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Betraktelse

Vi människor är i ständig rörelse. Vi kan inte och ska
inte stanna tiden. Några saker kan vi få bära med oss
men inte mer än att vi kan röra oss. Livet kan inte kon
serveras, inte ställas i ett vitrinskåp eller ramas in. Livet
är rörligt och rörigt och vi delar liv med varandra under
kortare eller längre period. Det är så det ska vara.

Jag läste någonstans att ett minne är
en händelse som har kopplats ihop
med en känsla. Känslan kan vara
antingen positiv eller negativ men hän
delser som inte väcker någon känsla
i oss glömmer vi. Ja det är som att
försöka komma ihåg om man borstat
tänderna eller tagit sin medicin. Det är
något vi bara gör.

Avsked, nya faser i livet är som en slags övning inför det
avsked som en gång kommer. Den avskedsdag då vi inte
tar med oss något alls av minnessaker, foton, resta min
nesstenar eller pengar.
När detta nummer av Kyrknytt är i din hand är det ter
minsstart och sensommar. Skapelsen som vi känner den
här håller på att mogna och vi njuter av gåvorna i form
av frukter och bär. Mognandet innebär ett slags avsked
av sommaren och förhoppningarna vi bar på i våras. Nu
är det ny termin, nya utmaningar, nya uppgifter...

När jag skriver detta befinner jag mitt i processen att
avsluta mitt arbete som komminister i Jämshögs för
samling. Jag rensar pärmar och skrivbord och det går
långsamt. Tanken lockar att ta en sopsäck och kasta
allt som kan kastas och köra resten i papperstuggen.
Formatera datorn och vips skulle allt vara klart. Det
skulle bli nytt, blankt, tomt och fräsch! Det är verkligen
frestande.

Vi är på väg, varenda en av oss. Resan kanske inte syns
eller märks men vi är på väg. Några få saker ryms i rän
seln, resten måste bäras i hjärtat.
Inför höstens olika uppgifter i hem och församling vill
jag ge er ord av Fred Kaan översatta av Britt G Hallqvist:

Men det var det här med minnen. Flera av papprena
är sammankopplade med människor och med känslor.
Flera av dokumenten i datorn likaså. Det är helt enkelt
händelser som väckt känslor och är därför minnen som
är viktiga för mig. Inte särskilt många tandborsthändel
ser!

Psalm 288
Gud från ditt hus vår tillflykt du oss kallar
ut i en värld där stora risker väntar.
Ett med din värld så vill du vi ska leva.
Gud gör oss djärva.

Skrivbordet, datorn och bokhyllan skulle jag i teorin
kunna göra som nya igen. Blanka och tomma och utan
ett spår av flera års arbete. Dock jag skulle själv inte bli
tom, blank, ny och fräsch.

Lyft oss o Gud, ur våra tröga vanor.
Krossa vårt skal av värdighet och blyghet.
Lös oss från jaget, ge oss kraft att älska.
Gud gör oss fria!

Våra minnen bär vi inte bara med oss i tanke och
hjärta utan i hela kroppen. Att slänga allt skulle inte ta
bort mitt kroppsminne hur det är att fira gudstjänst i
Jämshögs kyrka eller hur det är att dela största glädje
eller djupaste sorg med en annan människa. Jag är inte
riktigt samma person idag som när jag började här.

Ge oss din blick för dolda möjligheter.
Ge fantasi att finna nya medel,
Gud i din tjänst för fred och bröd åt alla.
Gud gör oss kloka.

Den något långsamma processen att rensa ger mig
en möjlighet att få minnas, benämna och sortera. Att
kunna konstatera att nu är detta färdigt, det är dags att
packa ihop. Nu går vägen vidare.

Människors krav ska pressa och tvivel,
oro och jäkt skall tynga våra sinnen.
Låt oss då känna att din kärlek bär oss.
Gud, gör oss glada!
Karin Elmblad
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Tack och hej!
Det har gått en betydligt längre
tid än vad jag hade förväntat mig
då jag i januari 2000 fick förtro
ende att arbeta som komminister i
Jämshögs församling. Då var jag ny
som präst och hade mycken teo
retisk kunskap men liten praktiskt
erfarenhet av vad det betyder att
vara församlingspräst. Idag har jag
betydligt mer erfarenhet, tack vare
Er alla som bor i Jämshögs för
samling. Jag vill säga tack för alla
möten mer er och de erfarenheter
som det har gett. Erfarenheter som
har handlat om när livet är som
bäst och som svårast.

Nu är jag på plats i Jämshögs för
samling som pastorsadjunkt. Pas
torsadjunkt är man under sitt första
år som präst. Då arbetar man i en
församling och sedan får man söka
fast tjänst någon annanstans. I
detta nummer av Kyrknytt har jag
blivit ombedd att skriva något om
mina tankar inför det kommande
året.
Mina förväntningar är många. Jag
är precis nyvigd som präst och
hoppas få lära mig mycket av mina
arbetskamrater och av alla försam
lingsbor som jag kommer att möta
under det kommande året. Under
nästan elva års tid har jag bott i
Lund och varit på väg att bli präst.
Nu är jag färdig och ser fram emot
att få möta människor i livets olika
skeenden genom gudstjänster, dop,
konfirmationer, vigslar och begrav
ningar. Jag hoppas kunna bidra till
något med den jag är i mötet med
alla församlingsbor.
Jesus säger att vi ska ta emot Guds
rike som ett barn. Den bilden har
jag tänkt mycket på sedan jag fick
reda på att jag skulle vara mitt
första år i Jämshögs församling.
Jämshög och Olofström är min
barndoms och ungdoms samhäl
len. Mina första minnen har jag
härifrån och det var här jag växte
upp och grunden lades till den jag

Jag har varje dag känt en glädje
över att vara här som präst, fira
gudstjänst, förrätta dop, konfirma
tioner, vigslar och begravningar.
Nu är det dags för mig att lämna
min tjänst här och fortsätta
som kyrkoherde i Asarum och
Ringamåla pastorat. Jag ser fram
mot min kommande uppgift med
förväntan och spänning.
Jag tackar av hela mitt hjärta och
önskar er Guds välsignelse.
Karin Elmblad

På plats i Jämshög

Joakim Persson och Biskop Antje efter prästvigningen
är idag. Jag har barnets villkorslösa
kärlek till de gator som bildar vårt
samhälle, till skogen och sjöarna,
till så många människor. Under
alla år i Lund har jag ofta tänkt på
Olofström och ibland längtat tillba
ka. Nu får jag komma tillbaka, som
vuxen och som präst. Det känns väl
digt speciellt och fint. Min förhopp
ning är att jag ska kunna använda
min kärlek till bygden för att på ett
så bra sätt som möjligt berätta om
Guds kärlek till oss. För det är just
det jag vill göra som präst. Berätta
om att liksom jag har längtat efter
Blekinge, så längtar Gud ständigt
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efter oss. Vi är Guds barn och han
älskar oss, vi är inte ensamma. Gud
är en kraft som bär oss och som
vill stötta oss och vara nära oss, i
allt som händer i livet. I alla möten
och i de gudstjänster jag kommer
att få leda så vill jag berätta om
denna kärlek. Det är därför jag blev
präst. Vill du veta hur jag berättar
om detta är du hjärtligt välkommen
till församlings gudstjänster. I annat
fall ses vi säkert i något annat sam
manhang.
Allt gott till dess!
Joakim Persson

Vad har en församling i Sven
Svaret är delvis grundläggande och lika för alla kyrkans församlingar, delvis olika be
roende på hur samhället, orten och tidens behov ser ut. Alla församlingar i Lunds
stift (Skåne och Blekinge) har fått i uppdrag att formulera svaret på den frågan utifrån
Svenska kyrkan i allmänhet och den egna församlingen i synnerhet. Dokumentet kal�
Församlingens grundläggande uppgift
är att fira gudstjänst, bedriva under
visning samt utöva diakoni och mission.
Syftet är att människor ska komma till
tro på Jesus Kristus, leva och växa i
sin tro samt att en kristen gemenskap
skapas och fördjupas. Den kristna trons
centrum är Jesus Kristus. Hans liv,
död och uppståndelse för varje enskild
människa är det centrum kring vilket
verksamheten i Jämshögs församling
ska kretsa. Försoningen och dess
konsekvenser för människans liv ska
gestaltas på en mängd olika sätt.
Framför allt är det öppna mötet med
den enskilda människan centralt.

Gudstjänsten är centrum i församlingens verksamhet. Den är det centrum
kring vilket allt annat kretsar. Gudstjänstens mål är att ge möjligheter för
människor att på olika sätt möta Jesus. Därför ser vi nattvarden/mäs�
san som särskilt viktig. Till gudstjänstlivet hör också individens möjlighet
att använda kyrkan för sin egen personliga andakt. Kyrkorna behöver vara
öppna och tillgängliga så mycket som möjligt.

För många människor går vägen in i för
samlingen genom det dop som sker en
gång i livet. Därför är en viktig del av för
samlingens undervisning en dopundervis
ning där barn, ungdomar och vuxna kan ta
del av vad dopet och kristen tro innebär.

I konfirmandverksamheten är strävan att erbjuda ett så mångsidigt konfirmandarbete som möjligt i ett arbets
sätt som ger bättre förutsättningar för att man ska lära känna varandra och på så sätt komma djupare in i livs
frågorna och den kristna tron.
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nska kyrkan för uppgifter?
las församlingsinstruktion. Jämshögs församling har också en sådan, framarbetad av
personal och förtroendevalda. Den kommer att finnas i sin helhet på hemsidan när den
är slutligt behandlad, men här är utdrag ur det måldokument som vi skall arbeta efter
lokalt under några år.
Bland vuxna vill vi skapa mötesplatserna utifrån de behov som finns av andlig fördjupning och förståelse.
Mötesplatserna skall bygga på ömsesidighet och öppenhet, vi lär oss tillsammans, vi utforskar Gud och den
kristna tron och vandrar en bit av livsvägen tillsammans.
Diakoni – är kärlek, öppenhet, solidari
tet och barmhärtighet
Till församlingens verksamhet hör
också den särskilda omtanken om
människor som på olika sätt behöver
hjälp. Diakonin vänder sig till alla som
behöver kyrkans hjälp på något sätt.
Medlemmarna i besöksgrupperna häl
sar på människor och diakonen inbju
der till olika samlingar.
Det är viktigt för diakonin att vara
med i olika nätverk tillsammans med
frivilligorganisationer och kommunal
verksamhet inom området. Alla goda
krafter behöver samverka för att hjälpa
och värna den enskilda människan.
Jämshögs församling är inte bara
en del av den Svenska kyrkan utan
också av den världsvida kyrkan. Vi
behöver, framför allt genom under
visning, bli mer medvetna om vad
detta betyder för oss. Församlingen
har utarbetat en insamlingspo
licy med olika insamlingsmål. Den
sträcker sig över hela året och
stöder t ex Svenska Kyrkans Inter
nationella arbetes olika delar och
Världens barn.

Jämshögs församling bedriver också ett Sverige-finskt arbete som
både löper parallellt med och är integrerat i den svenskspråkiga verk
samheten. Diakonen är även finskspråkig och finskspråkig präst är
kontrakterad

Tillsammans med övriga kristna församlingar
på orten bedrivs ekumenisk verksamhet genom
Olofströms ekumeniska råd. Gemensamma
gudstjänster och temadagar planläggs, och andakter
på äldreboenden delas på liknande sätt upp.
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Missa inte!!
Jämshögs församlings
höstupptakt

Söndagen den 4 september kl 16.00

Teater med pausfika

och avslutande mässa Olofströms församlingsgård och kyrka

Det blir roligt, det blir musik och det blir sugande längtan på finlandsbåten M/S Kaipaus akterdäck.
Friteaterns tre eminenta skådespelare bjuder upp till denna helt nya helaftonsföreställning: Mary Stoor den svikna
Valborg Viilja - ett chockrosa godståg med plym, Mats Nolemo som den beigefärgade flaskskeppsbyggaren
Sylvester Sordin och Carina Molander som Lucia Amorin - en ängslig ängel av kristyr, som med hjärtat i handen
och skräckslagen precision alltid lyckas pricka katastrofen.

Sorglustig saga - smäktande story - säregen särleksförklaring
Ring så kan vi engagera oss i speldag, totalpris, stöd och upplägg
6 för en härlig teaterkväll i din samlingslokal. Du får som
vanligt förtryckta affischer, hushållsutskick och biljetter av oss. Är du ny som teaterarrangör – fråga oss om det mesta!

friteatern Eva Janstad 0250-55 11 00 www.friteatern.se teater i byn

Under hösten…
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Allhelgonahelgen

Tacksägelsedagen
den 9 oktober
Vi smyckar som vanligt kyrkan

lördagen den 8 oktober

kl 15.00. Vi är glada och tacksam
ma om du vill vara med och göra
detta. Tag gärna med det du vill
smycka med så hjälps vi åt.

Lördagen den 5 november

(Alla Helgons dag) firas minnes
gudstjänster:
Kl 10.00 Finskspråkig minnes
gudstjänst i Olofströms kyrka

Tacksägelsedagen den
9 oktober kl 18.00 firar vi

Skördevesper i den nysmyckade
Jämshögs kyrka.
Kl 16.00 Minnesgudstjänst i Jäms
högs kyrka, kyrkokören medverkar
Kl 18.00 Minnesgudstjänst i
Jämshögs kyrka, kyrkokören med
verkar

5-6 november Jämshögs för
samling inbjuder till gravsmyck
ningskaffe på kyrkogården och
möjlighet för ljuständning, andakt
och stillhet i Jämshögs kyrka.
Fredagen den 4 november

kl 11-16 och lördagen den 5
november kl 10-15 finns det
kaffe, möjlighet till samtal på kyr
kogården i ett tält som är lätt att
upptäcka. Kyrkan är också öppen
under tiden. Kl 16 på fredagen
firas en enkel andakt i kyrkan.

Söndagen den 6 november

kl 18.00 firar vi Mässa i allhelgo
natid i Olofströms kyrka.

Kyrkohistorisk dag

Nu har vi kommit fram till vår
fjärde kyrkohistoriska dag.
1700-talskyrkan brann 1803 och en
ny blev snabbt byggd som fick den
utformning som kyrkan har idag.

Söndagen den 30 oktober

församlingsbor m.fl.

Medverkande är Jämshögs kyrko
kör, Birger Johnson, Astrid Heinsen,

kontakta Eva Bäckman. Tider se
sid 16, hemsidan och särskild
annonsering till hösten.

firar vi Jämshögs 1800-talskyrka
med drama, gudstjänst, musik, före
drag och 1800-talskost.

Vill Du vara med

Välkomna till höstens verksamheter

Höstretreat på Killans bönegård
Vi åker till Killans bönegård helgen
21-23 oktober för några dagars
stillhet och tystnad. Enkelt, krav
löst och befriande är ledorden
för vår helg. Det finns inte några
programpunkter som man måste
var med på utan stor frihet råder.
Vi inleder tystnaden på fredag
kvällen efter mat och introduktion
och bryter tystnaden till lunch på
söndagen. Det finns möjlighet till
enskilda samtal.

Kyrkomusiken
hösten 2011
start vecka 36

Vi bor i enkelrum, dusch och toa
lett finns gemensamt. Maten är
till största del vegetarisk, krav och
rättvisemärkt.
Killans bönegård ligger på
Österlen, närmare bestämt i Östra
Vemmerlöv. Hit kommer männis
kor i alla åldrar och livssituationer
för att under kortare eller längre
period leva i stillhet och bön till
sammans med gårdens medlem
mar. Vill du veta mer om Killan
kan du titta på www.killan.se.

KYRKOMUSIKEN

Sjung i kör:

Barnkören åk 1-2 måndagar
kl.16.30-17.15 ,
Mellankören åk 3-5 ons
dagar kl.16.30-17.30 (övar i
Petrusgården, Jämshög).
Jämshögs kyrkokör måndagar
kl.19-21 i Petrusgården.

Helgen börjar med vesper kl. 17.00
på fredagen och avslutas efter
lunch på söndagen. Bästa sättet
att ta sig dit är med bil.
Kostnaden för helgen är 1100 kr
samt kostnad för resan.
Anmälan behöver vi ha senast
19 september.
Frågor och anmälan till Mervi
Juutilainen 0454-97756 eller
mervi.juutilainen@svenskakyrkan.
se

”Psalm och sång”

varannan måndag (jämna veckor)
kl.14-15 i Petrusgården (start 19
sept.) Kom med och sjung en eller
flera gånger.
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Undervisning i
orgelspel

(från 10 år och uppåt)
Vill Du veta mera kontakta kan
tor Eva Bäckman tel. 977 63 eller
0703 948573 eller mail
eva.backman@svenskakyrkan.se

Höstterminen
börjar v.36,
måndagen den 5
till höstens verksamheter
septemberVälkomna
2011
Barn- och ungdomsverksamheten
OLOFSTRÖM
MINIORGRUPPEN (åk 1-2)

Olofström, måndagar 17.00 - 18.30
Olofströms församlingsgård

JUNIORGRUPPEN (åk 3-5)

JÄMSHÖG
MINIORGRUPPEN (åk1-2)

Måndagar kl.16.30 – 18.00
Drama, musik, pyssel, fika
Petrusgården, Jämshög

Olofström, tisdagar 16.00 - 18.00
Drama, musik, pyssel, fika
Olofströms församlingsgård

JUNIORGRUPPEN (åk 3-5)/ Kör

TONÅRSGRUPPEN (åk 6-8)

TONÅRSGRUPPEN (ÅK 6-8)

Olofström, tisdagar 18.30 - 20.00
Olofströms församlingsgård

UNGDOMSGRUPPEN

(åk 9 uppåt)
Måndagar 19.00 – 21.00
Petrusgården, Jämshögs försam
lingshem

Onsdagar 16.30 – 17.30
Petrusgården, Jämshög

Torsdagar 17.00 - 18.30
Petrusgården, Jämshög

För mer information om Svenska Kyrkans Ungas
barn och ungdomsverksamhet ring gärna:
Ewa Johansson 0454 – 97762 eller maila
ewa.v.johansson@svenskakyrkan.se

Öppen verksamhet

i Olofströms församlingsgård
Måndag och tisdag kl 9.00-12.00
Onsdag och torsdag kl 13.00-16.00
Ledare: Christina Seldevall och Siv
Carlstedt 0454-977 33

5/10 kl 09.00-16.00 i
Olofström (denna dag inget i
Jämahög)

Petrusgården, Jämshög
Måndag 13.30-16.30
Tisdag och onsdag 08.30-11.30
Torsdag 13.30-16.30
Ledare: Inger Remen och Agnetha
Andréasson 0454-977 83

9/11 kl 09.00-16.00 i
Jämshög (denna dag inget i
Olofström)

Barntimmar (4-5 år)

Tisdagar
Kl 14.00-16.00
i Olofströms församlingsgård
(Föranmälan)
Ledare: Christina Seldevall och Siv
Carlstedt
0454-977 33

Kyrkmössen

för 6-åringar.
Vi träffas tre gånger kl 17.00-18.30:
Tis 20/9 i församlingsgården, Jämshög
Ons 19/10 i församlingsgården, Jämshög
Tors 24/11 i Petrusgården, Olofström
Här kan du träffa nya kompisar, skapa,
sjunga, leka och upptäcka kyrkan.
Ingen föranmälan! Bara kom!!
Ledare: Agnetha Andréasson 0454-977 33
Inger Remen 0454-977 33
Christina Seldevall 0454-977 83
Siv Carlstedt 0454-977 83
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Medmänniska

Diakoni

– gör skillnad

Medmänniska
– gör skillnad.
Foto: privat
Diakonins månad 2011 lyfter idealitet och frivillighet
Diakonins månad 2011 är ett samarbete mellan Svenska kyrkan,
Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Hela Människan, Metodistkyrkan,
Pingst fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen,
Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Sveriges Kristna Råd.

Varje år i september har vi
diakonins månad, som är
ett ekumeniskt samarbete
mellan kyrkor och sam
fund inom Sveriges Kristna
Råd. I år är temat ”Med
människa - gör skillnad.”
Även i Listers-Bräkne kontrakt
kommer vi att lyfta fram Diakonins
månad på olika sätt. Det blir kaffe
på torget på olika orter, den 14/9 är
det Diakonins dag i Karlshamn och
den 25/9 blir det Diakonigudstjänst

Larsåke W Persson. Foto: privat

i Mjällby. Då kommer alla kon
traktets diakoniarbetare att med
verka i gudstjänsten. 1 Olofström
har vi kaffe på torget fredagen
den 2 september, i samarbete
med Kyrkhults församling. Vi
kommer även delta med alla våra
frivilliga medarbetare i Diakonins
dag. Pastor Larsåke W Persson,
som har skrivit boken Sinnesro,
medverkar då som föreläsare.
Han skriver:” Vi lever i en hektiskt
tid. Högt tempo och stress lurar
oss att springa allt fortare genom
tillvaron och det är lätt att dras
med i bruset. Men det är faktiskt
möjligt att finna lugn och ro. Det
finns vägar till vila och tillit - till
sinnesro.” På eftermiddagen får
vi höra om samarbete mellan
hemtjänst och kyrka i Kyrkhult,
och Peter Dahlström från vuxen
enheten i Karlshamn, och Carola
Ohlsson från Ria avslutar dagen.
Det blir en intressant utbildnings
dag för oss alla inom diakonin.
Diakonins månad 2011 lyfter
idealitet och frivillighet. Frivilligar
bete är viktig del i vårt samhälle.
Det är många som engagerar i
idrottsrörelser, olika föreningar
och kyrkor. Det är ju så, att när
man ger så får man. Det är otro
ligt givande att göra något gott
för någon. Man kan vara frivillig i
kvinnojour, ge läxhjälp med barn,
hälsa på äldre och sjuka, vara
med i besöksgruppen, nattvandra
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eller vara kyrkvärd i våra guds
tjänster. Det är nog bara brist på
fantasin som sätter gränser. Tron
att Gud älskar alla människor i
världen kan motivera oss att hjälpa
andra människor på något sätt. Vi
har alla olika gåvor. En kan baka,
en sjunga, någon är bra att lyssna
på andra och trösta den som har
det svårt. Diakoni betyder omsorg
och att tillsammans dela kärleken.
Då kan vi växa som människor.
Välkomna att vara med i diakoni
verksamheten i Jämshögs försam
ling och delta i diakonimånadens
arrangemang. Höstterminen börjar
vi med upptaktsgudstjänst och
teaterföreställning den 4 september
kl 16.00. Pjäsen heter” längtan”, på
finska heter den Kaipaus. Det blir
roligt, .det blir musik och det blir
sugande längtan på finlandbåten
M/S Kaipaus akterdäck.
Medmänniska -gör skillnad.

Höstterminen börjar vi med
Upptaktsgudstjänsten och
teaterföreställning den 4 sep
tember. Teater heter ” På finska
heter det Kaipaus och på svens
ka längtan ” Det blir roligt, det
blir musik och det blir sugande
längtan på finlandbåten M/s
Kaipaus akterdäck.
Sopplunch start den 31/8
kl. 12.00 i Olofströms kyrka ,
Kaffestuga den 9 /9 kl. 9.30
på Petrusgården, Bara Vara
13/9 kl. 18.00 på Petrusgården,
Tisdagsträffen den 13/9 kl.
13.30 i Olofströms församlings
gård.

Sverige-finskt

Suomenkielistä seurakuntatyötä

40 vuotta…

Foto: privat
Seurakuntapiiri perustettiin 16/5
1971. Läsnä kokouksessa oli
vat Kerttu Eklund, puheenjoh
tajana, sekä sihteerinä. Muut
jäsenet Toivo Kinnunen, Anna Ek,
Viljami Koskela, Lea Kaprio, Lea
Laitinen, Kirsti Laitinen ja pastori
Päivö Tarjamo. Suurella innolla
he varmaan aloittivat toiminnan.
Suomalaiset halusivat myös hen
gellistä toimintaa omalla äidinkie
lellään.
Ajattelen suurella kiitollisuudella
heitä, jotka olivat tuossa kokouk
sessa ja tunsivat seurakuntatyön
tärkeäksi ja myös kaikkia heitä,
jotka ovat vuosien aikana olleet
tuota työtä tekemässä. Itse muutin
vasta vuonna 1978 ja tuolloin täällä
oli jo kaikki valmiina. Adolf Warkki
oli pappina ja toiminta oli vilkasta.
Suomenkieliset rippikouluryhmät
olivat suuria. Oli nuorisokuoroa
ja monenlaista toimintaa. Tuija ja
Tiina Nieminen olivat työntekijöinä
ja useat nuoret ja lapset osallistui
vat kirkon toimintaan.

Muistammekin tuota aikaa usein
lämmöllä. Se oli sitä meidän” temp
pelin rakennus aikaa”. Vielä edes
menneen Kari Alanamman aikana,
meillä oli kirkkokuoro ja tyttöpoika- ja lapsikerho sekä paljon
muuta toimintaa. Seurakuntatyö
on muuttunut viimeisten vuosien
aikana. Työntekijä resurssit ovat
pienentyneet. Ennen oli oma suo
menkielinen pappi ja diakoniatyön
tekijä, nyt saamme pappi Jaakko
Punnan viettämään jumalanpal
veluksia kansamme kerran kuussa
ja diakoniatyö kuuluu diakonin
virkaan, joka on myös ruotsalai
sille. Jaakon virkaan kuuluu myös
suomenkieliset kirkolliset toimi
tukset, jos niitä pyydetään. Tätä
tekstiä kirjoittaessani on Malmön
ja Lundin tilanne vieläkin huonom
pi. Siellä olevat pappien virat ovat
vaakalaudalla.
Iloitsemme kuitenkin siitä, että
saamme juhlia seurakunnantyön
40- vuotis juhlapäivää Olofströmin
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kirkolla 13. marraskuuta.
Toivomme, että saisimme vielä
viettää 50- vuotis juhlapäivääkin.
Ja yhdessä kokoontua kirkon tiloi
hin, kasvamaan ihmisinä, rukoi
lemaan ja kuulemaan sitä, mitä
Jumala meille tämän päivän ihmi
sille haluaa sanoa. En tiedä tuleeko
enää toista” temppelin rakennus
aikaa”, mutta ovi on avoin kaikille
. Yhdessä voimme tehdä seura
kunnastamme sen kodin, minkä
me itse kukin omilla lahjoillamme
haluamme sen olevan ja jos emme
jaksa olla aktiivisia voimme aina
tulla hiljentymään Jumalan kas
vojen edessä. Toivotamme kaikki
tervetulleiksi seurakuntatyön 40vuotis juhlaan Olofströmin kirkolle.
Juhla vuoden kunniaksi saamme
myös syyskuun 4. Päivänä klo.
16.00 katsoa teatteri esityksen ”
På finska heter det Kaipaus ” tällä
teatteri esityksellä ja jumalanpal
veluksella aloitamme syksyn toi
minnan. Esitys on ruotsinkielinen.
Mukaansa tempaava humoristinen
teatteriesitys , joka kertoo ,mitä se
elämä on siellä suomenlaivoilla.
Onko se niin, että me aina kai
paamme aina johonkin tai jotakin?
Menneisyyteen ? Kotimaahan ? tai
” temppelinrakennus aikoihin ”?
Mitä, jos elettäisiin tässä ja nyt !

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

Konfirmation 14 maj 2011
Konfirmation
Foto: Bima Bild.
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Konfirmation 2 juli 2011
Konfirmation
Foto: Bima Bild
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Församlingsnytt
Följande personer har under perioden 1 maj 2011 – 30 juni 2011
blivit medlemmar i församlingen
genom dopet:

Emmy Amanda

Vill du fira mässa, ta
emot nattvard, men inte
kan komma till kyrkan?

Dotter till Susanna Torikka och
Ola Thornell

Alice Filippa Mai

Dotter till Patrycja Wallin och
Roger Jönsson

Kimi Erkki

Son till Jessica och
Janne Sulasalmi

Selma Linnea

Dotter till Caroline Hultberg och
Fredrik Johansson

Felicia Jaruwat

Dotter till Duangruethai Eriksson och
Joakim Ruben

Hedwig Wanda Ella Anita
Dotter till Johanna och
Fredrik Jacobsson

Neo Måns

Son till Mindie Princz och
Jimmie Sundstam

Följande personer har under perioden 1 maj 2011 – 30 juni 2011avlidit i församlingen:
Isaksson Gert 73 år
Persson Stig 81 år
Olsson Lillemor 68 år
Johnsson John 85 år
Nilsson Folke 98 år
Berg Göte 86 år
Johannisson Börje 67 år
Tingstedt Anna 87 år
Olsson Viviann 79 år
Alfredsson Freddy 80 år
Kieninger Roger 58 år
Johansson Elsa 88 år
Kokkonen Mirja 89 år

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

September

11 Söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
18 Söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

November

12 lördag 14.00 Olofström ev
Dopgudstjänst (annars 19/11)
13 Söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst

Oktober

8 lördag 14.00 Jämshög
Dopgudstjänst
23 Söndag 10.00 Jämshög
Gudstjänst
13.00 Olofström Dopgudstjänst
30 Söndag 10.00 Olofström
Gudstjänst

Boka tid och fråga på
församlingsexpeditionen,
tel 977 00.
Intresserad av dop?
www.dopsajten.se
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Tveka inte utan ring till försam
lingsexpeditionen (977 00) och
sök någon av våra präster så
kommer vi hem till dig istället.

Dannfeltska
Stiftelsen
Är du gymnasiestuderande
och bor i/har anknytning till
Olofströms kommun? Då
kan du ansöka om bidrag
ur Dannfeltska stiftelsen.
Ansökan görs senast den 17
oktober 2011 till Dannfeltska stif
telsen, Revisor Knut Hessbo AB,
att: Mikael Nordgren, Ö Storgatan
34, 293 34 Olofström.
Blankett för ansökan kan du få via
hemsidan www.svenskakyrkan.se/
jamshog där det finns länk till stif
telsens hemsida.

Frågor: Anders Blixt 977 51.
anders.blixt@svenskakyrkan.se
Utbetalning sker i december
månad.

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

www.svenskakyrkan.se/jamshog

FÖRsamlingSEXPEDITIONEN

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

DE
FÖ

Tfn. o. Exp.tid
Mån kl. 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40

RS HE
AM L

Nytt Terminsprogram
för hösten ute nu!

Anders Blixt kyrkoherde ..................................... 0454-977 51
Jennie Chapman komminister......................... 0454-977 52

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

joakim Persson pastorsadjunkt ..................... 0454-977 53
Tanja Borchardt komminister tjänstled. 2011..................................
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)....... 0454-977 56
Ewa Johansson diakoniassistent ..................... 0454-977 62

Blivande konfirmander

Eva Bäckman kantor............................................. 0454-977 63
Bo Johansson församlingsmusiker.............. 0454-977 61

i vår församling,

Siv Carlstedt barnledare..................................... 0454-977 83

nu är det snart dags att börja träffas
inför läsåret 2011-2012.

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

Båda grupperna; sommar- och onsdagsgrupperna
är välkomna till upptaktskväll

Inger Remen barnledare..................................... 0454-977 33
Pernilla Möller församlingsvärdinna ........ 0454-977 80

onsdagen 7 september kl 18:00

Roland Nilsson kyrkvaktmästare ................. 0454-977 65

i Olofströmsförsamlingsgård. Onsdagsgrupperna
börjar sedan 14/9. Väl mött!

Alf Carlstedt förvaltningschef ........................ 0454-977 08
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ....... 0454-977 04

Hälsningar konfirmandarbetslaget: Joakim Persson,
Ewa Johansson, Bo Johansson,
Jennie Chapman

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

DIREKTnummer
Olofströms kyrka .................................................. 0454-977 70
Jämshögs kyrka ..................................................... 0454-977 20

Upphittade
saker

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

Har du glömt något i våra lokaler eller tappat
något på kyrkogården kan du höra av dig till
församlingsexpeditionen i Jämshög på tfn 045497700.
Vaktmästaren samlar in kvarglömda saker och
beroende på det ekonomiska värdet av det upp
hittade så lämnas det till polisen eller till försam
lingsexpeditionen, Bygatan 2 i Jämshög.

www.svenskakyrkan.se/jamshog
Den senaste informationen från församlingen hittar
du på vår hemsida. Där hittar du även våra guds
tjänster 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 hösten 2011
September
4 sön
			

7 ons
10 lör
11 sön
			
			
			
14 ons
18 sön
			
			
			
21 ons
25 sön
			
			
28 ons

11 söndagen efter Trefaldighet
16.00 Upptakt, teater, kaffe, Mässa, Olof
ström se sid 6
20.00 Mässa Folkhögskolan
18.00 Musikgudstjänst (med Prismakören
från Lammhult) Jämshög
12 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Mässa Jämshög
13.00 Dopgudstjänst Jämshög
18.00 Ordnära gudstjänst Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
13 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Finsk gudstjänst Olofström
13.00 Dopgudstjänst Olofström
18.00 Gospelmässa med (Nova Gospel)
Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
14 söndagen efter Trefaldighet
10.30 Kontraktsmässa Mjällby, ”Ljus och
hopp” med kontraktets körer (se sep
ruta)
18.00 Mässa i stillhet Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan

Oktober
1 lör

10.00 Pilgrimsvandring till Jämshög från
Olofström
2 sön Den helige Mikaels dag
			
14.00 Familjemässa Jämshög
			
18.00 Ordnära gudstjänst Olofström
5 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
8 lör
14.00 Dopgudstjänst Jämshög
			
15.00 Smyckning av kyrkan inför Tacksä
gelsedagen (se sid 7) Jämshög
9 sön Tacksägelsedagen
			
14.00 Finsk Gudstjänst Olofström
			
18.00 Skördevesper Jämshög
12 ons 18.00 Vardagsgudstjänst (med familjekväll)
Olofström
			
20.00 Mässa Folkhögskolan
16 sön 17 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Mässa, kyrksöndag (medv Yvonne
Tuvesson-Rosenqvist) Jämshög
			
14.00 Gudstjänst (enkelt kaffe) Gränum
			
18.00 Musikgudstjänst (önskepsalmer)
Olofström

Höstens upptakt

söndagen den 4 september!
På sidan 6 kan du läsa mer…

19 ons
23 sön
			
			
			
26 ons
27 tors
30 sön
			
			
			

20.00 Mässa Folkhögskolan
18 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Gudstjänst Jämshög
13.00 Dopgudstjänst Olofström
18.00 Mässa i stillhet Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
14.15 Vardagsgudstjänst Jämshög
19 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Gudstjänst Olofström
15.00 Kyrkohistorisk dag: 1800-tal, Jämshög
18.00 avslutande Mässa (se sid 7) Jämshög

November

2 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
4 fre
11-16 Öppet hus kyrkogården Jämshög
			
16.00 Andakt vid gravsmyckningen, Jämshög
5 lör	Alla Helgons dag
			
10-15 Öppet hus kyrkogården (se sid 7)
Jämshög
			
10.00 Finsk minnesgudstjänst Olofström
			
16.00 Minnesgudstjänst, (kör) Jämshög
			
18.00 Minnesgudstjänst, (kör) Jämshög
6 sön Söndagen efter Alla Helgons dag
			
18.00 Mässa i Allhelgonatid Olofström
9 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
12 lör 14.00 ev Dopgudstjänst (annars 19/11) Olof
ström
13 sön Söndagen före Domsöndagen
			
10.00 Finsk mässa (40-årsjubileum) Olof
ström
			
13.00 Dopgudstjänst Jämshög
			
18.00 Ordnära gudstjänst Jämshög
16 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
20 sön Domsöndagen
			
10.00 Mässa, kyrksöndag Olofström
			
18.00 Ekumenisk gudstjänst (”Ung ton”)
Pingstkyrkan
23 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
27 sön 1 Advent
			
14.00 Adventsgudstjänst, kör, därefter jul
skyltningskaffe i Petrusgården. (-17.30)
Jämshög
			
18.00 Julkonsert med musikskolan Olof
ström
30 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan

Söndagen den 25 september firas kontraktsmässa kl 10.30 i Mjällby kyrka.

Temat är Ljus och hopp. Mycket musik och diakoni
tankar utlovas. Behöver du skjuts eller kan skjutsa dit?
Kontakta Mervi Juutilainen 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

