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Äntligen sommar!
Sol, bad, trädgård, sommarlov, sommarkonfirmander
och lite semester. Sommaren är nog den årstiden som
de flesta av oss ser mest fram emot och där man själv
lever upp och laddar batterierna.
På sommaren kan man fundera mycket kring skapelsen
eller bara njuta av den fina naturen, skogar och sjöar
som finns runtomkring oss här i Olofström och
Jämshög. Kanske är det till och med så att de flesta av
oss har ett litet paradis här hemma, något
smultronställe som man vill besöka just under de här
månaderna på sommaren. För min egen del behöver
jag närheten till vattnet för att trivas på sommaren,
kanske blir det då ett bad i Halen. Jag njuter också av
att det är ljust även sent på kvällen och jag hoppas att
vi får möjlighet att sitta ute vid någon lägereld när vi
ska till Södra Hokas kurs- och lägergård i samband
med sommarkonfirmationen.
Allt det här vackra som finns och som gör sommaren
speciell uppfattar jag som tecken på Guds trofasthet.
För just i skrivande stund när jag skriver ner den här
betraktelsen är det skärtorsdag och alla vårtecken lyser
med sin frånvaro samtidigt som snörester ligger kvar
efter vintern som inte släpper taget riktigt än. Men
våren ligger i luften och sommar blir det säkert i år
med!

Särskilt på sommaren kan man förstå att skapelsen och
skaparen är sammanlänkade.
I psaltaren 36 heter det:
Herre, till himlen sträcker sig din nåd,
din trofasthet ända till skyarna.
Din rättfärdighet är som väldiga berg,
din rättvisa som det djupaste hav.
Herre, du hjälper både människor och djur.
Din nåd är dyrbar, o Gud,
i dina vingars skugga finner människor tillflykt.
De får njuta överflödet i ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas deras törst.
Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.
Jag själv vill bara instämma i detta och se allt det fina
som finns i skapelsen som tecken för Guds godhet. En
del av att vara människa är att njuta av skapelsen när
det äntligen blir sommar!
En härlig efterlängtad sommar
önskar Tanja
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Välkommen som konfirmand 2013-2014!

Påskrollspel

Snart börjar de nya konfirmandgrupperna för dig
som är född 1999 eller
tidigare.
Vad gör man som konfirmand?
Man är med i en konfirmandgrupp
där man tillsammans med andra
ungdomar och konfirmandledare
samt en präst pratar 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
2014 firar vi sedan tillsammans med
er en högtidlig konfirmationsgudstjänst.
Vilka olika alternativ finns?
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 lördagar
ungefär var tredje vecka
Sommargruppen: kompaktläsning
under de 3 första veckorna på
sommarlovet 2014 plus en träff på
hösten och en träff på våren.
Är det många som konfirmera
sig?
Mer än hälften av ungdomarna
som finns registrerade i vår församling väljer att konfirmeras. Är man
osäker på om man vill konfirmeras
kan man alltid anmäla sig och
prova på ett par gånger. Det är
alltid bra om man gör sig en egen
bild!
Blir det läger?
Ja! Vi brukar åka iväg ett par dagar
med både veckogrupperna och
sommargruppen.
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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
hjälper till i våra grupper som
konfirmandassistenter och medvandrare.
När senast behöver man anmäla
sig?
Vi vill gärna ha in anmälan så fort
som möjligt (helst innan den 15
juni).
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

Välkommen till fe

Dopet är en glädjens fest då vi firar många olika saker. Vi hälsar en ny medlem välkommen
till livet, till familjen, till församlingen, till Guds
stora familj. Vi bär fram en unik individ till
dopfunten, en individ med sitt speciella namn
och fogar in honom eller henne i ett större
sammanhang. Som en symbol för detta hänger vi upp en dopdroppe med en bild på den
som döps i det dopträd som finns i kyrkan.
I dopgudstjänsten är vattnet, själva förutsättningen för allt liv, centralt. Vi döper i rent, livgivande vatten. Men vattnet påminner också om
honom som sa om sig själv att han är det levande vattnet, Jesus. Dopljuset som alla döpta
får är ytterligare en påminnelse om Jesus som
också kallar sig för världens ljus.
Vi döps bara en gång. Dopet håller att leva ett
helt liv på. Det kan påminna oss om att Jesus
aldrig sviker sitt löfte om att vara med oss. Han
kan vara vattnet som styreker livet och ljuset
som lyser upp vägen. Att Jesus vill vara med
oss kan man säga symboliseras av den vita
dopdräkten. Den är ju alldeles för stor för de
flesta som döps. Men det vill visa att det finns
plats för oss att växa i vårt dop.

Evangeliet om Jesus och barnen
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen
komma hit till mig och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte
tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.”
Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och
välsignade dem.
(Mark 10:13--16)
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I dopet
finns det också ett allvar. Dopet
påminner oss, föräldrar, faddrar och egentligen alla oss vuxna om att vi har ett ansvar för att försöka forma tillvaron så att våra barn får en så bra uppväxt
som möjligt. Kyrkan döper därför att Jesus själv har gett oss
i uppdrag att göra det. De allra flesta döps när de är små,
men det går också att bli döpt när man är äldre.
Vuxendop förekommer också inom
Svenska kyrkan.
Församlingen har speciella dopgudstjänster i både
Jämshögs och Olofströms kyrka.
När de äger rum kan du se sid 14. Skulle
det vara så att ingen av tiderna passar är
du välkommen att ta kontakt med expeditionen. Till hösten räknar vi med ett par nyheter
vad gäller dopgudstjänsterna, men mer om
det då. En modern psalm som vi ibland
sjunger vid dop har följande svensk
översatta text av Lars Åke
Lundberg:

Sov du lilla, sov nu gott.
Du är döpt, ditt hår är vått.
I Guds händer vi dig lagt,
ditt och Guds namn här blev
sagt.
Du är på den gröna gren
liten knopp, Guds ögonsten.
Fråga sen allt vad du kan,
vem är Gud och var bor han?
Vem har skapat jord och allt;
lejon, fåglar, varmt och kallt?
Fråga oss om tro och hopp,
dop och nattvard, lilla knopp.
Liten knopp på Livets träd,
litet barn på vuxet knä.
Livet rymmer hemlighet,
större än vad någon vet:
som en knopp som går i blom
du vårt barn, Guds egendom.

Text: Maurits Rehn

5

Upptakt inför hösten
Söndagen den 1 september
Klockarelyckan vid Jämshögs kyrka
kl 14.00 Gudstjänst,
sedan info om hösten och fika
(vid regn: Jämshögs kyrka)

Ih

u se

t bre

dvid ky

rkan hittar du oss på församlings-

expe
ditione
n i Jämshög. Adressen är Bygatan 2

Mer information om I kyrkovalet
i nästa nummer av Kyrknytt.
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Sommarmusik

i Jämshögs och Kyrkhults församlingar
sommaren 2013
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Musik i sommarkväll
Söndag 16 juni kl. 20 i Jämshögs kyrka
”Trefaldighetens kör” från Kristianstad under ledning av musikdirektör
Torbjörn Gustavsson som mellan 1976 - 2012 arbetat som organist i Heliga
Trefaldighets församling i Kristianstad.
Kören kommer att framföra Padre Nostro av Guiseppi Verdi som i år
uppmärksammas då det är 100 år sedan han dog. Programmet kommer att
återspegla sommartiden i verk av Edvard Grieg, Otto Olsson, Karl-Erik Welin
och Alice Tegner.

Lördag 29 juni kl. 19 i Jämshögs kyrka
”Från lingone morgon till tranbärs afton”
Dikter av Harry Martinson i ord och ton samt
tonsättningar av samtida svenka tonsättare.
Sång: Eva-Lis Carlsson och Ingrid Karlsson
Cello: Carl Bäckman
Orgel och piano: Eva Bäckman
Flöjt: Marita Everling
Diktläsning: Johannes Künkel

Söndag 14 juli kl. 20 i Jämshögs kyrka
Stefan Johnsson: Utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg.
Trumpetare, även verksam som tonsättare med ett flertal uruppföranden
utomlands, se
www.stefanjohnsson.webb.se
Verksam som musiklärare vid Kulturskolan i
Borås. Stefan är född och uppvuxen i Kyrkhult
och har varit elev i Olofströms Kommunala
Musikskola.
Viktor Johnsson: Utbildad vid
Musikhögskolan i Göteborg, pianist och son
till Stefan. Verksam som musiklärare i Marks
Kommun. Skriver också egen musik.
Stefan och Viktor framför ett varierat program
för trumpet och piano, med såväl klassisk
musik, jazz samt egna kompositioner.
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Foto: Privat

Sitt ner och lyssna till skön musik i kyrkans
rum när dagen har svalnat.

Söndag 28 juli kl. 20 Jämshögs kyrka
”Wienerklassiska toner” Musik av Haydn, Mozart och Beethoven.

piano: Katalin Hajas • cello: Carl Bäckman • orgel: Eva Bäckman

Katalin Hajas - välkänd konsertpianist i våra trakter, som arbetar som lärare i
Olofströms Musikskola och som fått sin utbildning i Ungern
Carl Bäckman - studerar cello vid Musikhögskolan i Örebro
Foto: Privat

Söndag 4 augusti kl. 20
Kyrkhults kyrka”
Sensommartoner”
Jenny Gummesson fiol, sång. Maj Lindström piano, orgel, sång

Söndag 11 augusti kl. 20 Jämshögs kyrka

Söndag 18 augusti kl. 20 Kyrkhults kyrka
”Nordiska harmonier”
Katalin Hajas och Maj Lindström framför sång och
pianomusik av Edvard Grieg, Wilhelm Peterson-Berger,
Carl Nielsen, Rued Langgaard m.fl.
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Kyrkogårdsinfo
Gravbet.
AB 29-32
AB 59-60
AB 209-210
AC 7-10
AC 18-19
AC 86-92
AD 19
AD 20
AD 24-27

På Jämshögs kyrkogård håller vi på
att göra en inventering av gravplatser som det saknas gravrättsinnehavare på. Detta är ett stort arbete och
vi kommer att inventera en bit i
taget och i kommande nummer av
Kyrknytt kommer vi att efterlysa
gravrättsinnehavare på olika gravplatser. På följande gravplatser, se
kolumn till höger, sätts skyltar ut för
att anhöriga ska ta kontakt med
kyrkogårdsexpeditionen för att
teckna 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 gravstenen
tas bort. Anhöriga som vill försäkra
sig om att ha gravrätten kvar bör ta
kontakt med förvaltningsexp.:
mån-tors 10-12, mån även kl. 13-15.
Tel. 0454-97 707 eller mailadress:
ann.s.svensson@svenskakyrkan.se.
Vår besöksadress är Bygatan 2,
Jämshög. (Se sid 6)
Kontakt bör ske snarast, dock
senast 2015-06-30.

Notiser
• Under sommaren kommer vi att
förändra Minneslunden något.
•
• Vi arbetar f n med att dubbsäkra
gravstenarna, d v s testa dem så
att de inte riskerar falla omkull.
Om risk finns meddelar vi gravrättsinnehavaren.
•
• Ny lättillgänglig toalett finns
numera vid gravkapellet framför
Jämshögs kyrka. Den gamla
toaletten längs ner på kyrkogården är som regel stängd p g a
att vandalisering ofta sker. Dock
hålls den öppen vid ex-vis
Allhelgonahelgen, då behovet av
toalett är större.

AD 39-42
AD 45-47
AD 59-60
AD 73-74
AD 75-76
BB 43-44
BB 126-128
BB 146-147
BB 153-155
BB 231-232
BC 28-30
BC 33-36
BC 46-47
BC 51-52
BC 88-89
BC 109-110
BC 123-126
BC 162
BC 171-174
BD 8-10
BD 24-25
BD 56-57
BE 37
BE 47
BE 53
CA 16-17

Här är Kalle, vår egen kyrkogårds
katt i Jämshög. Han är född 2001
och uppvuxen i Sjöbo, från början
hette han faktiskt Tusse. Namnet
Kalle har han sedan fått efter sin
förre ägare. Du stöter säkert på
honom, han gillar sällskap.
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CA 28-30
CA 90-91
CA 119-120
CB 44-45
CB 98-99
CC 1
CC 25
CC 37
CC 73-74
CC 103-106
CC 114-116

Text på sten/gravsatta
Broms
Olof och Elsa Olsson
Ahlstedts familjegrav
Axel Rudolf Jönsson
familjegrav
Ola och Hanna Persson
Björnsson
Olof Lindblom
Emma Sundewall
Sven Nilsson och Inga
Jönsdotter
Jöns och Hanna Svensson
Sven och Anna Dahl
Emil och Tilda Larsson
Hanna Englert Svensson
Ored Perssons familjegrav
Fred Ekman
Anton och Anna Svensson
Edvard och Annie Olsson
Ored Eskilsson
Anders och Hulda
Åkerman
Karl och Kata Borgqvist
Ola Olssons familjegrav
Sven, Charlotte och Anna
Sjöbeck
Somelius, Eriksson
Albin och Emmy Nilsson,
Nils Jönsson
John Olsson familjegrav
Ola Bengtsson, Karl-Olof
Olsson
Ida Karlsson
Rydström
Frans och Ulrika Godenius
Jöns, Augusta och Thilda
Bergström
Anton och Anna Nilsson
Hilding och Astrid Andersson
Alma Meier
Adolf och Bengta Svensson
Gunnar och Elisabet
Rydström
Agda Kornelia Eriksson
Anna Jönsson
Hanna Jönsson
Oskar Olssons familjegrav
Maria Jansson
Rundberg
Olof Trulsson
Eva Sjögren
August och Hilma Svensson
Bengt, Edith Nilsson, Jöns
Bengtsson, Emelie Jönsson,
Elsa, Sissa Phersdotter
Anton, Lydia och Lars
Svensson

Diakoni

Den blomstertid nu kommer…
Foto. Mervi Juutilainen

Henrik Golubow
Jag träffade Henrik redan som liten
kille på finska barntimmarna. Han
kommer fortfarande ihåg hur roligt
det var att springa med de andra
barnen i kyrkan. För två år sedan
träffades vi åter på Växtverket. Det
var roligt att se hur den lille killen
hade blivit en ung man. Henrik har
alltid haft sommarjobb. Han tycker
det är roligt att prova på att vara på
olika ställen. Inom äldreomsorgen
har han varit och är för närvarande
på simhallen. Han tycker det är roligt
att lära barnen simma.
Under tre veckors tid kommer
några av musikskolans elever, med
Katalin Hajas, att vara med på
Träffas och trivas. Verksamheten är
mycket uppskattad på våra
äldreboenden.

Växtverket är ett bra ställe säger
han. Där kan ungdomar träffas och
man lär känna nya kompisar. När
han bodde hemma var han ofta där.
När han flyttade hemifrån betydde
det mer eget jobb. Man måste laga
mat, rasta hunden, jobba och städa,
då blir det inte mycket tid att gå till
Växtverket.
På sommaren är det skönt att fiska,
äta mjukglass med strössel och
njuta av livet. Henriks livsmotto är
”njut av livet för du vet inte vad som
händer imorgon”.
Tack för att jag fick träffa dig igen
Henrik, och jag önskar dig och alla
ungdomar i Olofström en trevlig
sommar. Och om du nu inte vet vad
du skall göra: gå till Växtverket. Där
finns många trevliga vuxna och
ungdomar som du kan prata med.
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Det finns många åsikter om
man skall ha skolavslutning i
kyrkan eller inte. Hur det än
är så tror jag att alla barn
alltid kommer att sjunga ”den
blomstertid nu kommer” och
kanske även Idas
sommarvisa.
När vi hör psalmen vet vi att skolan
är slut och att långledigheten börjar.
Det kan vara vemodigt, för ibland
skiljs vännerna åt och flyttar till olika
platser. Ögonen kan fyllas av tårar
och ledigheten behöver inte vara
rolig för alla. Det finns barn och
ungdomar som inte har något att
göra under sommaren. Alla har inte
kompisar och sommarjobb men det
finns hopp. Kommunen ordnar t ex,
i samarbete med andra
organisationer, Aktiv sommar. Det
riktar sig till högstadieungdomar
under veckorna 25-28. Vår
församling anställer också några
ungdomar på kyrkogården.
Jämshögs församlings
diakoniarbete önskar många sköna
sommardagar för alla och tackar
också frivilliga ledare och
besöksgruppen för det ni har gjort
under vårterminen. Så får vi även
sjunga ”Guds godhets rikedom, att
vi den nåd besinna, som räcker året
om”.

Sverige-finskt

Muistan jäätelökesää..
Toivon kaikille suomalaisille
Olofströmissä hyvää kesälomaa.
Meillä on muutakin rikkautta kuin
kaksi kieltä, kaksi lomamaata ja
tietenkin jätskit Suomessa ja
Ruotsissa.
Kuutamoleiri Södra- Hokassa
27-29/8. Ennakkoilmoittautuminen
Mervi Juutilaiselle.Tel 977 56
Tervetuloa mukaan iloiselle leirille!

Foto: Privat

Rukous vapaa-ajalle(Ruotsinkirkon
virsikirja )

Foto. Mervi Juutilainen

Kesä on työssäkävijöille loma-aikaa,
mutta nuorille se on usein työaikaa.
Silloin voi saada työkokemusta ja
tienata vähän rahaakin. Tapasin Henrik Golubowin jakyselin häneltä
tietääkö hän, onko Olofströmin
nuorilla helppo saada kesätöitä?
Hänen mielestään juuri kesällä on
helppoa, koska joka paikkaan
tarvitaan viransijaisia. Henrikin
kavereilla kaikilla on töitä tiedossa.
Yksi kaveri on lähtenyt ulkomaille,
toiset ovat saaneet töitä Volvolta ja
avoimia työpaikkoja on myös
vanhusten hoidossa.
Henrikillä on kesästä vain hyviä
muistoja. Parasta on, kun saa
kalastaa järvellä. Henrik oli pieni
poika kun hän ensimmäisen kerran
tuli kirkon suomenkieliseen kerhoon.
Hän muistaa miten hauskaa oli
juosta toisten lasten kanssa käytävällä. Rippikoulusta on jo viisi vuotta.
Sieltäkin hänellä on mukavia muistoja, kun oli leirillä Södra- Hokassa.
Kyselin Henrikiltä, mikähän jäätelö
maistuu parhaimmalle? ”Mjukglass

med strössel på.” Mitähän se
mahtaa olla suomenkielellä?
Olisikohan joku pehmis ? Pitää
tarkistaa, kun menen Suomeen.
Henrik viihtyy hyvin työssään
uimahallilla ja on iloinen, kun saa
kokemusta erilaisista töistä. Hän on
hakenut töitä eri paikkoihin ja ei
vielä tiedä, mitä hän tekee töikseen
kesällä.
Muutama vuosi sitten tapasin
Henrikin Växtverketillä. Kun tapaamme siellä, juomme kahvia ja
juttelemme arkisia asioita. Hänestä
Växtverket on hyvä paikka, missä
nuoret voivat tavata toisiaan ja
voivat löytää uusia kavereita.
Henrikin elämänmotto on, että
”nauti elämästä, sitä ei tiedä mitä
huominen tuo tullessaan.” Toivotamme Henrikin elämään Taivaan
Isän siunausta ja paljon onnellisia
päiviä. Ja kiitos kun sain haastatella
sinua. Kaksikielisyys on suuri
rikkaus. Tämäkin haastattelu tehtiin
suomenkielellä, vaikka Henrik on
asunut Ruotsissa koko ikänsä.
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Jumala, sinä olet kutsunut minut
iloon. Työ yksin ei tee minusta
kokonaista ihmistä. Anna meille
taitoa ymmärtää iloa, leikkiä ja
juhlaa, taitoa leikinlaskuun ja
yhdessäoloon, kykyä nauttia
kulttuurista ja taiteesta. Avaa meidät
kokemaan yhteyttä niiden kanssa
joita rakastamme, jotka tarvitsevat
meitä ja läheisyyttämme. Jumala,
sinä olet kutsunut meidät iloon, tee
ilomme täydelliseksi sinussa.
Må väl och njut av livet
Mervi Juutilainen

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

Församlingsnytt
Följande personer har under perioden 1 januari 2013 – 31 mars 2013
blivit medlemmar i församlingen
genom dopet:

Följande personer har under perioden 1 januari 2013 – 31 mars 2013
avlidit i församlingen:

Abbe Gunnar

Inga Gustafsson, Olofström 90 år

son till Mia Dahl och Johan Dahlén

Kjell Åkesson, Olofström 77 år

Casper Kalle

Anders Olsson, Olofström 93 år

Son till Jessica Olsson och
Thimmy Nielsen

Evelin Linnéa Olivia

dotter till Evelin Karlsson och
Jimmy Larsson

Oliwer Peter Ferdinand

son till Therese Weidemyr och
Daniel Karlsson

John Lionel Borja

Iris Åman, Olofström 92 år

Milo Tomi Josef

son till Sanna Kauppinen och
André Senekovic

Bertil Johnsson, Olofström 84 år
Ivar Häckter, Olofström 93 år
Bengt Carlsson, Olofström 79 år

Carl Texas Ryan

Bert Svensson, Jämshög 77 år

son till Carina och Marcus Svensson

Jonny Olsson, Olofström 65 år

Jamie Lee

Rolf Jösok, Olofström 89 år

son till Melisa och Lars Stjernfeldt.

son till Ida Hedström och
Marcus Kärregård

Gösta Karlsson, Olofström 84 år

Amanda Kicki Helmi

Tilda Olivia Jun

Fritz Karlsson, Olofström 75 år

dotter till Annika Honkonen och
Istvan Sipos

Liam Kai Alexis

son till Sofie Mäki och Kristoffer Tillberg

dotter till Noknoi Anusorn och
Magnus Appelros

Carl Leon Valentin
son till Beatrice Dahl

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

Gärda Olsson, Olofström 86 år
Eva Martinsson, Olofström 93 år
Siri Sigvant, Olofström 92 år
Gunhild Rosenqvist, Jämshög 93 år
Hubert Carlsson, Olofström 98 år
Annikki Korva, Olofström 67 år
Hulda Palmqvist, Olofström 93 år
Egon Tobak, Olofström 76 år
Harald Persson, Olofström 87 år
Sven Inge Svensson, Olofström 79 år

Juni
9 söndag 10.00 Jämshög
Gudstjänst 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
16 söndag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst

14 söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Marianne Svensson, Olofström 82 år

Augusti
4 söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
18 söndag 12.00 Olofström
Dopgudstjänst

Sven-Eric Pihl, Olofström 76 år

Juli
7 söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.
Intresserad av dop? www. dopsajten.se
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Elsie Johansson, Jämshög 86 år
Anna Johnsson, Olofström 89 år
Henning Larsson, Jämshög 85 år
Nils Erik Jönsson, Olofström 92 år
Hildur Eriksson, Jämshög 80 år
Alf Sachssendahl, Olofström 75 år

Ivar Karlsson, Olofström 100 år

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

Nytt
Terminsprogram
för sommaren
ute nu!

Tanja Borchardt komminister...............................0454-977 58
Maurits Rehn vik. komminister ........................0454-977 52
Jennie Chapman komminister föräldraled. t o m 18/8 ......................
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Ewa Johansson diakoniassistent ....................... 0454-977 62
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Du hittar det aktuella
häftet i våra vanliga
lokaler, men också på
biblioteket,
vårdinrättningarna och
folkhögskolan

Eva Bäckman kantor............................................... 0454-977 63
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
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04

Dannfeltska
Stiftelsen

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

DIREKTnummer
Petrusgården .............................................................. 0454-977 30

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

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

Ansökan görs fr o m 1 juli, dock senast den
21 oktober 2013, till Dannfeltska stiftelsen, Revisionsbyrån Andersson & Co, att: Mikael Nordgren,
Ö Storgatan 34, 293 34 Olofström.
Blankett för ansökan kan du få via församlings
expeditionen i Kyrkhult eller i Jämshög (tel 977 00),
eller www.dannfeltskastiftelsen.se
Frågor: Anders Blixt 977 51.
anders.blixt@svenskakyrkan.se
Utbetalning sker i december månad.

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
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Kalendarium sommaren 2013
Juni
2 sön
			
5 ons

1 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Olofström Mässa
9.30 Jämshög Skolavslutning
Folkhögskolan
9 sön 2 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Gudstjänst
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
18.00 Olofström Mässa i stillhet
12 ons 13.00 Olofström Finsk sommarandakt
16 sön 3 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa
			
14.00 Olofström Dopgudstjänst
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
17 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
19 ons 19.00 Gammalstorp Sommarandakt
22 lör Midsommardagen
			
14.00 Folkhögskolan Friluftsgudstjänst,
medtag kaffekorg
23 sön Johannes Döparens dag
			
10.00 Jämshög Mässa
24 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
26 ons 19.00 Elleholm Sommarandakt
29 lör 19.00 Jämshög Musik i sommarkväll
30 sön 	Apostladagen
			
10.00 Olofström Mässa

21 sön
			
24 ons
28 sön
			
			
31 ons

Juli

1 sön
			

Augusti
4 sön
			
			
			
			
7 ons
11 sön
			
14 ons
18 sön
			
			

10 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Jämshög Mässa
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
15.00 Alltidhults skola Friluftsgudstjänst
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
19.00 Asarum Sommarandakt
11 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Olofström Mässa
19.00 Karlshamn Sommarandakt
12 söndagen efter Trefaldighet
12.00 Olofström Dopgudstjänst
14.00 PRO-parken Olofström Ekumenisk
friluftsgudstjänst, kaffe
25 sön 13 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa

September

1 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
3 ons 13.30 Olofström Finsk sommarandakt
			
19.00 Hällaryd Sommarandakt
6 lör
11.00 Jämshög Konfirmation
			
14.00 Jämshög Konfirmation
7 sön 6 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
10 ons 19.00 Sölvesborg S:t Nicolai Sommarandakt
14 sön 		
Kristi förklarings dag
			
10.00 Olofström Mässa
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
17 ons 19.00 Mjällby Sommarandakt

Årets fasteinsamling till Svenska
kyrkans internationella arbete
avslutades vid påsken och
inbringade 41 486 kr.

8 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Jämshög Mässa
19.00 Kyrkhult Sommarandakt
9 söndagen efter Trefaldighet
14.00 Gaslunda skola Gudstjänst, kaffe
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
19.00 Jämshög Sommarandakt

14 söndagen efter Trefaldighet
14.00 Höstupptakt i Jämshög,
Gudstjänst m m

Andi Östlund
och Anna Bäckström (från Kyrkhult) skall
diakonivigas i Lunds Domkyrka söndagen den
1 september.
Vill du vara med, kanske åka
gemensam buss dit?
Kyrkhults och Jämshögs församlingar
ordnar gemensam buss.
Anmäl dig till församlingsexpeditionen (97700)
senast den 5 augusti
så får du reda på tiderna.

TACK!

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

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

