Kyrknytt
Jämshögs församling • Nr 3 2012

Betraktelse i höst
och Allhelgontid
Foto: Alf Carlstedt
tiden – och i tystnaden får jag lyssna inåt till de egna
behoven och till det Gud har att säga mig i min vandring i livet. Jag vet att tacksamheten finns där för alla
fina stunder och möten jag får i livet - både i tjänst och
i ledighet.

Varje höst när löven byter färg och fåglarna drar iväg
blir jag alltid så melankolisk och vemodig – jag tänker
på allt det fina jag fick vara med om under vår och
sommar – allt liv jag fick vara del av på nära håll, jag
tänker även tillbaka på min uppväxt i Fredensborg i
Danmark, vandringarna i Fredensborg slottspark. En
av mina danska favoritpsalmer ”Nu falmer skoven”
återvänder varje år i mitt inre och jag längtar så efter
att få sjunga orden med egen röst:

Denna höst blir förhoppningsvis mycket speciell för min
del, då jag ska bli mamma för första gången (om allt går
som det skall). Därför blir det ganska stilla för min del
i Jämshögs församling från senhöst och fram till nästa
sensommar. Jag kommer sakna alla möten, men gläds
åt det möte jag har framför mig – ett nytt liv. Guds frid
önskar jag oss alla stora och små gamla och unga.

Ham takker alle vi med sang for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang, for ordet og for livet.
Da over os det hele år sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår med sommer, korn og kerne
Med denna psalm kommer accepten av att nu är det
höst, vinter står för dörren och även jag får varva ner
själv i dessa ”upptaktsdagar”, där all verksamhet börjar
efter sommaren. Jag får låta predikningarna bli till
betraktelser och bönerna får bli friare och kortare och
sedan får tystnaden ta mer plats. Kanske är det så att
jag låter Gud tar mer plats också, när jag inte känner
samma behov av att prestera och få inspiration hela

I Kristus,
Jennie Chapman.
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Församlingsupptakt
inför hösten i Holje Park
2 september kl 14-17.15
Välkommen till en allålderseftermiddag då Jämshögs församling firar
gudstjänst och informerar om höstens verksamhet

Program
14.00 Gudstjänst
14.45 (c:a) Aktiviteter i parken (ponnyridning,
skattjakt, fika, korvgrillning, chokladhjul,
ansiktsmålning, barnaktiviteter, korgförsäljning, mjölktält och kanske lite mer…)
Samtidigt informeras om församlingens
verksamhet.
16.00 ”Tuta och kör” på scenen. Fantastiskt
aktivitetsskapande musikalisk underhållning för både gamla och unga, som bara
måste upplevas…
17.00 Avslutning med prisutdelning mm
(vid riktigt dåligt väder är vi istället i
Olofströms kyrka/församlingsgård)

Ingen föranmälan, bara kom!

Vem bakar den godaste
äppelpajen?
Tävla om detta den 2 september i Holje Park
Lämna anmälan till Pernilla Gustavsson
24-30 augusti, tel 977 80 så berättar hon mera.
Opartisk jury bedömer pajerna.
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När renoveringen är klar är du välkommen till

Återinvigning av Jämshögs kyrka
söndagen den 30 september kl 11.00.
Biskop Antje Jackelén medverkar i mässan,
vi får ta del av berättelsen om renoveringen och efter mässan samlas vi till kyrkkaffe.

Ramprogram:

Svenska Kyrkan
inbjuder till

Världens fest

7-9 september i
Malmö
Tema: tänk@framtid

(Hållbar utveckling, Kyrkan i
världen, Mänskliga rättigheter)

Fredag 7/9
Mötesbyrån öppnar på förmiddagen
16-18 Upplevelsevandring från
Triangeln till Baltiska Hallen
18-20.30 Inledning i Baltiska Hallen
21 och framåt Gudstjänster ,
konserter mm

Lördag 8/9

7-9 Morgonböner på olika platser
10-17 Seminarier, föreläsningar etc
18-20 Festkväll
20 och framåt Gudstjänster,
konserter etc
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Söndag 9/9
8-9 Morgonböner på olika platser
9-10.30 Seminarier, föreläsningar
etc
11-13 Sändningsmässa på Stortorget
Världens fest vill inspirera och
utmana Svenska Kyrkan i globala
frågor. Det övergripande syftet är
att manifestera Svenska Kyrkans
samhörighet med den världsvida
kyrkan. Alla som är intresserade av
internationella frågor är välkomna.
Mer detaljerat program (samt
eventuell anmälan) hittar du på
www.svenskakyrkan.se/varldensfest

Missa inte!!

Höstens aktiviteter!

Kapellmaraton på
Jämshögs folkhögskola

Evenemanget äger rum onsdag 14/11 torsdag 15/11, ett helt dygn alltså med
diverse aktiviteter i kapellet.
Allt leds av studerande på
folkhögskolan.

Hjälp!

Är du konfirmerad och
är nyfiken på eller vill
hjälpa till i vår
konfirmandverksamhet
hör av dig till
Tanja 0454-97758.
Välkomna!

Låt stå!

SJUNG MED OSS I
JÄMSHÖGS KYRKOKÖR

Foto:Priv
at

Måndagar kl.19 – 21 (start 3 sept.) i
Petrusgården, Jämshög
och Du får sångarglädje och gemenskap

Varannan måndag

Vill Du veta mera kontakta
Eva Bäckman
(tel. 0703 94 85 73 eller
eva.backman@svenskakyrkan.se)

Kyrkogårdsvandring

träffas

Förbönsgruppen

på Petrusgården för att be för
vår församling. Vi ses första
gången den

på Jämshögs kyrkogård

3 september

Tisdagen den 11 september
kl 18.00 under ledning

kl 13.15-14.00.

av

Välkommen att vara med.

Birger Johnson.

Samling vid kyrkporten.
Anmälan behövs inte.

Kontakt: Anders Blixt, 977 51.
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Välkommen till Öppen verksamhet
och Barntimmar i höst önskar
Agnetha

Christina

Inger

Foto: Alf Carlstedt

ÖPPEN VERKSAMHET
HÖSTEN 2012
FÖR BARN TILLSAMMANS MED VUXEN FRÅN 0 ÅR
OCH UPPÅT.
Här träffas barn och vuxna för att leka, pyssla och lära
känna kyrkan och varandra. Vi har också gemensam
andakt med mycket sång.
Hit kan Du komma oanmäld. Fika till självkostnadspris.

Höstterminen börjar vecka 36 och håller på
t o m vecka 49.
Observera att tiderna är något förändrade fr o m hösten
Tis kl 8.30 – 11.30 Petrusgården, Jämshög
Ons kl 8.30 - 11.30 Petrusgården, Jämshög
Ons kl 13.00 - 16.00 Olofströms församlingsgård
Tor kl 13.00 - 16.00 Olofströms församlingsgård
Fre 10.00 - 14.00 Petrusgården, Jämshög
www.svenskakyrkan.se/jamshog
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Under hösten…
Var med och smycka Jämshögs kyrka inför

Öppet Hus inför

Foto: Jennie Chapman

Foto: Alf Carlstedt

Allhelgonahelgen

Tacksägelsedagen den 14 oktober
Vi smyckar som vanligt kyrkan

lördagen den 13 oktober

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

Tacksägelsedagen den 14
oktober kl 18.00 firar vi Skörde-

vesper i den nysmyckade Jämshögs
kyrka.

2-3 november Jämshögs

församling inbjuder till gravsmyckningskaffe på kyrkogården
och möjlighet för ljuständning,
andakt och stillhet i Jämshögs
kyrka.

Fredagen den 2 november
kl 11-16 och lördagen den 3
november kl 10-15 finns det
kaffe, möjlighet till samtal på
kyrkogården i ett tält som är lätt
att upptäcka. Kyrkan är också
öppen under tiden. Kl 16 på
fredagen firas en enkel andakt i
kyrkan.

Foto: Anders Blixt

Lördagen den 5 november

(Alla Helgons dag) firas minnesgudstjänster:
Kl 10.00 finskspråkig minnesgudstjänst i Olofströms kyrka
Kl 16.00 minnesgudstjänst i
Jämshögs kyrka, kyrkokören
medverkar (avlidna 111016120229)

Vitt på svart
Vitt på svart, det är ett nytt konstverk från i sommar, i marknivå alldeles
bredvid Minneslunden på Jämshögs kyrkogård. Gå dit och titta, fundera
över det, gå runt det. Mer information om konstnär och hennes tankar
finns vid konstverket.
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Kl 18.00 minnesgudstjänst i
Jämshögs kyrka, kyrkokören
medverkar (avlidna 120301121014)

Söndagen den 4 november
kl 18.00 firar vi Mässa i
allhelgonatid i Olofströms kyrka.

Hallå där!…
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Kyrkogårdsinfo

…Linda Rehn
Född: 1981
Bor i: Olofström
Familj: gift, 2 barn (2 och 6 år)
Engagemang i församlingen:
Kyrkofullmäktigeledamot och
kyrkorådsledamot sedan
2006, sitter även i arbetsutskottet sedan 2010, kyrkvärd
sedan mer än tio år tillbaka.
Vad gör en kyrkvärd?
Man är delaktig och hjälper till i
gudstjänsten, man gör något
praktiskt, t.ex. textläsning, dela
nattvard – det gillar jag och man
möter människor. För mig känns
det bra att få välkomna människor
till kyrkan. Att vara en av de första
de möter när de kommer till kyrkan,
med ett leénde och välkommen.
Vad intresserar dig mest i arbetet i församlingen?
Det som ligger mig varmt om
hjärtat är kyrkan för vuxna och att
skapa mötesplatser. Skapar man
mötesplatser där både stort och
smått får ta plats så kommer
samtalen handla om både små
vardagsämnena, men även de stora
allvarliga frågorna. Man skapar en
grund att diskutera tro på.
Vad tycker du är viktigast med
kristen tro idag?
Att våga tro!

Vad gör du som medlem i kyrkorådet?
Nu var det mycket med renoveringen och omorganisationen av några
tjänster. Det är ett fantastiskt
privilegium att få vara en del av
detta. Arbetet i kyrkorådet är en
föränderlig verksamhet. Ett tag
jobbade församlingen med
agendorna för våra gudstjänster. I
församlingen är det många som får
komma till tals både anställda och
frivilliga. Jag har under mina år som
förtroendevald lärt mig väldigt
mycket som jag kommer ta med
mig. Både till exempel att kunna
vara med i ett budget eller bokslutssamtal, men också om människor,
mötesstrukturer. Jag har även fått
en inblick i den kompetenta personalens arbete och vilka krafter som
finns i frivilligverksamheten.
Vad är lycka för dig?
När jag känner att jag kommit hem.
När alla mår bra. Jag är också
lycklig när jag ställs inför utmaning.
Är det något särskilt som du ser
fram emot?
Jag ser fram emot kyrkmössen när
de kommer på hösten. Barnverksamheten är viktig, där började min
kyrklighet en gång i tiden, det skulle
jag gärna ge vidare till mina egna
barn. Det ska också bli otroligt
spännande att få se det färdiga
resultatet efter renoveringen av
Jämshögs kyrka. Även om jag vet
ungefär hur det kommer se ut, går
det ändå inte att föreställa sig det.

Vill du prova på att vara kyrkvärd?
Det innebär att vara engagerad i våra gudstjänster med textläsningar,
kollektupptagning, förböner, hjälpa de som kommer dit, ibland koka kaffe,
ja uppgifterna kan skifta. Du blir i så fall en del av ett härligt gäng kyrkvärdar som redan finns. Hör av dig till Tanja Borchardt, tel 977 58.
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Lyktor och vaser av glas
bör undvikas
Av arbetsmiljöskäl är det
olämpligt att placera gravlyktor
av glas på Jämshögs kyrkogård.
Dessa kan gå i sönder vid t ex
gräsklippning och risk för
skärsår för personal och besökare uppstår. Detta gäller dock
ej traditionella lyktor med
stomme i form av en metallram.

Det är t ex den här typen av glaslyktor som är mindra lämpliga på
kyrkogården.

Minneslunden på
Jämshögs kyrkogård
har funnits i många år och
behöver nu förnyas. En tillfällig
förnyelse har gjorts under
sommaren, med separata ljus
och blomsterplatser samt
blomsterplantering. Under
nästa år kan vi förhoppningsvis
gå vidare med förnyelsen.

Vinter(vatten)kran
För utebruk har installerats på
norrsidan av Jämshögskyrka
vid koret. Det möjliggör, för dig
som besöker kyrkogården, att
även vintertid kunna komma åt
vatten. Med en fiffig lösning
fryser inte vattnet i kranen.

Diakoni

Visste du att…
• … Katalin Hajas har medverkat flera år med musikskolans elever på Träffas Trivas,
ungdomar får sommarjobb
och äldreboenden får underhållning 3 veckor under
sommaren.

Foto:Privat

• … diakoniverksamheten har en
besöksgrupp, som gör hembesök. Alla besökare har tystnadsplikt.
• … diakoniverksamheten har
sopplunch varje onsdag kl.
12.00 i Olofströms församlingsgård.
• … Kaffestugan på Petrusgården
i Jämshög har flyttat till torsdagar kl. 13.30. Den 13/9 startar
vi höstens verksamhet, då
kommer Karlssons Kapell att
spela och sjunga med oss.
• … diakoniverksamheten sam
arbetar med Olofströms kommuns familjepedagoger, Växtverket och Nattvandrarna. Till
jul blir det julbord och på
sommaren resor till Tosselilla.

• … diakoniverksamheten
nattvandrade på Sweden
Rock.
• … diakoniverksamhet har
Tisdagsträff i Olofström,
Bara Vara på Petrusgården,
Sång och Psalm med kantor
Eva, Retreat på Killans böne-

Foto:Privat

gård, information om droger,
föreläsning om mindfulness,
sorgbearbetning och stresshantering.
• … vi har alltid andakt, när vi
samlas i våra grupper.
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Foto: Privat
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Sverige-finskt
Välkommen till

en föreläsning om

mindfullness, sorgbearbetning
och stresshantering med

Tiesitkö, että…

Ann- Britt Svensson.

Månd den 17 sept
kl. 18.00- 20.00 i
Martasalen
i Olofströmskyrka.

Vi behöver olika vägar att hitta
balansen i livet för det som har hänt,
när man drapats av det oväntade.
Efter den här kvällen kan vi erbjuda
fortsatta träffar i en sluten grupp på
måndagar.
Start måndagen den 24/9 kl. 18.00.
Anmälan senast den 21/9 till Mervi
Tel. 0454-977 56
Foto:Privat

Tema kväll
DROGER
den 19/9 kl. 17-20
Olofströms församlingsgård
Mikael Wantzin och Isabella
Szabo på socialtjänsten i
Olofström
och
Mia Haraldsdotter från
Växtverket berättar för lärare,
föräldrar och andra vuxna, som vill
veta mer, om dagens droger och hur
våra ungdomar har det idag.
Vad gör nattvandrarna?
Varför vi vuxna behövs?
Soppa självkostnadspris 30 kr.

…Jämshögin seurakunnalla on
suomenkielistä työtä ollut jo yli 40
vuotta. Kuutamoleiri on ollut jo 20
vuotta, viime vuosina olemme
olleet Södra-Hokassa . Joka kesä
Lundin hiippakunnan alueelta tulee
iloisia eläkeläisiä viettämään
yhdessä kesälomapäiviä. Teemme
pikku retkiä, paistamme makkaraa
nuotiolla, laulamme, nauramme.
Leiri päättyy yhteiseen messuun.
Nyt kesä on jo takana. Syksyn
toiminta alkaa yhteisellä päivällä
Holje Parkissa. Tule sinäkin mukaan
ja tuo lastenlapsesikin jumalanpalvelukseen, ratsastamaan ponilla,
kasvomaalaus ja munkkikahvit ja
paljon muuta mukavaa.
Ihmeellinen on sinun armosi,
Jumala! Sinun siipiesi suojaan
rientävät ihmislapset. Sinä ruokit
heidät talosi runsain antimin ja
annat heidän juoda ilosi virrasta.
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Sinun luonasi on elämän
lähde,sinun valostasi me saamme
valon. Ps. 36:8-10
Mervi

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

Konfirmation

12 maj 2012
Thomassons Foto. 2012
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7 juli 2012
Konfirmation

Thomassons Foto. 2012

7 juli 2012
Thomassons Foto. 2012
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Församlingsnytt
Följande personer har under perioden 1 april 2012 – 30 juni 2012
avlidit i församlingen:

Följande personer har under perioden 1 april 2012 – 30 juni 2012
blivit medlemmar i församlingen
genom dopet:

Leon Erik

Son till Sabina Ahlin och
Erik Tarakkamäki

Vanessa Laimi

Dotter till Tawee Tongkatok
och Jari Ahola

Vilgot Maximilian

Son till Jennie Senbom

Julia Elna Nicole

Dotter till Johanna Mulari
och David Albin

Milla Alma Karin

Dotter till Frida Olsson
och Christian Eriksson

León Milo

Son till Hanna Johnsson
och Markus Mikkonen

Juni Alice

Dotter till Emma Johansson
och Henrik Johnsson

Elliot Ivan Jakob

Son till Anna Melin Blissing
och Karl Melin

Albin Emilio

Son till Paulina Järviorva
och Thomas Stumpf

Zelda Aurora Amira

Dotter till Petra och Tobias Edvardsson

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

September

1 lördag 12.00 Olofström
Dopgudstjänst
16 söndag 10.00 Olofström
Gudstjänst med dopmöjlighet
23 söndag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst

November
10 lördag 14.00 Jämshög
Dopgudstjänst
18 söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
24 lördag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Oktober
13 lördag 14.00 Jämshög
Dopgudstjänst
28 söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

December
8 lördag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
15 lördag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.
Intresserad av dop? www. dopsajten.se
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Hugo Håkansson, 84 år
Ahti Hakala, 57 år
Ulla Bengtsson, 79 år
Lennart Åman, 80 år
Bill Hallström, 73 år
Östen Johansson, 86 år
Stig Andersson, 92 år
Eva Britt Tomasson, 66 år
Laila Kitt, 70 år
Elin Karlsson, 83 år
Hans Johansson, 46 år
Elsa Olsson, 91 år
Elis Eriksson, 96 år
Gösta Häckter, 86 år
Berit Hönicke, 66 år
Elsa Gränbo, 78 år
Gunnar Björklund, 76 år
Hanna Rosenberg, 90 år
Per Egon Bergstrand, 85 år
Rolf Sigfalk, 82 år
Ingmar Liljeqvist 78 år
Uno Svensson, 66 år
Bengt Fransson, 76 år
Signe Persson, 92 år
Karoly Molnar, 65 år

Dannfeltska
Stiftelsen
Tyvärr blir det ingen utdelning ur
Dannfeltska fonden i höst pga
dålig ekonomisk tillväxt förra året,
men förmodlingen blir det
utdelning igen år 2013. Information: Anders Blixt, tel 977 51

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.
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FÖ

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

Nytt
Termins
program
för hösten
ute nu!

Anders Blixt kyrkoherde ..................................... 0454-977 51
Tanja Borchardt komminister.............................0454-977 58
Jennie Chapman komminister......................... 0454-977 52
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

Vem är begravningsombud i
Olofströms kommun?

Inger Remen barnledare..................................... 0454-977 33
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .0454-977 80
Roland Nilsson kyrkvaktmästare ................. 0454-977 65

Möt henne i nästa nr av Kyrknytt.

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

Enneagrammet

DIREKTnummer

Andlig fördjupning
hösten 2012

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

Till hösten kommer vi att
träffas 4 gånger, där vi med
enneagrammets hjälp
utforskar våra egna självbilder, gudsbilder och
livsstrategier. Enneagrammet är ett redskap för
personlig utveckling, som utgår ifrån 9 grundläggande livsstrategier med en mångfald variationer
för oss människor. Det är en metod att lära
känna sig själv och sina relationer till medmänniskan, skapelsen och GUD. Varje träff avslutas
med en kort meditation.

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

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.

Anmälan senast 6/9
Första träffen 11/9 kl 17.30-20.00
i Petrusgården
Kontakta Jennie Chapman 0454 977 52

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
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Kalendarium hösten 2012
November

September
1 lör
2 sön
			
5 ons
9 sön
			
			
12 ons
16 sön
			
			
			

19 ons
23 sön
			
			
26 ons
30 sön
			

12.00 Dopgudstjänst Olofström
13 söndagen efter Trefaldighet
14.00 Upptaktsgudstjänst mm Holje park
20.00 Mässa Folkhögskolan
14 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Sammanlyst Mässa Kyrkhult
18.00 Ordnära gudstjänst Folkhögskolan
20.00 Mässa Folkhögskolan
15 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Gudstjänst, enkelt kaffe Olofström
14.00 Gudstjänst, enkelt kaffe Gränum
18.00 Kvällsmässa med bönerum
Folkhögskolan
20.00 Mässa Folkhögskolan
16 söndagen efter Trefaldighet
12.00 Finsk Mässa Olofström
14.00 Dopgudstjänst Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
Helige Mikaels dag
11.00 Mässa och återinvigning med biskop
Antje Jackelén, kaffe Petrusgården
Jämshög

Oktober
3 ons
7 sön
			
			

10 ons
13 lör
			
14 sön
			
17 ons
21 sön
			
			
			
24 ons
25 tors
28 sön
			
			
			

20.00 Mässa Folkhögskolan
18 söndagen efter Trefaldighet
14.00 Familjegudstjänst (barnkör) Jämshög
18.00 Kvällsmässa med bönerum, fika före
Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
14.00 Dopgudstjänst Jämshög
15.00 Smyckning av kyrkan inför söndagen
Jämshög
Tacksägelsedagen
18.00 Skördevesper kaffe Petrusgården
Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
20 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Finsk Gudstjänst Olofström
14.00 Gudstjänst, enkelt kaffe Gränum
18.00 Kvällsmässa med bönerum, fika före
Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
18.00 Vardagsgudstjänst med familjekväll
Olofström
21 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Mässa Jämshög
13.00 Dopgudstjänst Olofström
18.00 Ordnära gudstjänst Olofström

2 fre

3 sön
			
			
			
			
4 sön
			
7 ons
10 lör
11 sön
			
14 ons
18 sön
			
			
			
21 ons
24 lör
25 sön
			
			
28 ons

16.00 Gravsmyckningsandakt (Öppet hus
kyrkogården 11-16) Jämshög
Alla Helgons dag
10-15 Öppet hus kyrkogården Jämshög
10.00 Finsk Minnesgudstjänst Olofström
16.00 Minnesgudstjänst, kör Jämshög
18.00 Minnesgudstjänst, kör Jämshög
Söndagen efter Alla Helgons dag
18.00 Mässa i Allhelgonatid Olofström
20.00 Mässa Folkhögskolan
14.00 Dopgudstjänst Jämshög
23 söndagen efter Trefaldighet
11.00 Familjemässa, korvfika Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
söndagen före Domsöndagen
10.00 Gudstjänst, kyrksöndag Olofström
13.00 Dopgudstjänst Olofström
18.00 Kvällsmässa med bönerum Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
13.00 Dopgudstjänst Olofström
Domsöndagen
10.00 Mässa Jämshög
18.00 Ekumenisk gudstjänst, kaffe Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan

December
2 sön
			
			

1 Advent
14.00 Adventsgudstjänst, (kör) Jämshög
15-18 Julskyltningsgröt i Petrusgården

Som vanligt på hösten firas

Gemensam Kontraktsmässa
för församlingarna i västra Blekinge. I år blir det

sönd 23 sept
kl 16.00 i Åryds kyrka.

Välkommen!
Har du frågor ring, Mervi J. tel 977 56.

Kom ihåg!

Höstupptakt sönd den 2 sept kl. 14-17 i Holje Park.
Läs mer på sidan 3.

Foto: Alf Carlstedt

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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