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Jag tänker på…
Jag tänker på något grönt… Träd!
Jag tänker på.. Träd! Träd! Träd!

stammen som är vi själv och så grenarna som sträcker
sig uppåt. Vi är rotade i jorden men ändå riktad mot
himmelen. Några är stora, andra små och spensliga.
Några taggiga och andra mjuka. Vissa vill helst växa i sin
ensamhet men andra växer tätt, tätt.

Det är ett citat ur filmen Björnbröder. Två älgar som
försöker med den klassiska leken att gissa vad en andre
tänker på. De tänker på träd hela leken igenom och det
är kanske inte så konstigt eftersom de befinner sig mitt
i skogen.

Inte är vi särskilt lätta att plantera om heller även om vi
i vår tid ofta talar om flexibilitet så tror jag att jag inte är
ensam om att ibland vilja borra ner fötterna för en ganska lång stund. Och så var det där med hel bark. Såriga
träd far illa – det gör vi människor också när vår bark
går sönder eller görs sönder! Det går fort att såga ner
träd men att sätta en ny liten planta och vänta på att det
ska växa till sig tar tid, ibland flera generationer.

Fruktträd, prydnadsträd, stora ekar, små bokplantor,
björkar och kastanjer. Jag tror att många människor har
någon form av relation till träd. Prova med att googla
”krama ett träd” så kommer det upp över 60000 träffar.
Allt från barn som lär sig på Hitta vilsekurser att krama
ett träd om de kommer bort till vuxna som kramar träd
för att känna samhörighet med naturen, blir tröstade
eller visa sitt engagemang för naturen.

Varsamhet anbefalles därför både med träd och människor! Sågningar kan sätta spår som inte läker i ett hjärta.
”Liksom ett träd i sol och regn, så låt min själ i Andens
hägn få växa alla dagar den sommar som av nåd jag får.
Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar. ”
Ps 200:7

I bibelns värld finns det också flera referenser till träd.
De mest kända är nog från en av skapelseberättelserna
– där det i 1 Mos 2:9 talas om att mitt i trädgården stod
livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont.

Jesus talar om sig själv som stammen och vi människor
är grenarna. Från stammen utgår själva livskraften i trädet, i oss. Grenarna utan stammen är ganska fort risiga
och torra och döda och jag tror att det också gäller vår
relation med Jesus. På egen hand är det svårt att både
tro och leva men tillsammans kan våra liv bära frukt.

En trädgård eller utemiljö utan några träd känns inte
alls riktigt inbjudande. Det är skönt att vila i skuggan
under trädet, eller glädjas åt den ljusgröna färgen i bokskogen på våren eller kanske det som jag tycker mest
om – hösten färger i lövverket.
Jag har fått lära mig att om ett träd överhuvudtaget ska
flyttas måste man räkna minst lika mycket under mark
som kronan är stor. Rotsystemet är stort och viktigt för
trädets överlevnad. Likaså är det viktigt att barken får
vara hel annars läcker vätska och näringsämne ut från
trädet och det växer dåligt eller t.o.m. dör.

Jag hoppas att den höst vi har
framför oss ska bära just gemenskapens frukt och delandets
frukt – så att vi tillsammans kan
fortsätta växa som grenar i trädet
Jesus.

Det är inte så konstigt att träd också ibland får symbolisera oss människor. Rötterna som är vår bakgrund,

/Karin Elmblad
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Omslagsbild: ..Bussen är en Volvo Lv 72 Ds från 1935. Den
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linjen Jönköping-Bottnaryd och har därefter varit museiföremål. Nu finns bussen på Åkerimuseet vid Brocentrum i
Olofström. Den har vid ett flertal tillfällen använts i församlingens tjänst för att transportera folk till Lovängsgården för
att titta på gamla Salje-filmer. Bussen körs av ägaren Kjell
Olsson. Foto: Alf Carlstedt.
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Livets Träd

”Jag har valt att sammanföra liv och växande genom att symbolisera livets träd.
Eftersom arkitekturen i Malmbergssalen är
både modern och stilren skapar jag utsmyckningen utifrån detta.
Från taket hänger blyinfattade lövformer. På
golvet står ett podium av trä med en större
glasskål som kan användas för olika ändamål.
Min tanke är att denna skål kan fyllas med
vatten och flytande värmeljus vid t ex minnesstunder. Man kan även fylla den med
blomsterarrangemang vid speciella högtider.
Jag vill att utsmyckningen för betraktaren
ska vara rofylld, samt fylla en funktion som
ovan nämnts, där gemensam samling sker
på ett naturligt sett.”

Livets träd eller ”Liv och växande” är benämningen på det glaskonstverk som dekorerar
nischen i Malmbergssalen i Petrusgården.
Konstverket som skapades år 2007 är utfört
av glaskonstnär Malin Svensson (numera Malin Mena) som driver glashyttan
”Glastornet” i Nättraby. Så här beskriver hon
sitt konstverk:
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Mässa i Allhelgonatid firar vi
Söndagen den 7 nov.
kl 18.00 i Olofströms kyrka.
Minnesgudstjänster firas Alla
Helgons dag den 6 nov.
Kl. 10.00 firas finsk minnesgudstjänst i Olofströms kyrka.
Kl 16.00 och kl 18.00 firas
minnesgudstjänster i Jämshögs
kyrka.

Tacksägelsedagen
den 10 oktober
Vi smyckar som vanligt kyrkan med
blommor och grönt lördagen den
9 oktober kl 15.00 Vi är glada och

tacksamma om du vill hjälpa till med
att göra detta. Tag gärna med det du
vill smycka med så hjälps vi åt.

Anmäl gärna i förväg till Kh Anders
Blixt, tel 977 51 (eller kom direkt om
du har svårt att bestämma det innan).
Tacksägelsedagen den 10 okt.
firar vi Skördevesper kl 18.00 i den
nysmyckade Jämshögs kyrka.

Särskilda regler för Naturstensängen
Naturstensängen blev ett
nytt gravplatsalternativ för
församlingsmedlemmarna
under år 2000.
Denna form avser vara ett mellanting mellan den helt anonyma minneslunden och den egna gravrätten
i urnlunden eller i kistgravplatsen.
Till skillnad från de båda sistnämnda gravplatsalternativen finns det
inga rabatter att sköta på naturstensängen. En gravsättning här är inte
förenad med gravrätt, men dock
dispositionsrätt i 25 år från senaste
gravsättning.
Man har endast rätt att sätta upp
en gravanordning av natursten eller
annan gravvård av naturstensliknande karaktär. På gravstenen får
man låta inpränta namn och andra
uppgifter om de som gravsatts här
eller applicera en platta av metall på
stenen.
Gravstenen får ha en diameter på
mellan 20 cm och 50 cm, totalt sett
och skall vara stadigt förankrad i
marken genom att ca 30 % placeras
under markytan.

gravplats anordna en rabatt eller
plantera en krukväxt. Gravplatsen
(gräsmattan) sköts också kostnadsfritt av församlingen.

Det går bra med lyktor och
amplar på metallstång
Kyrkorådet har tagit ett nytt beslut
om att tillåta mindre amplar eller
ljuslyktor under förutsättning att
de hängs upp på en metallstång
med krok så att markytan under
är frigjord för klippning/trimning
av gräsytan

Inga planteringar av växter i
krukor eller på mark
På naturstensängen har man inte
en bestämd yta att disponera, utan
rätten avser nedsättning av ett visst
antal askurnor, som regel upp till 8
urnor. Man får därför inte på sådan
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Efterhand som gravdispositionsrätter upplåtes på naturstensängen
placerar församlingen en vas av
granit nedsänkt i marken. Här har
man möjlighet att placera lösa
blommor som kyrkogårdsförvaltningen tar bort sedan de vissnat.
Man kan också, på vissa villkor - se
nedan, placera en gravlykta eller en
mindre ampel invid gravstenen.
Inga vaser av glas eller plast
Eventuella egna vaser som placeras
intill gravstenen skall vara i stomme
av metall eller sten och får ej vara av
glas eller plast.
Lyktor eller krukor stående på
marken är ej tillåtna och inte heller
vaser av plast. (Glas kan krossas
av gräsklippare och utgöra fara för
personal och besökare. Plastvaser
går lätt sönder vid användande av
grästrimmer).

1500-tal i Jämshög

Dramatik och nydaning präglar vår andra
kyrkodag i serien kring
Jämshögs kyrkas historia.

Sonatrice i 1500-talskläder, spelar på tidstrogna instrument. Foto: Privat

Öppet Hus inför

Allhelgonahelgen
6-7 nov
Jämshögs församling inbjuder
till gravsmyckningskaffe på kyrkogården och musik, samtal och
andakt i Jämshögs kyrka
Torsdagen den 4 november
kl 13-18 och fredagen den
5 november kl 10-18 finns
det personal för samtal, kaffe
och frågor kring gravplats och
gravskötsel. Kl 16 firas också
en enkel andakt dessa dagar i
Jämshögs kyrka, med anknytning till helgen.

Under 300 år hade medeltidskyrkan samlat sockenborna till
gudstjänst och högtid när Erik
XVI:s trupper drog härjande fram
i Blekinge och Jämshögs kyrka
förstördes. På 1570-talet stod
den nya kyrkan färdig, trots fattigdom och umbäranden, i en
tid då reformationen genomförts
och mässan skulle firas på folkmålet. Psalmerna gjorde sitt intåg
i gudstjänsten och enligt Luther
skulle musiken ”trösta de sorgsna, skrämma de glada, uppmuntra de modlösa, kuva de högmodiga, lägga band på de älskande
eller mildra hatet hos dem som
är fulla av hat”. Lördagen den
31 oktober möter vi sockenbor
och kringresande i Jämshög på
1570-talet, lyssnar till musiken
så som den kan ha klingat
både inom och utanför kyrkan för att sedan sluta dagen
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med att fira mässa i
kyrkan. Medverkande
är Sonatrice, Jämshögs
kyrkokör, församlingsbor m.fl.

Vill Du vara med?
kontakta
Eva Bäckman
(tel.97763)
senast 1 okt. Tider
för kyrkdagen: se
affischer och annons!
Krucifixet från 1500-talet
(som kom till Jämshögs
kyrka 1500 och som räddades undan Erik XIV:s
trupper)

Foto: Konfirmandarbetslaget

Konfirmationen är en aktualisering av dopet. Ordet
konfirmation, som betyder bekräftelse, syftar på att
konfirmandtiden bekräftar och levandegör det som ungdomarna redan fått i dopet, att de är kyrkans levande
byggstenar och tillhör Guds familj!
De flesta konfirmanderna blev nog
döpta när de var relativt nyfödda,
men för en del som inte är döpta,
blir det aktuellt med dopet under
konfirmandtiden. Och då kan man ju
utformar det i samråd med prästen
och efter egna önskemål.
För oss ledare handlar konfirmandtiden mycket om att berättar om
kristen tro och att göra den levande
för de unga människor vi möter. Ett
viktigt ord som också finns i vår konfirmandhandlingsplan är ”Gudsmöte”.

Det betyder att tröskeln att komma
hit ska vara låg och att var och en
konfirmand ska kunna göra sig en
egen bild av vad kyrkan står för och
hur det är med Gud. För oss har kristen tro med hela livet att göra därför
diskuterar vi också olika livsfrågor,
gör kreativa saker och åker tillsammans på läger.
Två frågor till tre sommarkonfirmander 2010
Varför ska man konfirmera sig?
Hur tycker du att det har varit?
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Alexander Viberg Perätalo
Alla kompisar och vänner som man
får under tiden.
Det har varit roliga veckor. Allra bäst
var lägret i Furuboda. Det har varit
mer att välja på än vad jag trodde
eftersom eftermiddagarna var det
spår som tex. bild och form, musik,
rörelse, samtal.

Konfirmandtiden behövs

Konfirmandarbetet
2010-2011

Albert Prauss

Hanna Karas

Gemenskapen och för att alla
kompisar gör det. Jag kan rekommendera andra att konfirmera sig.

För att man ska bekräfta sitt dop.

Det har varit roligt, vi har lärt oss lite
grejer, tex om dopet, om Gud och
frälsarkransen.

Det har varit kul, vi har lärt känna
varandra mer. Det som var mest
spännande var den dagen då vi jobbade med den svarta pärlan som
handlar om döden.
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Alla grupper, onsdag, helg och
sommar är välkomna till
upptaktsgudstjänst 5/9 kl. 10
i Olofströms kyrka. Efteråt bjuder vi på fika och ger information som gäller alla grupper.
/Konfirmandarbetslaget

Välkommen till höstens verksamheter
Höstterminen börjar v. 36 måndagen den 6 september 2010

Kyrkokören

(blandad vuxenkör)
mån 19-21
i Petrusgården i Jämshög
(start 6 sept.)
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Är Du intresserad – kontakta
Eva Bäckman (tel.977 63)

”Sång och
musik till hälsa”

varannan mån kl.14-15 i Petrusgården
Start 13 sept. Man mår bra av att
sjunga tillsammans. Kom med Du
också! Vi sjunger allt ”mellan himmel
och jord”, lyssnar ibland på musik och
slutar med en fikastund. Kom med en
eller flera gånger alldeles som
det passar Dej!

Barnkören (åk 1-5)

tisd kl.16.30-17.30
i Petrusgården i Jämshög
(start 7 sept.)

Samtalsgrupp
Jag är nyfiken på: Frälsarkransen

Jag är nyfiken på… är en samtalsgrupp som utgår från Frälsarkransens pärlor och där vi
samtalar om livet. Varje träff har en eller två pärlor som hjälper vi utgår ifrån i våra samtal.
Vi träffas sex tisdagskvällar under hösten. Denna samtalsgrupp vänder sig till alla, i åldern
30-60 år. Max 10 deltagare.
Utförligare information finns på hemsidan och i församlingens terminsprogram.
Anmäl till Karin Elmblad senast 14 september. 0454-97758
eller karin.elmblad@svenskakyrkan.se

Retreat på Killans bönegård 29-31 oktober

Att få dra sig undan ibland är livsnödvändigt. Att dessutom få tillbringa några dagar i tystnad och i en miljö som
hjälper till att hitta lugnet är riktigt härligt. Killans bönegård i Östra Vemmerlöv är en sådan plats där det går att
”bara vara”. Det finns möjlighet till enskilda samtal under helgen, kortare pilgrimsvandring och mycket lugn och
ro och egen tid. De programpunkter som finns i huvudsak är andakterna och måltiderna.
Anmälan senast senast 26 september till Karin Elmblad 0454-97758
eller karin.elmblad@svenskakyrkan.se.

Pilgrimsvandring

Lördagen den 9 oktober 2010
Vandring från Olofström till Jämshögs kyrka
Samling kl. 10.00 i Olofström/parkering vid församlingsgården. Ca 2 tim. vandring på skogsvägar. I Jämshög avslutas vandringen med
andakt, delande och en enkel måltid på Petrusgården. De som behöver kan få skjuts tillbaka
till Olofström. Ta med dig lite förmiddagsfika för
vandringen, en sittdyna och kläder efter väder.
Sista anmälningsdag: 5 oktober.
Information: Tanja Borchardt, 070 26 32323.

En eftermiddag om bön
Söndag 12 september kl. 15.00 i Petrusgården.
2010 är bönens år. För att lyfta upp det i vår församling har
vi bjudit in prästen Lars Eric Axelsson från Killans bönegård.
Denna eftermiddag fördjupar vi oss bön genom samtal och
praktik om bön. Vi avslutar i Jämshögs kyrka med en temagudstjänst om bön.
Anmälan senast 8 september 2010 till expeditionen
0454-97700 eller till karin.elmblad@svenskakyrkan.se.
Kostnad för eftermiddagen är 30 kr för fikat.
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Välkommen till höstens verksamheter
Höstterminen börjar v. 36 måndagen den 6 september 2010

!
Nyhet

Öppen verksamhet

Öppen

Petrusgården, Jämshög
Mån 13.30-16.30
Tis och ons 08.30-11.30
Tors 13.30-16.30
Ledare:
Inger och Agnetha

Kyrkmössen

För 6-åringar. kl 17.00-18.30:
Ons 22/9 i församlingsg. Olofström
Tors 21/10 i församlingsg. Olofström
Tis 23/11 i Petrusgården, Jämshög
Här kan du träffa nya kompisar, skapa,
sjunga, leka och upptäcka kyrkan.
Ingen föranmälan!
Bara kom!!
Ledare: Agnetha och Inger
Jämshög..
Christina och Siv
Olofström

För information och anmälan
Siv Carlstedt 0454-977 83
Christina Seldevall 0454-977 83
Agnetha Andréasson 0454-977 33
Inger Remen 0454-977 33
Ewa Johansson 0454-977 62

ar

Ungdomsgruppen

i Jämshög 13+ Mån kl. 19.00 – 21.00
Petrusgården, Jämshög
Kontaktperson Ewa Johansson
ewa.v.johansson@svenskakyrkan.se

verks

amhet
öms för
samling
sgård
Mån oc
h
kl 9.00- tis
12
Ons oc .00
h tors
kl 13.00
-16.00
Ledare:
Christin
a och Siv

i Olofstr

timm
Barn(4-5 år)

0
-16.0
0
0
.
4
l1
Tis K lofströms d
iO
går
lings )
m
a
s
an
för
nmäl
(Föra are:
Led
tina
Chris iv
och S

PPEN
U
R
-6
G
Åk 1
M IX

ström
.30
i Olof l.17.00 - 18
k
Mån ittasalen i
Birg
tröms
Olofs sgård
ling
försam hansson
o
Ewa J

MIXGRUPPEN
i Jämshög Åk 1-6
Mån kl. 17.15 - 18.45
Petrusgården,
Jämshög
Ewa Johansson

Vi söker dig som är nyfiken på gudstjänster!
- Gudstjänstgrupper i Jämshögs församling.

2008 bestämde Jämshögs församling att se över förmiddagens
gudstjänster. Vi ville hitta en form
och språk som fungerar bra för
oss i vår tid och på vår plats i
världen. Detta ledde fram till att
under 2009 har vi har haft gudstjänstagendor som gjordes för att
få prova på.
När vi utvärderat gudstjänsterna
i början av året, funderat och
samtalat så fann vi att mycket var
välfungerande i själva ordningarna. Dock fanns det saker kvar
att förbättra och utveckla.

En sådan sak var att flera upplevde gudstjänster positivt när det
var många medverkande. Därför
ska vi till hösten göra en test med
gudstjänstgrupper till varje gång
det är mässa på förmiddagen.
Vi söker därför dig som kan tänka
dig att på något sätt vara delaktig
i gudstjänstens genomförande.
Det finns olika uppgifter allt från
mer praktiska som att bära kors,
förbereda fika till att läsa något
eller be dagens bön. Det vi önskar
av dig är att du kan ställa upp vid
ett tillfälle (du får vara med på fler
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om du önskar) och vara med på
den förberedande träffen.
Är du intresserad av detta hör av
dig till Karin Elmblad 0454-97758,
karin.elmblad@svenskakyrkan.se

Gemensamma träffar för alla
intresserade och församlingens kyrkvärdar
Tors 26 augusti kl. 18.30 i
Olofströms kyrka, församlingsgård.
Tors 18 november kl. 18.30 i
Petrusgården, Jämshög.

Diakoni

I Guds tystnad får jag vara..
Så börjar vårt brev, som vi skickade
för Retreat deltagarna. Vi har haft
”prova på retreat”i två gånger på
Killans bönegård på Österlen och
första gången blev det full. Andra
gången var det bara en plats över.
Vi människor har behov att ibland
dra sig undan för att möta oss
själva. Hur kan man göra det, när
det hela tiden finns olika ”måsten”,
telefonen ringer, TV:n är på och
man skall hinna så mycket. Så kan
många uppleva sitt liv idag.
Men tänk på att bara vara i tystnad.
Lyssna bara på naturens ljud. Inga
mobiltelefoner, inga datorer, ingen
radio eller Tv bara DU och stillhet.
I Killans bönegård lever man med
aktivt böneliv precis som i ett kloster. Äter enkelt vegetariskt mat och
har pilgrimsvandringar. Jag väljer
själv, vad jag gör på min retreat.
Det har hänt att jag sov när det var
bönestund eller promenad, men
det gör inget. Det är helt frivilligt att
ta del av bönegårdens liv. Det som
är viktigast att du som deltagare
får möta dig själv och får tid att

Foto: Privat
lyssna och kanske ana och känna
Guds närvaro. Diakoni är de glada
möten på våra olika mötesplatser,
men även de djupare samtalen, när
vi letar efter meningen med livet.
Alla livsfrågor är viktiga med möten

Andling fördjupning
Andlig fördjupning är att öppna för möten med det Heliga i vår tillvaro
och våra liv. Att skapa platser för tystnad och inre lyssnande, så att vi i
våra liv kan hör Gud är därför viktigt i vår församling. Men också att tillsammans få dela tankar och erfarenheter och reflektera tillsammans.
Jämshögs församling erbjuder därför olika mötesplatser och rum för detta.
Oavsett om vi är sökare, bekännande kristna, nyfikan eller tveksamma
behöver vi alla vandra vägen. Tillsammans i församlingen kan vi få lyssna
till Gud i våra liv och stötta varandra i de livsvandringar som är våra.
Välkommen att ta del av och delta i någon eller några av de mötesplatser
som finns i vår församling.
Se vidare på sidan 8 och 9. Frågor och anmälan till Karin Elmblad .
0454-97758 eller karin.elmblad@svenskakyrkan.se
Anmäl till Karin Elmblad senast 14 september. 0454-97758
eller karin.elmblad@svenskakyrkan.se
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med människor och behoven är
olika. Någon tycker att hon/han har
retreat hemma varje dag, därför är
det roligt att komma till olika grupper för att prata med människor.
Någon annan tycker att just retreat
är det ,hon/han behöver. Då är det
viktigt att vi från församlingen kan
erbjuda det i vår verksamhet. Du kan
läsa mer om höstens retreat i den
här tidningen från sidan 8-9. Välkomen till höstens verksamhet och
hämta det nya terminsprogrammet
i våra kyrkor om du inte hat fått det.
Där kan du välja vad du vill göra den
här hösten.
Det finns så mycket i världen för oss
alla, om vi bara har ögon att se det
och hjärta att älska det och händer
att ta det till oss..
Lucy Maud Montgomery
Mervi Juutilainen

Sverige-Finskt arbete

Efterlysning!
Är du intresserad av internationella frågor? Tycker du att det är
både roligt och viktigt att verka
för en mer rättvis värld? Då är
du någon vi söker.
I höst sätter arbetet igång för
Fasteinsamlingen 2011 och
redan i oktober kommer en
planerings- och arbetsgrupp att
sätta igång att arbeta. Vi träffas
26/10 kl. 18.30 i Birigttasalen i
Olofströms församlingsgård.
Är du intresserad att vara med i
en planerings- och arbetsgrupp
inför Fasteinsamlingen hör av dig
till Karin Elmblad,
0454-97758 eller
karin.elmblad@svenskakyrkan.se

Tisdagsträffen

i Olofström församlingsgård
Tisdagar kl. 13.30- 15.30
Start den 14 september

Sång och musik
till hälsa i

Jämshög Petrusgården
Måndagar kl. 14.00-15.00
Start den 13 september

Sopplunch

i Olofströms församlingsgård
onsdagar kl. 12.00-14.00
Start den 8 september

On…
…toukokuun viimeinen päivä sain
tehtäväkseni kirjoittaa tähän syksyn
lehteen suomenkielisen sivun. Ilma
on hyvin syksyinen ja kylmä tuuli
puhaltaa kävelylenkilläni. Ihastelen , että koivunlehdet ovat jo niin
suuria, että pian saan ensimmäisen
saunavastan. Tuosta tulee mieleeni
laulu ” Lapsoset ketterät kotihaasta
koivusta oksat taittaa. Noistapa
nopsilla sormillansa saunahan
vihdat taittaa. ” Kyllä tässä kylmässä
säässä saunan lämpöä kaipaakin.
Laulu jatkuu, että ”lämmin on aina
löyly kotisaunan, äiti jos vihtomassa ja että säilyisipä lapset kylmältä
maailmassa. ”Näin varmaan moni
äiti huokaa, kunhan minun lapseni
säilyisivät kylmältä maailmassa.
Tuo pyyntö voi olla pieni rukous
omien lasten puolesta. Kuitenkin
me tiedämme, että elämä voi olla
hyvin kylmää. Maailma on kylmä ja
kaikilla ei ole edes vanhempia, jotka
välittäisivät omista lapsistaan. Heillä
ei ole voimaa edes ottaa vastuuta
omasta elämästä. Täällä Olofströmissäkin on monella lapsella ja
nuorella paha olla. Kävelyni jatkuu
puisen sillan yli ja silloin mielee-

Besöksgrupp

Förstaträff den 1/9
kl. 10.oo-12.00

Bara Vara

i Jämshög Petrusgården
Tisdagar kl. 18.00-19.30
Start den 14 septembe
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ni tulle tuo Mikko Alatalon laulu
Suojelusenkelistä. ”Tee mitä teet,
kunhan et sielullesi vahinkoa .Ja,
voi , jos isi voisi korjata lankut lahoimmat ”, lapsi joka kulkee maan
korvessa rikkinäisen sillan yli. Ja
laulu jatkuu, ”mut ei hätää, häntä
seuras enkeli valkosiipinen ”. Olipa
tämä kävely retki taas hyvä. Siinä
tuli kirjoitettua tämä tarina lehteen
ja muistutus siitä, että niin lapsilla,
nuorilla kuin meillä aikuisillakin
on suojana enkeli valkosiipinen.
Toivon sinulle enkelin varjellusta
tähän syksyyn ja tervetuloa syksyn
toimintaan. Haluatko tulla mukaan
vaeltamaan iltaisin Olofströmin
kaduilla ja suojelemaan nuoria,
”Nattvandrarna ”Olofströmissä. He
kokoontuvat Växtverketin tiloissa ja
heitä ohjaa Mia Ekevall. Tervetuoa
mukaan sinuakin tarvitaan, vaikka
heitä suojeleekin enkeli valkosiipinen.

Suomenkielinen diakoni
Mervi Juutilainen
Tavattavissa torstaisin klo. 10-12
(os. sama) puh. 0454-977 56,
Kännykkä 070-562 70 57

Kaffestugan

i Jämshög, Petrusgårde
Fredagar kl. 9.30- 11.30
Start den 10 september

Konfirmation 2 maj 2010
Thomassons Foto; 2010
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Konfirmation 3 juli 2010
Thomassons Foto; 2010
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Församlingsnytt
Jämshögs
församlings
förmedlingskonto

Följande personer har under perioden 1 maj 2010 – 30 juni 2010
blivit medlemmar i församlingen
genom dopet::

Hugo Anton

Son till Lisa Malin Olsson och
Marcus Johansson

Följande personer har under perioden 1 maj 2010 – 30 juni 2010 avlidit i församlingen:

Vilgot Nils Arne

Son till Hanna Albin och
Jonas Rubin

Oliver William Gunnar

Son till Ann-Charlotte Ragnarsson
och
Mikael Ekström

Nova Emelie Jasmine
Dotter till Sandra och
Mikael Ljungberg

Edwin Tobias

Son till Sofia Walltoft och
Tobias Erlandsson

Oliver

Son till Patrycja Wallin och
Roger Jönsson

Elmlund Henry 83 år
Nilsson Lisbeth 48 år
Nilsson Inga Lisa 90 år
Nilsson Thore 84 år
Svensson Klara 94 år
Bengtsson Rosalie 87 år
Strandberg Erik 81 år
Elmqvist Kerstin 96 år
Häckter Lilia 88 år
Persson Ann-Marie 75 år
Andersson Åke 70 år
Rydh Ingvar 71 år
Olsson Elly 65 år
Malm Laila 73 år

Från den 1 juli 2010 tar vi
inte längre emot kontanta
medel vid förmedling av
minnesblad.
Det går bra att ringa in din
gåva på tfn 0454-97700
måndag-torsdag mellan
klockan 10.00-12.00 även
måndag mellan kl 13.0015.00.
Vi skickar då ett inbetal
ningskort hem till dig och
du betalar över postgiro
23 51 95-5.
Det går även att besöka
förvaltningsexpeditionen
i Jämshög, när det gäller
minnesblad, men du får
ändå ett inbetalningskort
med dig att betala över
postgiro.

Dopmöjligheter under hösten
Dopgudstjänster firas två lördagar per månad, som regel kl 14.00.
Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.

September

November

11 lördag 14.00 Jämshög Dopgudstjänst
18 lördag 14.00 Olofström Dopgudstjänst
19 söndag 10.00 Jämshög Gudstjänst

13 lördag 14.00 Jämshög Dopgudstjänst
28 1 Advent 10.00 Olofström Familjegudstjänst

December

Oktober

4 lördag 14.00 Jämshög Dopgudstjänst
19 4 Advent 13.00 Olofström Dopgudstjänst

9 lördag 14.00 Jämshög Dopgudstjänst
23 lördag 14.00 Olofström Dopgudstjänst
31 söndag 10.00 Jämshög Gudstjänst

Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen,
tel 977 00.
Intresserad av dop? www.dopsajten.se
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JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Box 2124, 293 02 JÄMSHÖG
Växel................................................................................ 0454-977 00

www.svenskakyrkan.se/jamshog

FÖRsamlingSEXPEDITIONEN

VÄ

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

Tfn. o. Exp.tid
Mån kl. 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
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Nytt Terminsprogram
för hösten ute nu!

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

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

Karin Elmblad komminister ............................. 0454-977 58
Tanja Borchardt komminister ........................ 0454-977 52
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)....... 0454-977 56
Ewa Johansson diakoniassistent ..................... 0454-977 62
Susanne Lundgren diakoniassistent ............. 0454-977 53
Eva Bäckman kantor............................................. 0454-977 63

Mässa varje onsdag kl. 20.00 i
folkhögskolans kapell, efterföljande
fika i matsalen erbjuds.

Bo Johansson församlingsmusiker.............. 0454-977 61
Siv Carlstedt barnledare..................................... 0454-977 83
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.
Information: Anders Blixt, tel 977 51

Inger Remen barnledare..................................... 0454-977 33
Pernilla Möller församlingsvärdinna ........ 0454-977 80
Roland Nilsson kyrkvaktmästare ................ 0454-977 65
Alf Carlstedt förvaltningschef ........................ 0454-977 08
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ....... 0454-977 04

Har du en liten julkrubba

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

att ställa ut i Olofströms församlingsgård,
från 1 advent och en vecka framåt?
Hör av dig till Kh Anders Blixt, tel 977 51

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

Julkrubbsutställning
28/11 - 5/12

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

Luthersalen i
Olofströms kyrka
invigs i höst.

www.svenskakyrkan.se/jamshog
Den senaste informationen från församlingen hittar
du på vår hemsida. Här hittar du även våra gudstjänster och information om våra verksamheter.

Mer om nya Luthersalen
i nästa nr

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
15
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Kalendarium Hösten 2010
1 ons
5 sön
			
8 ons
11 lör
12 sön
			
			
15 ons
18 lör
19 sön
			
			
			
22 ons
26 sön
			
			
29 ons

3 sön
			
			
6 ons
9 lör
			
			
10 sön
			
			
13 ons
17 sön
			
			
			
20 ons
23 lör
24 sön
			
			
27 ons
28 tors

September

20.00 Mässa Folkhögskolan
14 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Upptaktsgudstjänst, kören medv kaffe,
inform. om hösten, Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
14.00 Dopgudstjänst Jämshög
15 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Mässa, enkelt kaffe Olofström
18.00 Temagudstjänst ”bön” Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
14.00 Dopgudstjänst Olofström
16 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Gudstjänst Jämshög
14.00 Gudstjänst, enkelt kaffe Gränum
18.00 Gospelmässa med Nova Gospel Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
17 söndagen efter Trefaldighet
14.00 Familjemässa Olofström
16.00 Gemensam diakonimässa Mörrum
20.00 Mässa Folkhögskolan

Oktober

Den helige Mikaels dag
10.00 Mässa Jämshög
18.00 Gudstjänst (tema: änglar) Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
12.00 Jämshög Pilgrimsandakt
14.00 Dopgudstjänst Jämshög
15.00 Smyckning av kyrkan Jämshög
Tacksägelsedagen
14.00 Finsk Gudstjänst Olofström
18.00 Skördevesper Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
20 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Mässa Jämshög
14.00 Gudstjänst, enkelt kaffe Gränum
18.00 Musikgudstjänst (Anders Fostenssons
psalmer) Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
14.00 Dopgudstjänst Olofström
21 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Familjegudstjänst med musikal, mixare
och barnkör medv. Olofström
18.00 Mässa i stillhet Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
14.00 Vardagsgudstjänst Jämshög

31 sön
			
			
		

22 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Gudstjänst Jämshög
15.00 Kyrkohistorisk dag: 1500-tal, Jämshög
18.00 Avslutande 1500-talsmässa Jämshög

November

4 tors 		13.00 Gravsmyckningsöppet, Jämshög se sid4
5 fre
10.00		Gravsmyckningsöppet Jämshög, se sid4
6 sön Alla Helgons dag
			
10.00 Finsk minnesgudstj. Olofström
			
16.00 Minnesgudstjänst, körmedv. Jämshög
			
18.00 Minnesgudstjänst, körmedv. Jämshög
7 sön
Söndag efter Alla Helgons dag
			
18.00 Mässa i Allhelgonatid med musik Olofström
10 ons 		20.00 Mässa Folkhögskolan
13 lör 14.00 Dopgudstjänst Jämshög
			
16.00 Gudstjänst, Olofström arb.förenings
basar fr kl 15.00
14 sön Söndag före Domsöndagen
			
10.00 Mässa, enkelt kaffe Olofström
			
14.00 Gudstjänst enkelt kaffe Gränum
			
18.00 Ordnära gudstjänst Jämshög
17 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
21 sön Domsöndagen
			
10.00 Mässa Jämshög
			
18.00 Ekumenisk gudstjänst Olofström
24 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
28 sön 1 Advent
			
10.00 Familjegudstjänst, barngrupp och barnkör medv. fika Olofström
		 14-17.30		Julskyltningskaffe i Petrusgården.
			
18.00 Adventsmusik med mässa Jämshög

Upptaktsgudstjänst inför hösten
Söndagen den 5 september kl 10.00 i
Olofströms kyrka.
Kaffe och information efter gudstjänsten.

Sammanlyst Kontraktsgudstjänst
med diakonitema
Söndagen den 26 sept. kl 16.00 i
Mörrums kyrka.

Körmedverkan och mycket musik. Kyrkkaffe.
Samåk gärna. Vill du ha någon att samåka
med, ring Mervi tel 977 56

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

