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Människan
vill skapa
… visst är det så i olika sammanhang och
på olika sätt, att vill vi skapa och ha projekt, pyssla och se hur våra drömmar kan
bli verkliga, ta form, och bli en del av
denna värld.
Under våren och sommaren väcks detta i synnerhet till
liv i oss – precis som i den övriga skapelsen och
naturen har solen och värmen gärna den effekten på
oss, våra sinnen och våra kroppar, att även vi börjar
blomma och bära frukt. Det är Guds goda skaparpotential inom oss – jag tror vi är skapade till att värna
om denna potential och låta den flöda fram.

Foto: Privat
Genom att låta din inneboende skaparglädje vila i sin
glädje och lätthet minskar risken för att använda den till
att rätta, till det som inte är, som vi tycker det borde
vara, varken hos oss själva eller i våra omgivningar. Vi
får låta vårt skapande flöda fram ur GUDS nåd, som är
helande och godhet, och ger hela skapelsen kraft, som
springer fram ur evangeliet om Jesus Kristus, hans liv,
budskap, död och uppståndelse.

Men …
Suck, varför detta men, nu var det precis så trevligt?
Jo, för att jag ändå också tror, att vår goda potential
ibland blir fel !
– när människan själv vill skapa sig själv eller naturen,
när vi glömmer att vi redan är skapade och naturen
redan är skapad. När vi med våld eller manipulering vill
ändra på det vi inte tycker om – då blir det så väldigt fel
och Guds goda potential blir till egoism. Vi ser det i
naturen, i miljöproblematiken, i rättvisefrågor och
människovärdet. Vi ser det som är resultatet av egoism
OCH vi ser även det som kommer från godheten, och
skillnaden är tydlig.

Så älskade GUD världen att han gav den sin ende son,
för att de som tror på honom inte skall gå under utan
ha evigt liv.
En god och välsignad sommar önskar jag oss alla.
Jennie Chapman,
präst och nu
mammaledig fram
till januari 2015.

Egentligen är varningen samtidigt den goda nyheten vi
ofta glömmer:
Du är älskad av nåd, som du är! Lev i nåden, var älskad
och älska!

Foto: Bo Johansson
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Påskrollspel 2014

Välkommen som konfirmand 2014-2015!
Snart börjar de nya konfir
mandgrupperna för dig
som är född 2000 eller
tidigare.
Vad gör man som konfirmand?
Man är med i en konfirmandgrupp
där man tillsammans med andra
ungdomar och konfirmandledare
samt en präst prata om allt mellan
himmel och jord. Vi vill erbjuda er
en unik möjlighet att själva ta
ställning till livets stora frågor som
meningen med livet, etik, döden,
kärlek och Gud.
Därför använder vi oss av kreativa
metoder, bl.a. spela drama, musik,
uteaktiviteter, värderingsövning,
domstol m.m. Till våren/sommaren

Påskrollspel
2015 firar vi sedan tillsammans med
er en högtidlig konfirmationsguds
tjänst.

hjälper till i våra grupper som
konfirmandassistenter och med
vandrare.

Vilka olika alternativ finns?

När senast behöver man anmäla
sig?

Vi erbjuder olika sätt att konfirmera
sig. Man kan välja en grupp som
träffas regelbundet på höst- och
vårterminen eller sommargruppen.
Onsdagsgruppen: träffas varannan
onsdag
Helggruppen: träffas fredag-lördag
ungefär var tredje vecka
Sommargruppen: kompaktläsning
under de 3 första veckorna på
sommarlovet 2015 plus förträffar.
Blir det läger?
Ja! Vi brukar åka iväg ett par dagar
med både veckogrupperna och
sommargruppen.
Är det roligt?
Ja, vi som är ledare tycker att det är
kul med konfirmandgrupperna! Vi
är glada att vi utöver präst och
musiker har tillgång till redan
konfirmerade ungdomar som
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Vi vill gärna ha in anmälan så fort
som möjligt (senast tisdagen 15
juli).
Tanja Borchardt

Vill du veta mer om konfirmationen i Jämshögs församling
ring till komminister Tanja B.
Tel 0454-977 58
Anmälningsblankett finns även
på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/jamshog

Informationskväll

för de nya konfirmanderna
måndagen den 2 juni kl. 18.30 i
Olofströms kyrka.
Välkommen
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Gudstjänst
Info om hösten
Fika
Välkommen

Foto: Alf Carlstedt
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Glimtar inför hösten

Lördage
n den
20 sept
kl 13-16
i Olofs

Efter sommaren kommer det en
höst med lite nya och gamla nyheter i vår verksamhet, t ex

Babyrytmik

- tisdagsförmiddagar i Jämshög
och Olofström med början i mitten
av september.

Foto: Agnetha Andreasson
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Babycafé

Välkommen Nils Eric som
vikarierande komminister
Vem är du?
Jag är född på Edenryds gästgivaregård (därav mitt efternamn). Realen
tog jag i Sölvesborg och studenten
på Spyken i Lund.
I Lund tog jag först en fil.mag i bl.a
svenska, religionshistoria och
historia och därefter en teol. kand.
Jag prästvigdes 1974 och har
tjänstgjort i Lönsboda, Bjärred,
Båstad-Östra Karup och mellan
åren 1981-2007 som kyrkoherde i
Östra Ljungby (Klippan).
Efter pensioneringen har jag vikarierat som kontraktsadjunkt i vårt
kontrakt, varit tf. kyrkoherde i
Rotterdam, Mörrum och Wien och
ryckt in på lite olika ställen, där det
har fattats en präst. Jag har alltid
trivts med att vara präst och förkunna det glada budskapet om Jesus
Kristus. Det är ett privilegium att få

ha det yrket och genom det få
träffa många intressanta
människor både i glädje och sorg.
Att resa och upptäcka nya platser
är både lärorikt och inspirerande.
Därför har jag vid sidan om, ända
sedan min studietid, haft förmånen
och glädjen att arbeta som reseledare, främst inom Europa men
också till Mellanöstern (jag var i
Syrien, när upproret bröt ut!) och
så långt som till Australien och
Nya Zeeland. Min favoritstäder,
som jag gärna återvänder till, är
Wien, där jag studerade i min
ungdom, Rom och Jerusalem. I
höst skall jag leda en resa till Det
heliga landet den 29/10-7/11.
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Foto: Privat

Jag ser med glädje fram mot att få
tjänstgöra i Jämshögs församling
och hoppas, att ni skall trivas med
mig. Efter några gudstjänster och
kyrkliga handlingar i Jämshög och
Olofström känns det redan, att jag
kommer att trivas med er.
Allt gott och med hjärtliga
hälsningar Nils Eric Gestegård

Fakta om
nattvard

Varje vecka firar vi mässa i vår församling. Mässan
innebär att vi firar nattvard. Vad är då nattvard. I en
Kyrklig ordbok beskrivs det så här:
”Gudstjänstmåltid med bröd och vin, instiftad av Jesus
kvällen före hans lidande (Matt 26:17f). I nattvarden får
den kristne ta emot Kristi offer, gemenskapen med Gud
och hela den himmelska verkligheten, liksom gemenskap
med de närvarande och med alla kristna i alla tider.
Tacksägelsen till Gud är en viktig dimension av nattvarden. Därför kallas den i flera kyrkor för eukaristi (grekiska) = tacksägelse. En annan benämning för nattvarden är
mässa. De lutherska kyrkorna ser nattvarden som
sakrament, där den som tar emot brödet och vinet tar
emot Jesus själv.”
Beskrivningen är alldeles riktig. Tilläggas kan också att
brödet är en oblat, numera glutenfri, och vinet alkoholfritt. Barnen är också välkomna till nattvarden, förr var
det konfirmationsåldern som gällde. Det viktigaste är
dock att det faktiskt ÄR en gemenskap med varandra och
med Gud vi kan få uppleva tillsammans. Därför kan vi
alltid säga: välkommen att fira den i våra mässor.

Vad är en mässa?- Liten gudstjänstordlista
En lista på gudstjänstnamnen:
favorit i repris.
Först:
mässa=nattvard firas
gudstjänst=nattvard firas inte
Andakt kortare samling med bön,
sång, bibeltext, kanske tystnad. Är
som regel knuten till någon församlingsverksamhet.
Enkelt kyrkkaffe fika i all enkelhet
i samband med gudstjänst/mässa
Familjemässa/gudstjänst en
gudstjänstform som passar barnfamiljer, och därmed också alla
andra. Kallas ibland också Gudstjänst/mässa för stora och små.

Finsk mässa/gudstjänst helt
finskspråkig med finskspråkig präst,
c:a en gång i månaden i Olofströms
kyrka.
Högmässa/ogudstjänst gammal
beteckning, kallas numera mässa
och gudstjänst. Firas i vår församling söndagsförmiddagar kl 10.00.
Tacksägelser för avlidna ingår i
förbönen (med ljuständning och
klockringning).
Kyrksöndag diakonal samling
(öppen för alla)i samband med
gudstjänst/mässa, fika och program
ingår.
Midnattsmässa julafton och
påskafton firas mässan vid midnatt
(23.30) för att markera förändring
dagen efter. Speciell stämning.
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Musikgudstjänst musiken står för
en stor del av innehållet. Gospelmässa/gudstjänst kan förkomma.
Mässa i bönerum en variant av en
stillsam kvällsmässa vi använder.
Möjlighet till stillhet, bön och
eftertanke. Fikar gör vi före mässsan.
Temamässor/gudstjänster av
olika slag kan förekomma, Ordnära
gudstjänst och Taizemässa t ex. De
är ganska fria i sitt innehåll.
Vardagsgudstjänst enklare form
av familjegudstjänst, firas på en
vardag.

Sommarmusik

i Jämshögs och Kyrkhults församlingar
sommaren 2014
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Musik i sommarkväll
15 juni Jämshögs kyrka kl. 20.00

- Trefaldighetskören Kristianstad

”1500 år av musik-Trefaldighetskören
--Trefaldighetskören Christianstad sjunger
från gammalt till nytt”. Trefaldighetskören kommer under
ledning av musikdirektör Torbjörn Gustavsson att framföra
verk av olika tonsättare bl a Bach.

13 juli Jämshögs kyrka
kl. 20.00 - Göingeflickorna
”Göingeflickorna ger en nostalgisk
sångstund med välkända sånger”
Under mer än ett halvt sekel har
Göingeflickorna, numera Barbro och
Agneta, turnerat land och rike runt.
Under åren som gått har det blivit
många turneér i folkparkerna. De har även varit i Tyskland och i svenskbygderna i Amerika och gjort TV och Radioframträdanden i Sverige.
Under programmet får vi lyssna till välkända sånger med fina texter och
melodier, där publiken kan sjunga med.

27 juli Jämshögs kyrka kl. 20.00

”Musik med inslag av folkvisa och
jazz”
Niklas, Anders och Patrik jazzar till
det!
Medv. Niklas Wennerkvist , Anders
Thorén, Patrik Eghammer.
Foto: Privat
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3 augusti Jämshögs kyrka
kl. 20.00

”En blandad sommarbukett”
Karin Thulemark och Staffan Sundås
sång, piano, orgel.
Karin och Staffan bjuder oss på en
sommarbukett av nordiska, klassiska
sånger med inslag av visa och annat
smått och gott, i både sång och spel.

10 augusti Kyrkhults kyrka kl. 20.00

Romantisk afton med musik av Rued
Langgaard m fl
Katalin Hajas piano, Maj Lindström, piano och sång.

17 augusti Kyrkhults kyrka
kl. 20.00

”Livets pärlor”

Trio Block med Elin Lundström, Andreas Stigsson och Henrik Lundström.
9

Sommaraktiviteter
i övrigt

Gudstjänster
Firas som regel kl 10.00 på söndagsförmiddagar. Se sid 16.
Under sommaren firar vi också ”sommargudstjänster”
21 juni (Midsommardagen) kl 14.00 Friluftsgudstjänst på
Jämshögs Folkhögskola, medtag kaffekorg.
27 juli (söndag) kl 14.00 Gudstjänst i Gaslunda skola, kaffe.
10 augusti (söndag) kl 15.00 Gudstjänst (ev friluftsgudstjänst) i
Alltidhults skola, kaffe.
17 augusti (söndag) kl 14.00 Ekumenisk Friluftsgudstjänst ,
Forneboda, kaffe

SOMMARÖPPET FÖR SMÅ OCH STORA
För barn tillsammans med vuxen 0-100 år.

Vi är utomhus och pysslar, leker, fikar och har andakt. Fika till
självkostnadspris. Ingen anmälan. Bara kom!
Måndagar 16/6, 23/6, 30/6 Onsdagar 18/6, 25/6, 2/7,
Torsdagar 19/6, 26/6, 3/7
kl 13.00 - 16.00 utanför Petrusgården i Jämshög.

Finsk andakt med sommarkyrka
Onsdagar 11 juni, 2 juli, 20 augusti
kl 13.30 - 16.00 Olofströms församlingsgård.

Konfirmation
Lördagen den 5 juli kl 11.00 i Jämshögs kyrka.
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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.

FA 9-10
FB 185
FA 12-13
FB 211-212
FA 52-53
FB 246-247
FA 115

FA 116

Ragnar Svensson
Olof och Gerda Jacobsson
Manfred Karlsson

FB 322

Krill Metsäär

FA 117

Gustav Jaktsberg

FB 325-326

Johansson, Heurlin

FA 118

FA 120

Aulis Määränen
Olof, Karolina, Gösta,
Edvin Persson
Anna Gustavsson

FC 45-47

Sven och Pernilla Sten

FA 123

Augusta Adolfsson

FC 103

Anna Persson

FA 126

FA 136

Harry Friberg
Martin och Anna
Mattsson
Olsson
Hjalmar, Emma, Gösta
kulle
Elof Olsson

FC 120-121

Helge och Ida Olsson

FA 145

Anton Jardengren
Bernhard Olssons
familjegrav
Karlis och Alma Baumanis
Jaak och Natalia Raudsepp
Elna Olsson

FB 285-286

Denna kontroll har för övrigt alla
församlingar blivit ålagda att göra,
p g a olycksrisken.
För de gravstenar som berörs,
kommer vi att under sommaren 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, församlingsexpeditionen, tel 977 07.

FC 7-9

FC 104-105
FA 135
FC 117-119

FC 135-136
FB 32-34

Det blir en fortsatt inventering
med ytterligare några kvarter av
gravplatser som det saknas gravrättsinnehavare på. Vi ser nu slutet på
efterlysningen för ett tag framöver
och när nästa Kyrknytt kommer ut så
ska de sista ”kontaktskyltarna” vara
utsatta.
Detta är ett pågående arbete, så med
jämna mellanrum kommer vi att se
över så att gravplatserna inte saknar
innehavare. På följande gravplatser
som antecknas här intill sätts skyltar
ut för att anhöriga ska ta kontakt
med kyrkogårdsexpeditionen för att
anteckna ny innehavare. Får inte

församlingen kontakt med anhöriga
finns det risk för att gravplatsen
kommer att betraktas som återlämnad till församlingen. Detta kan
medföra att gravsten tas bort.
Anhöriga som vill försäkra sig om
att ha dessa gravrätter kvar bör
kontakta förvaltningsexpeditionen:
måndag-torsdag 10-12, måndagar
även kl. 13-15. Telefon. 0454-97 707
eller mailadress: ann.s.svensson@
svenskakyrkan.se. Vår besöksadress
är Bygatan 2, Jämshög.
Kontakt bör ske snarast dock senast
2016-06-30.
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Text på sten/gravsatta
Arvid och Hulda Nelson, May Nelson
Sven och Bengta
Jönsson
Arthur och Elvira
Nilsson
Johannes Metsis
Herman och Hilda
Svensson
Witzell

FC 155-156
FB 47
FD 110
FB 62-63
FD 111
FB 109-110

Erik Lindberg
Sven och Emma
Bengtsson
Hilda och Allan Carlsson, Anna Nilsson
Sissa Johnsson, Emma
Johnsson

DIAKONI

S

Träffas och Trivas
Sommar Öppet 2014

Foto: Alf Carlstedt

Sommaröppet är ett
samarbete mellan
Barn- och familj och
diakoniverksamheten.
Vi träffas på måndagar kl 13.00.
Programmet kommer att bestå
av grillning, musikunderhållning med Katalin Hajas och
musikskolans elever, andakt
och kaffeservering.

Följande datum:
16/6, 23/6, 30/6
Varmt välkomna!

Vi är utomhus i tältet vid Petrusgården i Jämshög. Vid dåligt
väder inomhus.
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Kun me suomalaiset
1900-luvun puolivälistä
lähtien muutimme Ruotsin
maalle, kävimme tekemässä
muuttoilmoituksen, kirjasimme itsemme ”kirkonkirjoille”. Riippuen virkailijan tai
maahanmuuttajan tarkkaavaisuudesta liityimme silloin
Ruotsin kirkkoon, jos rasti
merkittiin oikeaan ruutuun.
Useimmiten asia meni
oikein.
Alkuvuosina Suomen kirkko tuki
suomalaistoimintaa Ruotsissa.
1960-luvulla tänne perustettiin valtakunnallinen ”Seurakuntatyön
keskus” Upsalaan. Sen tehtävänä
oli kantaa huolta ruotsinsuomalaisten hengellisistä tarpeista.
Joihinkin hiippakuntiin perustettiin
suomenkielisten hiippakuntapappien virkoja. Myöhemmin saatiin
yhä useampia pappien virkoja
monille paikkakunnille.

Foto: Privat

Sverige-finskt

Suomenkielistä kirkollista toimintaa ennen ja nyt
Vasta vuonna 1989 Ruotsin kirkko
otti vastuun suomenkielisistä
jäsenistään, kun perustettiin
”Seurakuntatyön toimikunnan
johtokunta”, ”Delegaatio”.
Upsalasta käsin ja hiippakuntien
kautta hoidettiin suomalaisten
hengellisiä tarpeita. Saatiin uusia
pappien ja diakonien, diakonia
assistenttien ja jopa suomalaisten
kanttorien virkoja.
Perustettiin Ruotsin kirkon suo
menkielinen ”Palveleva Puhelin”
(iltaisin klo 21-24).
Ruotsin Kirkon Käsikirja käännettin
suomeksi. Virsikirjan käännöstyö
aloitettiin. Yksitoista vuotta sitten
virsikirja lopulta oli käsissämme.
Tämän myötä kaikki kirkolliset
toimitukset suomeksi olivat mah
dollisia. Saimme uudenlaisen
virsitradition, melodisia, keveämpiä
virsiä.
Nyt elämme vuotta 2014. Suomen
kielisten pappien virkoja on vähen
netty. Lundin hiippakuntapapin
virkaa ei enää ole. Ruotsin kirkon
suomenkielinen työ Upsalassa
kuuluu nyt monikielisyys yksik
köön, ”Enheten för flerspråkighet”.
Jokainen seurakunta on sen sijaa
saanut tehtäväkseen huolehtia
kaikista seurakuntalaisistaan, myös
suomenkielisistä. Seurakunnat ovat
ymmärtäneet tuon vastuun eri
tavoin.
Jämshögin seurakunnassa saamme
toimia omalla äidinkielellämme eri
ryhmissä. Meillä on jumalanpalve
lukset säännöllisesti suomen

Tapio Luoma. Foto: Privat
kielellä. Meillä on ihana, tarmokas
diakonimme Mervi, joka osana
ruotsinkielistä virkaansa suunnitte
lee suomenkielisen seurakuntatyön
Jämshögin seurakunnassa yhdessä
suomalaisen työryhmän kanssa.
Ruotsin kirkko on ottanut meidät
omikseen. Mutta Suomenkaan
kirkko ei ole meitä unohtanut! Joka
vuosi elokuussa Suomen kirkko
kutsuu joukon ulkosuomalaisia
kaikilta maailman kolkilta seminaa
riin Suomessa. Oppimaan ja
kehittämään uusia taitoja ja vie
mään niitä kotiseurakuntiinsa
ympäri maailmaa. Tänä vuonna
aiheena on ”suomalainen ja kristilli
nen identiteetti” sekä ”mitä tarkoite
taan vieraanvaraisuudella kirkossa”.
Luennoitsijat on valittu huolella.
Näissä tapaamisissa on ihmisiä,
joiden kanssa on hyvä vaihtaa
ajatuksia erilaisista ja kuitenkin
kovin samanlaisista kokemuksista,
joita meillä ulkosuomalaisilla on
vieraissa olosuhteissa.
Jumalanpalveluksessa, joka on
seminaarin jälkeisenä sunnuntaina,
13

Espoon ja meidän ulkosuomalais
ten piispa Tapio Luoma siunaa
tehtäviinsä uudet työntekijät
maailmalle. Olet ehkä tavannut
virkaa tekevän suomalaisen papin
tai kanttorin matkallasi Espanjan
Aurinkorannikolla, Kyproksella tai
vaikkapa Lontoossa?! Monista
matkakohteista voit löytää meri
mieskirkon tai suomalaisen seura
kunnan ja saada lohtua tai hiljenty
mistä, kun sitä tarvitset. Tai voit
vain istahtaa ja juoda kupposen
kahvia.
Olen usein iloinnut ajatuksesta, että
meillä ruotsinsuomalaisilla on kaksi
hyvää maata. Ruotsilla ja Suomella
on pitkä, yhteinen historia, jossa
kummankin maan juuret ovat
syvällä. Meillä on myös yhteinen
uskon perusta, sama Jumala johon
voimme turvautua.
Yhdessä kristikunta kaikkialla,
etelän, pohjan, idän, lännen alla,
sinulle, Kristus, tuokoon kiitoksen
isälle ylistyksen ikuisen, ikuisen.
/Virsi 702:9

Hyvää kevättä ja alkavaa kesää!
Tuula K

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

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

Följande personer har under tiden
1 januari 2014 – 31 mars 2014
avlidit i församlingen

Jesper Tommy Gunnar
son till Tove och Charlie Rosén

Rolf Lindmark, Olofström 77 år
Helge Berntsson, Olofström 88 år
Anna-Lisa Olsson, Olofström 91 år
Jan-Erik Svensson, Olofström 67 år
Svante Olsson, Olofström 82 år
Leif Fredén, Olofström 76 år
Tage Olsson, Olofström 91 år
Dora Svensson, Olofström 90 år
Britt Olsson, Jämshög 64 år
Marie Lentonsson, Gränum 40 år
Gunnar Kotkamaa, Olofström 93 år
Marta Weidner, Olofström 94 år
Kari Koskela, Olofström 63 år
Eva Andersson, Olofström 71 år
Harriet Carlsson, Olofström 80 år
Sven Göran Bengtsson, Jämshög 84 år
Lena Johansson, Olofström 66 år
Ingeborg Svensson, Olofström 93 år
Edith Svensson, Jämshög 84 år
Folke Bengtsson, Olofström 98 år
Ingemar Eriksson, Jämshög 64 år

Eddie Valter
son till Carita Peltonen och Jörgen
Arvidsson

Alwin Sammi Zacce
son till Sanna Kauppinen och André
Senekovic

Oliwer Amandus Mattias
son till Lina Carlsson och Mattias
Pettersson

Fabian Pacharaton

Ella-Li Jenny Christine

son till Duangruethai och Joakim Ruben

dotter till Jenny Eriksson och Morgan
Bengtsson

Leo Peter
son till Linda Johansson och Ola Jösok

Dropin-dop!
För tredje gången
erbjuder Jämshögs
församling möjlighet till
dop med drop-in. Se
mer information på
sidan 5.

Loui Thilo Alexander
son till Stina Andersson och Patrik
Adamsson

Hedda Ingrid Lilly

dotter till Elin och Erik Olsson

Sixten Henning Åke
son till Christina och Per Rehn

Whilma Ellen Mathilda
dotter till Annika och Marcus Gunnarsson

Dopmöjligheter under sommaren
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.

Juni
8 Pingstdagen 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst

Juli
6 Söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst

Augusti
3 Söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst

15 Söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

13 Söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

17 Söndag 12.00 Olofström
Dopgudstjänst

Intresserad av dop? www. dopsajten.se
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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.

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
Tanja Borchardt komminister ..............................0454-977 58

Nytt
Terminsprogram
för sommaren
ute nu!

Jennie Chapman komminister föräldraled. 2014...............................
Nils-Eric Gestegård vik. komminister ..............0454-977 52
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.) .......... 0454-977 56
Ewa Johansson församlingsped. m. diakon. ansv. ... 0454-977 62
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Du hittar det aktuella
häftet i våra vanliga
lokaler, men också på
biblioteket,
vårdinrättningarna och folkhögfolkhög
lan

Carina Kenneteg kantor ....................................... 0454-977 63
Bo Johansson församlingsmusiker ............... 0454-977 61
Christina Seldevall barnledare ......................... 0454-977 83
Agnetha Andréasson barnledare .................. 0454-977 33
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Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna . 0454-977 80
Samordnande kyrkvaktmästare ................. 070-625 77 00

Dags för
konfirmandläsning

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

– se sid 3 för mer information

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

Årets fasteinsamling till Svenska kyrkans internationella arbete avslutades vid påsken och
inbringade 30 275 kr.

TACK!

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.

till er alla som har bidragit både med pengar,
gåvor och engagemang.

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

Juni
1 sön Söndagen före Pingst
			
10.00 Olofström Mässa, enkelt kyrkkaffe
5 tors 9.30 Jämshög Skolavslutning Folkhögskolan
8 sön Pingstdagen
			
10.00 Jämshög Mässa, enkelt kyrkkaffe
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
18.00 Olofström Sånggudstjänst
11 ons 13.30 Olofström Finsk sommarandakt, se sid 10
15 sön Heliga Trefaldighets dag
			
10.00 Olofström Mässa
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll, se sid 8
16 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas för små
och stora, se sid 12
21 lör Midsommardagen
			
14.00 Jämshögs Folkhögskola
Friluftsgudstjänst, medtag kaffekorg
22 sön Johannes Döparens dag
			
10.00 Jämshög Mässa, enkelt kyrkkaffe
23 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas för små
och stora, se sid 12
29 sön 2 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa, enkelt kyrkkaffe
30 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas för små
och stora, se sid 12

2 ons 13.30 Olofström Finsk sommarandakt, se sid 10
5 lör 11.00 Jämshög Konfirmation
6 sön 3 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa, enkelt kyrkkaffe
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
13 sön 4 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa ,enkelt kyrkkaffe
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll, se sid 8
20 sön Apostladagen
			
10.00 Jämshög Mässa, enkelt kyrkkaffe
27 sön 6 söndagen efter Trefaldighet
			
14.00 Gaslunda skola Gudstjänst, kaffe
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll

Augusti
3 sön Kristi förklarings dag
			
10.00 Jämshög Mässa, enkelt kyrkkaffe
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll, se sid 8
10 sön 8 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa, enkelt kyrkkaffe
			
15.00 Alltidhult Gudstjänst kaffe
			
20.00 Kyrkhult Musik i sommarkväll, se sid 9
17 sön 9 söndagen efter Trefaldighet
			
12.00 Olofström Dopgudstjänst
			
14.00 Forneboda, Ekumenisk friluftsgudstjänst
			
20.00 Kyrkhult Musik i sommarkväll, se sid 9
20 ons 13.30 Olofström Finsk sommarandakt, se sid 10
24 sön 10 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa, enkelt kyrkkaffe
31 sön 11 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa, 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.
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