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Välkommen som
konfirmand
Sid 3

Ansök till Dannfeltska stiftelsens
stipendium Sid 4

Så lyder två rader ur Cecilia Vennerstens kärleksballad
”Det vackraste”, som blev tvåa i melodifestivalen 1995
och ”årets låt”. Den sången har sedan dess hörts vid
många dop-, vigsel- och t.o.m. vid någon begravningsgudstjänst. Nu, efter många år som präst, och
när jag ser tillbaka på mitt liv, frågar jag mig ibland:
”Vad är det vackraste, som jag har sett, och som har
med kärlek att göra?”

minut fylld av minnen, ansikten, som öppet visar sorg,
saknad, smärta eller tacksamhet, är uttryck för skönhet på ett särskilt sätt. Eller den kärlek, som lyser ur
allvarliga ögon och glimmar i glänsande tårar. ”Allt bär
den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den”,
kärleken, enligt 1 Korintierbrevet kapitel 13.
Men när det gäller den vackraste synen väljer jag –
om det nu går att välja – det, som sker vid en dopgudstjänst, när ett barn bärs fram till dopet. Det är
underbart, att vi i Svenska kyrkan får ge Guds välsignelse till så många, som skall bli vårt lands framtid,
och att få tacka Gud för att en ny människa har fötts
till denna vår jord.
Jag skriver dessa sommarord till er här i Jämshög
och Olofström för att uppmuntra er till att hålla fast
vid er kyrka och församling, där kärlekens vackraste
uttryck tar form och blir till, där tro, hopp och kärlek
förkunnas och där lovsången stiger till den Gud, som
är Kärleken.

Foto: Privat

Är det alla dessa brudpar på väg upp efter mittgången
i kyrkan? Jag står vid altaret och ser dem komma fram
mot mig. Lite nervösa är de men alltid förväntansfulla
och högtidliga. Det är en vacker syn.

I vår kyrka blir du genom åren välsignad, innesluten
och omsluten av kärlekens vackraste ögonblick, som
bär dig som en bro över mörka vatten, inte bort men
hem. Under hela livets gång och när det en gång tar
slut och vi måste lämna allt, får du och
jag i tacksamhet säga till Gud; ”att
älskas utav dig är det vackraste
för mig”.

Men ännu vackrare är kanske synen av alla dessa konfirmander i vita dräkter, som under klockornas klang
tågar in i kyrkan omgivna av sina familjers välvilja.
Den vackraste synen finns att se för den, som, när det
är mässa, får ”dela ut” nattvarden. Inte någonstans i
hela världen finns så uppriktiga, stilla och allvarliga
ansikten som hos de, som tar emot nattvardens bröd
och vin. Inför Vår Herre behöver man inte förställa sig.
Att det har med kärlek att göra, är det inget tvivel om.

Allt gott och med hjärtliga
hälsningar från er tillgivne vikarierande komminister

För att inte tala om vad som sker under ett avsked vid
en begravningsgudstjänst. En ros, en bugning, en evig

Nils Eric Gestegård
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Välkommen som konfirmand
2015-2016!
Foto: Privat

Blir det läger?
Jomen! Båda grupperna åker på läger.
S. Hoka ligger nära tillhands.
Är det roligt? Vi som är ledare gillar konfirmander.
Vi har hjälp av ”konfaassistenter” och unga ledare som
ganska nyligen har konfirmerat sig. Vi vill att din ”Konfaperiod” ska vara både rolig och intressant.
Klart att du skall konfirmera dig, jag kan lova att du får
minnen för livet.

Foto: Privat

Varför det?
Snart börjar de nya konfirmandgrupperna för DIG som
är född 2001 eller tidigare.

Anmälningsblankett finns på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/jamshog

Vad gör DU som konfirmand?
Du är med i en konfirmandgrupp tillsammans med
andra ungdomar, konfirmandledare och en präst.
I gruppen pratar vi om allt mellan himmel och jord. Vi
vill erbjuda dig och gruppen en unik möjlighet att fundera över livets stora frågor som meningen med livet,
rätt och fel, döden, kärlek och också Gud.
Vi använder oss av olika metoder som hjälper oss. Det
kan vara drama (teater), musik, uteaktiviteter, värderingsövningar, domstol, måla, rita m m.
Till våren/sommaren 2016 firar vi sedan tillsammans
med er en högtidlig konfirmationsgudstjänst.

Vill du veta mer om konfirmationen i Jämshögs församling ring då komminister Tanja B. 0454-977 58.

Infokväll för nästa års konfirmander blir 3 juni
kl 18.30 i Olofströms kyrka.
Missa inte det! Då får du ytterligare information angående din konfatid. Då kan du också lämna in önskemål
om vilken grupp du vill tillhöra. Först till kvarn…

Vilka olika alternativ finns?
Vi erbjuder 2 olika sätt för dig att konfirmera dig på.
Du kan välja att vara med i en …
onsdagsgrupp: Då träffas vi varannan onsdag, direkt
efter skolan. Eller kan du välja…
sommargrupp: Detta är en kompaktläsning. Vi träffas
då under tre veckor på folkhögskolan med början under midsommarveckan. Här ingår också förträffar.

Foto: Privat
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Dannfeltska
stiftelsen
Historia

Dannfeltska donationen från 1838
bestod från början av ett markområde och en penningsumma. Avsikten
var att på markområdet bygga en
skola för fattiga barn. Pengarna skulle
användas för driften av denna skola.
Av någon anledning blev ej någon
skolbyggnad uppförd för donationspengarna men redan 1830 fanns på
Lilla Holje en byggnad som användes
för en Lancaster-skola. Denna byggnad användes som skolbyggnad fram
till 1874 då den ansågs oanvändbar
och revs. Folkskolestadgan som härstammade från 1842 hade nu börjat
att träda i kraft i Jämshögs församling.
Genom kungörelsen från Kungl. Majt.
1945 omvandlades donationen till
en ren stipendiestiftelse. Den tänkta
skoltomten överfördes till Olofströms
Kommun och därefter uppgick Dannfeltska stiftelsens kapital till 183 756
kronor. Eftersom Jämshögs församling år 1865 uppdelats i två församlingar, Jämshög och Kyrkhult bestämdes att ur den årliga avkastningen av
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Stiftelsens angelägenheter sköts av en
styrelse, kallad Direktionen, bestående av kyrkoherdarna i Jämshögs och
Kyrkhults församlingar. Den i tjänsten
äldste kyrkoherden skall vara ordförande. Kyrkofullmäktige i Jämshögs
församling ut
ser för varje mandatperiod två och
Kyrkofullmäktige i Kyrkhults församling utser en ledamot i Direktionen.
Stiftelsen har också ansvar för underhållet av Dannfeltska gravkapellet
i Lilla Holje.
Stipendierna skall ges till studerande
vid gymnasium eller folkhögskola.
Stipendierna avser sökande tillhöriga
Jämshögs eller Kyrkhults församling-
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församling under minst de senaste tre
åren eller född och uppvuxen i respektive församling. Stipendiet kan tilldelas
samma person högst tre gånger. Tilldelade stipendium utdelas under december månad.
Blankett för ansökan finns på
Dannfeltska stiftelsens hemsida
www.dannfeltskastiftelsen.se,
på församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/jamshog
eller så tar du kontakt med expeditionen i Jämshög, tfn 0454-977 00
eller expeditionen i Kyrkhult,
tfn 0454-30 21 43.
Ansökan ska vara inlämnad
senast 26 oktober.

____

___

___

_____

____

______

______

______

______

______

______

______

______

______

nger)

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

hålla st

______

______

______

______

______

______

______

______

______

kan er

______

______

______

______

______

______

______

______

______

r. (Man

______

______

______

______

______

______

______

______

______

gång/e

______

e: ____

dium ka

______

______

______

id sam

______

( )

_____

______

ningst

______

______

______

endiet

______

______

______

)

______

t stipen

ift: ____

ög/Olo

llit stip

vara av

r bevilja

______

ult (

, utbild

______

räknas

______

______

ier: __

______

bildning

______

______

na stud

R

N

______

______

e erhå

ENDIE

KA ST UR
IFTEL
SE

______
__
För at
______
t stipen
______
studie
diet sk
______
r
al
______
Antag på den skol l beviljas m
__
ningsb
a/institu
______
åste du
esked
pågåen
_____
eller ga tion som du bifoga inty
g om
Beviljad de studier.
angett.
mla be
att du
Tala
tyg
e stipen
till höst
dier ut med skolan räcker inte
en 20
sä
s
du
ex
15
nd
Ansök
pedi
es unde
får be
bedriv
an skal
skolan
er
r dece tion.
l vara
skriva
mber
inlämna
månad
ut inty
Dann
d sena
g om
.
fe
st (elle
Revis ltska stifte
r
po
ls
io
ststäm
att: K nsbyrån A en
plad fö
ri
n
re) de
Östra stina Lilja dersson &
n 26 ok
co
S
tober
293 34 torgatan 34
2015
till:
Olofs
tröm
Vid fråg
977 51 or kontakta
Dannf
eltska
stiftelse
ns ordf
örande
kyrkoh
erde A
nders
Blixt: tfn
0454
-

stiftelsens kapital skulle utgå stipendier till studerande ungdomar i förhållande till den aktuella folkmängden
i de två kyrkobokföringsdistriken i
Jämshögs församling och Kyrkhults
församling.

4

n: ____

rad ut

______

ling:

bedriv

5

______

nnr. __

M STIP

FELTS

Vad är ?

Samtal om Nduguföreningen – med
Lars-Göran Persson
Lars-Göran, du har varit med
från starten av Nduguföreningen,
hur och varför startade ni?
- Det startade år 2000 i Olofström.
Amon, gift med Malin, fanns nu i Sverige och ville göra något för sin hemtrakt i Tanzania. Tillsammans med
Malins bror Martin Carlstedt gjordes
grundläggande undersökningar och
sedan startade Nduguföreningen
upp.
Vad tycker du själv är viktigt att
göra i det här sammanhanget?
- Att vi arbetar lokalt både här och i
Kizaga, Tanzania. Först samarbetade
vi med byrådet där för ha ett arbete
som fungerar på plats. Vi driver inte
en verksamhet, vi samarbetar med
lokala aktörer som ser till att t ex sjukstugan fungerar. Den används nu av
ytterligare fyra byar och skall utvecklas till sjukcenter. I samarbetet byggs
en lokal verksamhet upp. Byrådet har
utvidgats till en referensgrupp från
alla de fem byarna, denna samråder
vi nu med inför våra beslut.
Hur stor är föreningen nu?
- Vi är 210 medlemmar, numera från
hela landet. Årsmötet hålls däremot
alltid i Jämshög eller Olofström.
Medlemsavgiften täcker administrationen, och är därmed en del av
samarbetet.

Hur mycket omsätts per
år i ekonomiska medel?
- 200 000 kr ligger budgeten på som stöder sjukcentrat i samarbete med
myndigheterna där, som
också bidrar ekonomiskt,
samt hälsoprojekt och
trädplantering. 2012 var jag med en
grupp andra medlemmar och besökte Kizaga. Det var spännande att
se hur väl samarbetet fungerar. De
ansvariga där är stolta över utvecklingen, precis som vi. En liten fören-

ing som vi kan betyda stor skillnad i
Kizagaområdet.
vid pennan: Anders Blixt
Mer info på www.ndugu.org

Så kan du
bidra
Nduguföreningens arbete bygger
på att vi är många som bidrar
efter våra egna förutsättningar.
Det gäller allt engagemang såväl
ideellt arbete som ekonomiska
bidrag. I menyn till höger hittar
du mer information om olika sätt
att bidra ekonomiskt till föreningen.
Vill du bidra genom ideellt arbete,
till exempel som att medverka vid
Nduguföreningens arrangemang
eller som funktionär med ansvar
för en viss verksamhet? Kontakta
oss gärna via Nduguföreningens
ordförande.

Tack för ditt stöd!
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BLI MEDLEM
BLI FADDER
SKÄNK EN GÅVA
SKÄNK EN GÅVA TILL
FADDERBARNSFONDEN
SKÄNK EN GÅVA TILL
SJUKSTUGEPROJEKTET
PLANTERA TRÄD
KÖPA HANTVERK
SKÄNK EN GÅVA VIA SMS
BLI MÅNADSGIVARE
BLI FÖRETAGSVÄN
Plusgiro: 29 91 64-4

Robin Jönsson,
kyrkvärd

Hur länge har du varit kyrkvärd?
Det var i samband med att Petrusgården invigdes och jag
frågade Karin Elmblad om jag kunde hjälpa till. Efter ett
tag fick jag ett brev. Så det är 7 år sedan, 2008, jag gick
på gymnasiet.
Vad tycker du är det bästa med att vara kyrkvärd?
Träffa snälla människor och hjälpa till med praktiska saker inom gudstjänst. Jag tycker att det är roligt att ställa
upp i olika sammanhang i kyrkan.
Finns det fler aktiviteter i kyrkan där du är med?
Det är t.ex. julspel då är jag vis man, och jag har varit med
i många år i ungdomsgruppen.
När det är Holje Marknad i maj månad så är jag är med
och hjälper till i mjölktältet som Svenska Kyrkans Unga
anordnar.
Vad gör du annars?
Jag jobbar i Volvos personalmatsal på Övre och bor i
Olofström.

Miljötips
Köp en flaska linoljesåpa som
ni kan använda till rengöring och
händerna blir lena om man tvättar sig med den. Dessutom luktar
det gott.

Bidra INTE till växthuseffekten
- köp svanenmärkta stearinljus
och linoljesåpa

Innehåll: Kaliförtvålade linoljefettsyror och vatten. Utan tillsats
av parfym.
Egenskaper: Trögflytande vätska
som är hantverksmässigt framställd av svensk kallpressad linolja. Linoljesåpan är fet
och verkar återfettande på huden.
Användning: Linoljesåpan har ett stort användningsområde såsom allmän rengöring, rengöring av penslar
och händer vid målning med linoljefärger samt till ytbehandling.
Linoljesåpa används även inom hälsovård (t.ex. fotvård)
Pris: 70 SEK (inkl moms)
Magnus Ljungberg

På hemsidan svanen.se kan man läsa massor av tips
om miljövänligare produkter så t.ex. står det att man
i Sverige kallar alla ljus för stearinljus trots att de i de
flesta fall är tillverkade av paraffin. De allra flesta känner
inte till skillnaden mellan stearin och paraffin. Faktum
är att när man tänder ett paraffinljus sätts en oljeförbränning igång på samma sätt som när man sätter sig
bakom ratten och startar motorn. Så om ni har möjlighet, köp svanenmärkta ljus, nästa gång för de innehåller bara stearin som är en förnyelsebar råvara.

Inköpsställen: Produkterna finns bl a att köpa hos
Colorama, Karlshamn, på nätet www.ottossonsfarg eller
webshop.gysinge.nu
Återförsäljare för ljusen hittar du på svanen.se
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Sommarmusik

i Jämshögs och Kyrkhults församlingar
sommaren 2015
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Musik i sommarkväll
14 juni kl. 20.00 Kyrkhults kyrka

Folkmusikgruppen ”Anda”

bestående av Mattias Ristholm sång,
turkisk långhalsruta och Anders Peev sång,
tenornyckelharpa framför programmet
«Lina Sandell i folkmusikalisk dräkt».

12 juli kl. 20.00
Jämshögs kyrka

Sandy Mountain
Sandy Mountain består
av den folkliga familjen
Sigfalk-Sandberg. De är
stationerade i Schweiz och spelar irländsk-keltisk och nordisk folkmusik.
Mamma Heidi (fiol, gitarr, sång) pappa Stefan (gitarr, irländsk concertina,
sång) samt dottern Fia (tvärflöjt, sång) De har skapat ett eget akustiskt,
direkt och ärligt sound som med inflytande från den keltiska och nordiska
musikvärlden ger publiken en hudnära musikalisk upplevelse.

26 juli kl. 20.00 Jämshögs kyrka

Jean Sibelius 150 år!
Jubileumskonsert –solosånger och pianomusik.
Noora Karhuluoma, sopran. Katalin Hajas,
flygel
Jean Sibelius är den mest kända
finländska kompositören utomlands.
Hans mest kända verk bör vara bla
tondikten ”Finlandia”. Han komponerade
sju symfonier och andra orkesterverk.
Han komponerade även mycket pianooch vokalmusik. I konserten framförs bl a
”Flickan kom ifrån sin älsklings möte” och
”Var det en dröm”.
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2 augusti kl. 20.00 Kyrkhults kyrka

Duo Amabile består av Lena Pettersson,

präst, teologi och musiklärare och Göran
Söderqvist, musiker och kompositör. De
framför programmet ”Vägen, du skall följa
den” inspirerat av Dag Hammarskjölds Vägmärken. De rör sig emellan olika
musikstilar och tidsepoker. Grunden är akustisk gitarr med piano och sång.

9 augusti kl 20.00 Jämshögs kyrka

MATTIAS NILSSON – Scandinavian Jazz Piano
Varm skandinavisk pianomusik med rötterna i jazzpiano
traditionen
Den internationellt uppmärksammade och prisbelönte
jazzpianisten Mattias Nilsson ”måste nu räknas till de främsta i
Sverige på sitt instrument.” Med melodier hämtade från främst
Skandinavien väver Nilsson, samman traditionen av jazzpiano
med vårt Nordiska tonspråk vilket ger honom ett musikaliskt
landskap med helt nya färgnyanser.

16 augusti kl. 20.00
Jämshögs kyrka

”Good news in bad times”
Mighty Sisters består av: Iben Molin,
Helene Jönsson, Lotta Andersson
och Gunilla Hylén. Repertoaren
består oftast av gospel och även en
del spirituals.
9

Sommar
aktiviteter
i övrigt

Barn och familj

Vi sjunger, leker, pysslar och har andakt. Fika
finns att köpa. Ingen anmälan- bara kom!
Vid fint väder är vi utomhus!

Friluftsgudstjänster
Midsommardagen (20/6) kl 14.00 på Jämshögs
Folkhögskola. Medtag kaffekorg.
Söndag 16/8 kl 14.00, Ekumenisk friluftsgudstjänst
vid Forneboda, Kyrkhult. Kaffe serveras

Vecka 25 och 27 i Olofströms församlingsgård.
Vecka 26 på Petrusgården i Jämshög.

Finsk sommarandakt

Sommaröppet

Tisdag 9 juni kl 13.30, Olofströms kyrka

Tisdagar och Torsdagar
kl 13.00-16.00

Konfirmation

Småbarnscafé

Sommargruppen konfirmeras
Lördag 4/7 kl 11.00 och 14.00 i Jämshögs kyrka

Onsdagar kl 13.00-16.00
För barn, 0-3 år, tillsammans med vuxen.

Pilgrimsvandring 25-28 juni 2015
Fridafors - Kyrkhult - Jämshög - Vånga - Oppmanna
Pilgrimsvägen

En 4-dagars vandring för pilgrimer. 25/6 startar vi kl 10 vid Fridafors Kapell,
(på gränsen mellan Kronoberg och Blekinge), samling kl. 9.45.

Du kan vandra med valfritt antal dagar. Följebilar finns.
Övernattning kan ordnas. Middag äter vi gemensamt varje dag.
Förtäring under vandringen för fika och lunch medtages av var och en.
Informationsmöte om vandringen tisdag 9 juni kl 18 i Oppmanna församlingshem.
Anmälan sker senast vid detta möte, eller via e-mail 741petersson@telia.com,
per telefon 044-24 13 82 alt mobil 0708-67 49 29 dessförinnan.

10

VERKSAMHETEN

Upptakt inför hösten
Söndagen den 6 september
från kl 16.30 i och vid
Jämshögs kyrka.

Gud
s tj
kl 18 änst
.00

Info om hösten • fika • gästartist •
korvgrillning
terminsprogram delas ut •

Samgåendeinformation
Det har talats mycket
om samgåendet mellan
Jämshögs och Kyrkhults
församlingar. Beslutet om
samgående har kommit
från Stiftsstyrelsen i Lund
(= Lunds stift) och är det vi
som församlingar har att
rätta oss efter.

Kyrkhults församling ansåg att vi
bör vara två församlingar.
Hur det än blir är det en gemensam
enhet med gemensam personal,
kyrkoherde, ekonomi och styrning.
Dessa beslut har föregåtts av samtal
och gemensam genomgång av alternativen.

Den fortsatta gången i ärendet är
följande: Stiftsstyrelsen behandlar
våra respektive svar på frågorna vid
ett vårsammanträde, beslutar om ett
förslag som skickas till oss och som
vi återigen skall svara på.
Beslut kommer till hösten.

Fotomontage

Frågan har varit uppe för diskussion
redan 2007 och har nu formellt behandlats av respektive församlings
kyrkoråd tidigare i år. Frågorna vi
skulle ta ställning till var när vi tänkte oss ett samgående (senast 2018),
vilket namn det skulle bli och huruvida vi skulle bli en eller två församlingar i den nya enheten. I två
av frågeställningarna var vi i princip
överens, samgåendet bör ske 2017
och i namnet skall Olofström finnas
med.
Jämshögs församling ansåg att vi
bör vara en gemensam församling,
11

DIAKONI

Vi skapar mötesplatser
Nätverksarbete står i fokus
i församlingen. Vi arbetar
med många olika grupper
och skapar olika mötesplatser tillsammans. Vi
nordbor flyttar ut, när det
blir vår och sommar och
tänder våra grillar i trädgården.
Att skapa mötesplatser är viktigt för
olika åldrar och för olika nationaliteter. Diakonin samarbetar med Lena
Nilsson, som är fritid
konsulent, Helena Oinas Wihlborg, som är senior
konsulent och Catharina Ahlström,
som arbetar som integrationssam
ordnare. Under flera års tid har vi haft
samarbetat med Lena. Det började
med nätverksmöten med ungdoms
verksamhet, Växtverket, nattvandring
och senare med drogförebyggande
arbete, som Izabella Szabo och Ulf
Klang arbetar med.
Församlingen fortsätter att arbeta
med nattvandring och samarbetar
även med kommunens familjepedagoger och ungdomskonsulenter.

Foto: Privat

Holjemarknad, mjölktältet, aktivsommar och familjeläger på Södra-Hoka är några arbetsuppgifter vi delar
tillsammans. Helena samordnar seniorernas aktiviteter i kommunen,
diakonin med olika föreningar träffas
4 gånger om året för att planera aktiviteter och mötesplatser för kommunens seniorer. Det har varit två
höstfester, en vårfest, seniormässa,
seniorbio, helgcafér, och bildvisning
från gamla Olofström. Helena skriver ut ett månadsblad, där man kan
se alla aktiviteter, som är inriktade för
seniorer. Helenas projekttjänst har
blivit permanent så nu kan vi fortsätta vårt samarbete och öka livskvalitén
hos seniorer.
Catharina, som är den nyaste konFoto: Susanne Andkvist

Under sommaren
kommer vi ha

Träffas och Trivas
i samarbete med kommunen.
Olofströms musikskolans elever
och läraren Katalin Hajas ansvarar för musiken på våra träffar på Petrusgården och olika
Äldreboenden. (Se sid. 16).
takten i kommunen, arbetar med integrationsfrågor. Hon har lång erfarenhet att arbeta med invandrare och
har nyligen börjat bygga nätverk med
kommunens nya svenskar. Vi har redan hunnit med att starta ett språkcafé till våra nyanlända. Hur kan vi få
igång fadderverksamheten? Att hitta mötesplatser, där vi kan naturligt
mötas, dricka kaffe/te och lära känna
varandra, är den bästa integrationen.
Vi upptäcker att vi alla är människor
med lika behov.
Soliga och trevliga sommardagar till
alla som bor i Olofström, det är härligt att vi har varandra!
Mervi Juutilainen
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LUONTO - LUKUTAIDOTTOMAN RAAMATTUL
Sanotaan, että luonto on Raamattu, jota lukutaidotonkin osaa
lukea. Kauniin, eloon puhkeavan
luonnon keskellä on helppo nähdä
Jumalan luomistekoja ja kokea
häneen hyvyyttään ja huolenpitoaan. Jumala on luonut viisaalla ja
nerokkaalla tavalla maailmamme.
Tutkipa ihminen mikroskooppinsa
alla solujen ja ytimien maailmaa
tai kaukoputkensa avulla tähtiä ja
ulkoavaruutta, hän kohtaa tarkkaan suunniteltuja järjestelmiä, jotka
eivät ole voineet tulla sattumalta tai
itsestään. Luontoa tarkkailemalla
voimme aavistaa Jumalan suuruuden, hänen huolenpitonsa ja
rakkautensa ihmistä kohtaan. Poimimmepa sitten vaikka kukkasen
maasta, kuuntelimme linnun laulua,
nautimme auringon lämmittävistä
säteistä tai tarkkailimme omaa
kehoamme, huomaamme, miten
Jumala jakaa meille lahjojaan suorastaan tuhlailevasti. Vain Jumala
voi luoda elämää ja ylläpitää sitä.
Tämän huomasi jo psalmin kirjoittaja: ”Kun minä katselen taivasta,
sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä,
jotka olet asettanut paikoilleen –
mikä on ihminen! Kuitenkin pidät
hänestä huolen.” Jumalan huolenpidosta muistutti myös Jeesus:
”Katsokaa taivaan lintuja: eivät
ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä
kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne.”
Valmistaudumme jälleen kesään
ja itse kullakin on omat kesäsuunnitelmat. Moni tekee taas matkan
Suomeen tutuille kotiseuduille ja
sukulaisten pariin. Toiset jäävät
mieluiten kotiinsa ehkä omaa

monia hänelle tärkeitä ihmisiä. Liki
neljä tuntia vierähti 30-luvun Karjalassa ja mummoni unohti koko
sairaalareissun! Eletty elämä vanhoine muistoineen voi olla todellisempaa ja elävämpää kuin tämä
hetki. Eivätkä muistot synny vaan
niitä tehdään.

Jaakko Punta. Foto: Privat
puutarhaansa hoitamaan tai nauttimaan yhteisestä ”Blekingen
puutarhasta”. On myös niitä, jotka
ovat joutuneet ikänsä tai heikkenevän terveytensä takia luopumaan
molemmista. Enää ei pystytä matkustamaan Suomeen asti, vaikka
mieli tekisi. Enää eivät voimat riitä
oman kodin ja puutarhan hoitoon,
vaikka se olisi kesän hauskinta
puuhaa. Kesäsuunnitelmia voivat
himmentää myös läheisen ihmisen
sairaus tai poismeno. Sanotaan,
että vanhan ihmisen menneisyys
on hänen nykyhetkensä. Mennyttä
elämää sen monine muistoineen
on hauska kerrata. Joskus se voi
tuntua yhtä todelliselta kuin eilinen
päivä. Jouduin kerran tekemään
opintojani varten pienimuotoisen
sukututkimuksen. Isäni puolelta
päätin haastatella isoäitiäni. Eräänä
päivänä tuo iäkäs karjalaisnainen
soitti minulle ja kertoi, että hän
joutuu vielä tänään sairaalaan.
Hän pyysi, että tulisin tekemään
sen haastatteluni ennen sairaalaan
menemistä. Niinpä mummoni kävi
läpi lapsuuttaan ja nuoruuttaan ja
13

”Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas
paisteemme,
sä sydäntemme valo, ain asu luonamme:
Sun rakkautes liekki sytytä rintaamme,
luo meihin uusi mieli, pois poista
murheemme.”
Hyvää kesää ja Jumalan varjelusta
Jaakko Punta
KUUTAMOLEIRI Södra hokassa
25. – 27.8. Tarkempia tietoja ja ilmoittautumiset Mervi Juutilaiselle ,
p. 0454 – 977 56
Toivon kaikille hyvää kesää ja siunausta elämään. Tervetuloa 11/6
Fritsatorpetille klo 13.00, kevätkauden päätökseen ja kesäkirkkoon
1/7 klo. 14.00, jolloin hartaus, kahvitarjoilu ja Katalin Hajas ja nuoret
esiintyvät.

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

Församlingsnytt
Följande personer har under
perioden 1 januari 2015 – 31
mars 2015 blivit medlemmar i
församlingen genom dopet

Li Engla Amélia
dotter till Emelie Andersson och David
Maizman

Maja-Stina Andersson, Olofström 79 år
Bengt Welander, Olofström 71 år
Eva Lundqvist, Jämshög 86 år
Siv Svensson, Olofström 94 år
Love Kirmeier, Olofström 6 år
Sture Linghäll, Olofström 87 år
Birgit Ekelund, Hemsjö 85 år
Ingrid Lindberg, Olofström 79 år
Kaisa Kangas, Olofström 83 år
Thea Johansson, Olofström 89 år
Elvy Isaksson, Olofström 69 år
Marianne Olsson, Olofström 88 år
Rune Nilsson, Jämshög 85 år
Karl Oskar Svensson, Uggleboda 90 år
Helen Åkesson, Olofström 50 år
Per Gustafsson, Olofström 62 år
Rut Ågren, Olofström 74 år
Britt Johansson, Olofström 66 år
Gert Karlsson, Olofström 75 år
Janne Metsäär, Olofström 54 år
Uno Mattsson, Allamåla 85 år
Ursula Olofsson, 92 år
Fritz Söderkvist, Olofström 92 år
Berta Tennryd, Olofström 92 år
Raimo Juholm, Olofström 76 år

Milo John Livio
son till Elin och Livio Monas

Svante Max Fredrik
son till Martina Petersson och Fredrik
Norman

Malte Stig Tuve Kenneth
son till Maria Harrysson och Andreas
Sjödin

Annie Umani Mariana
dotter till Linda Björkman och Tamer
Girici

Nellie Valla Anna
dotter till Maria och Timo Halonen
Emil Leo
son till Sandra Svensson och Emil
Carlsson

Elna Kaari
dotter till Sara Johnsson och Janne
Koskela

Liam Per Jukka
son till Monika Jensen och Robin
Nevanranta

Kim Chayanon
son till Nareenart och Kai Veteli

Följande personer har under tiden 1
januari 2015 – 31 mars 2015 avlidit
i församlingen
Signe Hansson, Jämshög 101 år
Fredrik Harrysson, Olofström 34 år
Greta Åkesson, Gränum 97 år
Tyra Axelsson, Jämshög 84 år
Alli Lahti, Olofström 76 år
Maj-Britt Dalstam, Jämshög 92 år
Mats Nilsson, Gränum 49 år
Signe Berg, Olofström 81 år
Gerti Kron, Olofström 81 år
Artur Nilsson, Jämshög 86 år
Göte Karlsson, Olofström 74 år
Risto Hautamäki, Olofström 74 år
Uno Johnsson, Olofström 69 år
Rolf Isaksson, Olofström 64 år

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
7 Söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
14 Söndag13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Juli
5 Söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
12 Söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Augusti
2 Söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
9 Söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Intresserad av dop? www. dopsajten.se

14

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 tjänstled. t o m juli.............................
Nils-Eric Gestegård vik. komm. .................................0454-977 52
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Ewa Johansson församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
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Fasteinsamlingen

Carina Kenneteg kantor........................................ 0454-977 63

Årets fasteinsamling till Svenska kyrkans internationella arbete avslutades vid påsken och inbringade
25 800 kr.
TACK! till er alla som har bidragit både med pengar,
gåvor och engagemang.

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

Leva vidare

Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04

Varmt välkomna till Leva vidare,
träffar för sörjande. Start den
16/9 kl 17.30-19.00 på Petrusgården i Jämshög. Antal deltagare max 10 personer. Anmälan
till Tanja Borchardt tel 977 58 eller Mervi Juutilainen tel 977 56. Har du svårt att ta dig till Jämshög,
så säg till vid anmälan.

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

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

Ansökan stipendier
Dannfeltska stiftelsen

www.svenskakyrkan.se/jamshog

Blankett för ansökan finns på
Dannfeltska stiftelsen:
www.dannfeltskastiftelsen.se, på
församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/
jamshog eller så tar du kontakt med expeditionen i
Jämshög tfn 977 00. Sista ansökningsdag 26 oktober
- 2015. (Se sid 4).

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
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Kalendarium sommaren 2015
Juni

2 tis

18.00 Jämshög Vardagsgudstjänst och terminsavslut för verksamheterna
7 sön 		
1 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
9 tis 13.30 Olofström Finsk sommarandakt
14 sön 		
2 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa *
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
15 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
20 lör 		
Midsommardagen
			
14.00 Folkhögskolan Friluftsgudstjänst, medtag
kaffekorg
21 sön 		
Johannes.Döparens dag
			
10.00 Jämshög Mässa *
22 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
28 sön 		
4 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa *
29 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
4 lör 11.00
			
14.00
5 sön 		
			
10.00
			
13.00
12 sön 		
			
10.00
			
13.00
			
20.00
19 sön 		
			
10.00

Juli

Jämshög Konfirmation
Jämshög Konfirmation
Apostladagen
Jämshög Mässa *
Jämshög Dopgudstjänst
6 söndagen efter Trefaldighet
Olofström Mässa *
Olofström Dopgudstjänst
Jämshög Musik i sommarkväll
Kristi förklarings dag
Jämshög Mässa *

26 sön 		
8 söndagen efter Trefaldighet
			
14.00 Gaslunda skola Gudstjänst, kaffe
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
2 sön 		
			
10.00
			
13.00
9 sön 		
			
10.00
			
13.00
			
20.00
16 sön		
			
14.00
			
20.00
20 tors 19.00
23 sön		
			
10.00
27 tors 19.00
30 sön 		
			
10.00

Augusti

9 söndagen efter Trefaldighet
Jämshög Mässa *
Jämshög Dopgudstjänst
10 söndagen efter Trefaldighet
Olofström Mässa *
Olofström Dopgudstjänst
Jämshög Musik i sommarkväll
11 söndagen efter Trefaldighet
Ekumenisk Friluftsgudstjänst vid
Forneboda Kyrkhult
Jämshög Musik i sommarkväll
Folkhögskolan Mässa
12 söndagen efter Trefaldighet
Jämshög Mässa *
Folkhögskolan Mässa
11 söndagen efter Trefaldighet
Olofström Mässa *
* Enkelt kyrkkaffe
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(Se sid 1

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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