kontakta Jennie Chapman 0454 977 52
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Kalendarium sommaren 2012
Juni
3 sön
			

Heliga Trefaldighets dag
10.00 Mässa (avtackning av Siv ochAlf
Carlstedt) kaffe Olofström
10 sön 1 söndagen efter Trefaldighet
				10.00 Gudstjänst Olofström
			
13.00 Dopgudstjänst Olofström
			
18.00 Mässa i stillhet Jämshögs
Folkhögskola
13 ons 13.00 Olofström Finsk sommarandakt
17 sön 2 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Mässa Jämshögs Folkhögskola
			
13.00 Dopgudstjänst Olofström
			
20.00 Musik i sommarkväll (orgelduell)
Kyrkhult
19 tis
19.00 Musikgudstjänst, Nationella
ungdomskören Olofström
23 lör Midsommardagen
			
14.00 Jämshög kyrkogården
Friluftsgudstjänst,medtag kaffekorg
24 sön Johannes Döparens dag
			
10.00 Mässa Olofström

Juli

1 sön
			
			

4 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Mässa Olofström
20.00 Musik i sommarkväll (Harry
Martinsson) Olofström
4 ons 13.00 Olofström Finsk sommarandakt
7 lör
11.00 och 14.00 Konfirmationer
sommarkonfirmander Kyrkhult
8 sön Apostladagen
			
10.00 Gudstjänst Jämshögs Folkhögskola
			
13.00 Dopgudstjänst Olofström
11 ons 19.00 Sommarandakt, kaffe (se sid 10)
Olofström
15 sön 6 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Mässa Olofström
			
20.00 Musik i sommarkväll Olofström
22 sön 	Kristi förklarings dag
			
10.00 Mässa Jämshögs Folkhögskola
			
13.00 Dopgudstjänst Olofström
29 sön 8 söndagen efter Trefaldighet
			
14.00 Gudstjänst, kaffe Gaslunda skola
			
20.00 Musik i sommarkväll Olofström

19 sön 11 söndagen efter Trefaldighet
			
12.00 Dopgudstjänst Olofström
			
14.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst
Forneboda
26 sön 12 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Mässa Olofström

September
2 sön
			

13 söndagen efter Trefaldighet
14.00 upptakt i Holje Park (se sid 11)

Välkommen att bli
konfirmand i Jämshögs
församling
Är du född 1998 eller tidigare och vill konfirmera dig kan du anmäla dig nu. Till hösten börjar
vi med nya grupper samt tar emot anmälan för
sommarkonfirmation 2013 redan nu.
Kan du tänka dig att träffa andra ungdomar,
prata om allt mellan himmel och jord, följa med
på läger, lära dig något om kristna traditioner
och dig själv (genom att måla, spela drama,
vandra, sjunga och leka etc), tillsammans med
gruppen utforma din egen konfirmationshögtid…
….då är du välkommen med din anmälan till
församlingsexpeditionen.
Anmälningsblankett finns att hämta på vår
hemsida www.svenskakyrkan.se/jamshog
Du kan också kontakta Tanja Borchardt (präst)
för mer information, tel 070-263223

Augusti
5 sön
			
			
12 sön
			

9 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Mässa Olofström
13.00 Dopgudstjänst Olofström
10 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Mässa Jämshögs Folkhögskola

OBS! Årets sommarkonfirmationer
äger rum den 7 juli kl 11.00 och 14.00 i
Kyrkhults kyrka (p g a renoveringen av
Jämshögs kyrka).

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

