Kyrknytt
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Änglar
är liten. (Och ännu mer, när man är stor och känner sig
liten.) När man skall beskriva himlens härlighet kan man
säga, att vi människor skall bli ”såsom änglarna”. Så sa i
alla fall Jesus. Det betyder gemenskap, ljus och härlighet,
att vi får vara tillsammans med Gud.

Måndagen den 29 september har Mikael
namnsdag. Grattis alla, som heter Mikael,
Mikaela, Mike, Ike, Micke, Mi etc. Ni har
fått ert namn av en ärkeängel. Namnet
Mikael är hebreiska och betyder ”vem är
(som) Gud”.

Frågorna är många. Du får svara själv. Jag- en ängel? En
ängel är ett sändebud från Gud. Jag ett sändebud? Gud
ger sina sändebud kraft. Vems budskap lyder jag och var
får jag min kraft ifrån? Lojalitet. Styrka. Mod. Vishet. Tapperhet. Uthållighet. Måttfullhet. Rättvisa. Medkänsla. De
är en ängels egenskaper. Mina egenskaper?

Ärkeängeln Mikael är den, som leder striden mot ”ondskans andemakter”. Han är också den, som - enligt legenden – ledsagar människorna på deras väg till paradiset och som på domens dag skall ”väga människornas
själar”. Hans symboler är därför domsbasunen och
vågskålarna.

Men så kommer de där, ”hells angels” (=helvetets änglar), från alla håll, de som vill förstöra, hata och sprida sitt
våld och sitt ve. Sällan är de klädda i skinnkläder och
oftast svåra att upptäcka. Då gäller det att våga stå emot.
”Himlar anamma”, som den gamle prästen i Lysekil sa´ en
gång. Paulus var lite mer försiktig. ”Kämpa trons goda
kamp, sök att vinna det eviga livet”, sa´han.

Men Mikaelidagen är även skyddsänglarnas dag. S:t Mikaels dag är den äldsta av alla änglafesterna. Redan på
400-talet firades den på den 29:e september. Som kyrklig högtid firar vi den numera på den söndag, som infaller efter den 29/9. I år firas Den helige Mikaels dag den
5 oktober. Kom till kyrkan då.

På S:t Mikaels dag blir vi uppmanade att vara änglar, för
Gud, för varandra, för den goda sakens skull, för den
goda smakens skull och för den stora glädjens skull att
”få våra namn upptecknade i himlen”. Vi skall inte vara
små romantiska bokmärkesänglar utan medvetna, modiga och kraftfulla Guds sändebud i kampen mot det
onda och för det goda. Den uppgiften ger livet mening,
innehåll och en glädje, som är nyckeln till varje människas innersta längtan efter tro, hopp och kärlek.

Det var en gång en präst, som för en kollega beklagade
sig över, att det på söndagsgudstjänsten var så lite folk i
hans kyrka. ”Min är alltid fullsatt”, svarade kollegan,
”även om den är halvtom. Den är full av änglar”. Det
gäller att se det så, kanske inte bara i kyrkan.

Att Guds ”änglaljus” i höstens
mörknande tid skall lysa in i
ditt liv, önskar Din tillgivne

Ordet ängel är grekiska och betyder sändebud. Änglarna är Guds budbärare. De kan vara både synliga och
osynliga. För det mesta är de alldeles vanliga människor
som Du och jag. Till en människa, som gjort oss en
tjänst, kan vi ju säga: ”Du är en ängel”. En gammal tanke
är, att varje människa har en skyddsängel. Jesus säger,
att barnen står Gud särskilt nära, så nära, att deras änglar alltid står inför Gud. Det är ju tryggt att veta, när man

Nils Eric Gestegård,
kyrkoherde em,
vik komminister
t.o.m. 11/1 2015.
Foto: Susanne Andkvist
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NY BISKOP
”Jag vill vara en
lyhörd biskop”
Han beskriver sig som
visionär. Ständigt på väg
mot något nytt. Men alltid
med församlingen närmast
hjärtat. Den 24 augusti
vigdes Johan Tyrberg, 50,
till biskop i Lunds stift.
Du pratar mycket om att du vill
utveckla församlingsverksamheten. Hur menar du då?
– Det är i församlingen som kyrkan
händer. Det är där möten uppstår
och evangelium förkunnas i ord och
handling. Det är viktigt att vi är en
episkopal kyrka. Vi är ingen företagskoncern med en liten grupp
människor som bestämmer vad alla
ska göra i varje enskild situation. Jag
vill vara en lyhörd biskop inför det
och i gengäld får församlingen vara
lyhörd gentemot stiftet. Mitt sätt att
visa vägen utgår från församlingens
behov.
Berätta om dig själv!
– Jag är visionär, ständigt på väg
mot något nytt.
Vad i din uppväxt har präglat
dig?
– Mina föräldrar bekände sig som
kristna, men vi var inte i kyrkan varje
söndag. Jag hade en nyfikenhet
men ingen vilja att bli präst som
barn. Vi flyttade ofta. Jag är uppvuxen i Norra Skåne och kring Ystad.
Far jobbade inom bankvärlden och
hans jobb bestämde vart vi skulle
flytta. Mor arbetade som lärare.
Du har sagt att du vill att
kyrkan ska synas i alla delar av

Foto: Kristina Strand Larsson

samhället. Kan du utveckla det?
– Vi sysslar inte med den formen
av verksamhet som kulminerar vid
en viss tidpunkt. Som att man har
scouterna på tisdag, kyrkan på onsdag och fotboll på torsdag. Kyrkan
finns med hela tiden som en bakgrundsfärg. Jag tror på att bli en
samtalspartner med det övriga samhället, kommunen, näringslivet och
föreningslivet. I Karlshamn har församlingen exempelvis varit aktiv vid
stadsfestivalen. När staden har jubileum är vi med för att visa att vi
fanns här när staden bildades. Samtidigt tycker jag att vi ska vara med i
olika sammanhang utan att göra
anspråk på att vi har rätt. Jag har alltid varit öppen mot frikyrkor, andra
religioner och ateister. Det är viktigt

att visa att vi inte utgör något hot.
Om pingstkyrkan ringer och frågar
om jag kan komma och predika så
kommer jag utan att jag tvunget behöver dela alla deras åsikter.
Inför biskopsvalet fick Johan
Tyrberg en del frågor via mejl.
– Någon var orolig för att jag var
för konservativ och någon för att jag
var för liberal. Sanningen ligger nog
någonstans däremellan.
Vilka är dina hjärtefrågor som
du kommer att lyfta som biskop
En del sker av sig självt tänker jag.
Ledarskap, att vara församlingsnära
och en kyrka i samhället och världen
idag. Men även en centrering kring
Jesus och att använda Bibeln som
kunskapskälla om vem Gud är.

Fakta om Johan Tyrberg
Familj: Hustrun Katharina som är
socionom och snart färdig psykoterapeut. Barnen Anna, 23, Sofia,
21, Jacob 18.
Bor idag: I en 60-tals funkisvilla
mitt i Karlshamn. Fem minuter från
torget, men intill ett skogsparti.
”Vi har ekorrar, fåglar och rådjur i
trädgården.” Prästvigdes 1990 för
Lunds stift. Kyrkoherde och kontraktsprost. Sedan 2007 verksam
i Karlshamn. Innan dess var han
kyrkoherde i Frankfurt am Main,
Svenska kyrkan i utlandet 20023

2007.
Var som ung engagerad i båtklubben och scouterna. Orienterade i
lumpen och i skolan. ”Det passade mig. Att läsa karta, planera och
samtidigt röra på mig”. Nu medlem
i Rotary och i en vinförening som
försöker att lära sig mer om och
sprida kunskap om kvalitetsvin.
Kvällsmänniska
Gillar att röra på sig och att tävla
mot sig själv. Springer i skogen och
styrketränar.

Det händer under hösten…

t
k
a
t
p
t-up

Hös

Drop-in dop

r
e
b
m
e
t
p
7 se
14.00
Kl

Lördage
n den
20 sept
kl 13-15
i Olofs
tröms
kyrka

Un d e r
denna
tid
finns b
l.a. präs
t och
musiker
på plats
o c h de
som ko
mme r d
it kan b
döpta i
li
en enke
l do p c e r
moni. D
e
et enda
s om k rä
at t alla
vs ä r
vårdnad
shavare
ba r n u n
der 18 å
till
r ger sit
t ycke.
t s am Ef ter do
pet finns
dopfika
framduk
med tår
at i Mar
ta
ia
s
enkelt p
alen. Vi
yssel till
har även
a
ll
a ba r n .
Ingen an
mälan b
ehövs, m
gor får d
en har d
u gärna
u fråringa till
tionen e
A
ller till p
n n på e x
rästerna
pediför mer
A nde r s
informati
och Tan
on .
ja
Välkomn
a till dro
p-in-do
p!

i Olofströms
kyrka/Församlingsgård

• Gudstjänst
• Info om höstens
verksamheter
• Emelie Stark från
Ronneby medverkar.

Välkommen
Foto: Alf Carlstedt

Miljödag söndag 19 oktober
i Olofströms kyrka och församlingsgård
kl. 10.00 firar vi en temagudstjänst som följs av:
Utställning och fika

• Klimatsmarta metoder i vardagslivet
• Hur skapar vi en hållbar framtid
• Vad gör församlingen för miljöval

Ta med avlagda mobiltelefoner för
återvinning (insamling)
En dag lämplig för alla åldrar
Mer info till hösten via hemsida och affischer
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Det händer under hösten…

Tacksägelsedagen 12 oktober
Inför Tacksägelsedagen är du välkommen att smycka
Jämshögs kyrka lördag 11 okt kl 15.
Har du blommor, frukt eller annat får du gärna ta det
med dig.

Skördegudstjänst firar vi på Tacksägelsedagen
12 okt. i Jämshögs kyrka kl 18.00 med ”Mässa i
dragspelston”. Kör, musiker och dansare medverkar.
Efteråt bjuder LRF på kaffe i Petrusgården.

Foto: Alf Carlstedt

Gospelgudstjänst

Allhelgonahelgen

Foto: www.novah.se

Söndag 21 sept. kl. 18.00

är det öppet hus på Jämshögs kyrkogård.

Fredag 31 okt kl 11-16

Gospelgudstjänst i Olofströms kyrka. Novah Gospel
medverkar.

(andakt kl 16)

Lördag 1 nov kl 10-15.

Kaffe serveras i tält och kyrkan är öppen
båda dagarna.
Minnesgudstjänster: se sid 16.

30 nov. Adventsgudstjänst
i Jämshögs kyrka kl. 14.00

Håkan Windahl och
Kyrkokören medverkar
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För hundra år sedan, 1914, föddes
flera litterära storheter, såsom
Sven- Edvin Salje som skildrade
bondelivet, Tove Jansson med sina
berömda mumintroll och Britt G
Hallqvist, författare, översättare,
poet och psalmdiktare. Alla är väl
värda att uppmärksammas, men i
höst vill vi i församlingen slå ett
extra slag för Britt G. Hallqvist.

Britt G. Hallqvist 100 år
Britt G. föddes i Umeå
som Britt Gerda Nyman,
men familjen flyttade till
Visby när hon var tre år.
När hon var tolv flyttade
hon med sin mor och två
av sina fem bröder till
Lund. Redan i småskolan
visade hon ett stort intresse för litteratur och läste
gärna Hjalmar Gullberg,
Harry Martinsson och
Karin Boye. Hon var även
förtjust i den poesi som
finns i Psaltaren och
psalmboken.
När det blev dags för konfirmation
uppstod frågan om Britt G. skulle
delta eller inte. Man försökte inte
påverka henne hemifrån, men hon
bestämde sig för att följa med
några av klassens flickor som
skulle gå och läsa i en privatgrupp.
När konfirmationen närmade sig,
kände hon sig tveksam, funderade
allvarligt över de religiösa frågorna
och beslöt sig för att avstå.
1933 tog Britt studenten. Hennes

fil.mag. omfattade litteraturhistoria,
nordiska språk och tyska.
Hon gifte sig med Sten Hallqvist
som blev kyrkoadjunkt i Alingsås
1947 och familjen flyttade dit. Britt
var inte en prästfru som satt och
sydde (hon lär inte ha varit så bra
på det) utan hon skrev små bibelspel som man med glädje uppförde i församlingshemmet.
Familjen flyttade tillbaka till Lund
1958 och då var Britt G. redan ett
aktat och etablerat namn i litterära
kretsar.
Britt G. hade en enastående
förmåga att med enkla ord
förmedla ett stort djup och hon var
djupt förtrogen med bibelns texter.
Hon skrev egna böcker t ex ABCboken, Festen i Hulabo och Nalles
poesi. Översättningar värda att
nämna är nobelpristagaren T. S.
Elliots ”De knepiga katternas bok”,
Goethes ”Faust” och ”Faust II”,
Tolkiens ”Bilbo ”och ”Sagan om
smeden och stjärnorna”, Kiplings
”Första och Andra Djungelboken”
och Laura Ingalls Wilders bokserie
”Det lilla huset på prärien”.
Hon skrev dessutom barnsånger
t ex ”Var bor du lilla råtta?”, en
barnopera, egna psalmer såsom
ps 21 ”Måne och Sol” och ps 285
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”Det finns djup i Herrens godhet”,
översatte och bearbetade flera
psalmer, gjorde tolv översättningar
av Shakespeares dramer, bl a
Hamlet och Macbeth och översatte
”Figaros bröllop” av Mozart och
Rigoletto av Verdi. Inte så konstigt
att filmregissören Ingmar Bergman
hävdade att G i hennes namn stod
för Genial!
Britt G. skrev flera läroböcker.
Hon ansåg att rimmad vers som
gav rytm och ram åt dikten gjorde
inlärningen lättare. I många år
samarbetade hon med Lunds stift
och skrev flera kyrkospel som
framfördes i Lunds domkyrka.
1968 blev hon som enda kvinna
utnämnd till medlem i Kyrkohandbokskommittén som hade till syfte
att förnya gudstjänstlivet. 1986
bestämde hon att all inkomst från
hennes kristna produktion skulle
tillfalla Britt G. Hallqvists stiftelse
för att stödja integrerade läger för
ungdomar både med och utan
funktionshinder.
Under sitt liv fick Britt många priser
och utmärkelser och 1983 blev hon
teologie hedersdoktor vid Lunds
universitet.
Britt G. Hallqvist avled 1997.
Agnetha Andreasson

I GUDS FAMN
Det finns hundratusen stjärnor,
Gud känner varendaste enprecis som han känner var fjäril,
var blomma, vart strå, varje sten.
Det finns ingen stjärna och blomma,
som Gud inte kallar vid namn.
Det finns inget barn i all världen,
som inte får rum i hans famn.

Ur PRINSESSAN ESTELLES BÖNBOK
Som ett sandkorn i en öken,
som en droppe i ett hav,
som en myra i en myrstack
är i vimlet jag.
Här i världen finns miljarder
människor av alla slag.
Hur hittar du mig i vimlet,
Gud, det undrar jag.
Hur du orkar bry dig om mig,
det kan inte jag förstå,
men du gör det,
och nog är det skönt att tänka på.
När jag känner mig förlorad,
ensam, liten, utanför
viskar något inne i mig,
”Be till Gud, han hör

Alla foton från Bitt G Hallqvistsällskapets
sida: brittghallqvist.se
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Verksamheten HÖSTEN 2014
Barn och familj
Små och stora:

Torsdag kl 13.00 - 16.00
Olofströms församlingsgård
Fredag kl 10.00 - 14.00
Petrusgården, Jämshög

Babyrytmik (Föranmälan)
Tisdag kl 9.30 - 12.00
16/9 - 14/10 Petrusgården,
Jämshög
4/11 - 2/12 Olofströms
församlingsgård

Svenska
kyrkans Unga i
Jämshög/
Olofström:
Barn- och ungdomsverksamheten startar v 36 och äger rum
i följande grupper, tider och
platser;

Babycafé
Onsdagar kl 9.00 – 11.30
Petrusgården, Jämshög. För föräldrar (eller annan vuxen) med småbarn upp till 3 år. Tid för föräldrar
att träffa andra vuxna, fri lek för de
små, sångstund som avslutas med
en kort andakt och fika till självkostnadspris. Hit kan du komma
oanmäld.

Miniorgruppen åk F-3
tisdagar kl. 18.00 – 19.30
Olofströms församlingsgård
Juniorgruppen åk 4-6
onsdagar kl. 18.00 - 19.30
Olofströms församlingsgård
Ungdomsgruppen från åk 7
måndagar kl. 19.00 -21.00. Plats,
se: www.svenskakyrkan.se/jamshog
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Vi startar en grupp för tjejer
som går åk 6-8 och är nyfikna
på tro, kyrka och kvinnoväxande.
Måndagar kl. 17.00-18.30 i Olofströms församlingsgård
För information om hela verksamheten, se: www.svenskakyrkan.se/jamshog

Verksamheten HÖSTEN 2014
Musik
Miniorkören övar på tisdagar

kl. 17.00-17.45 i Olofströms församlingsgård, start v 36
Juniorkören övar på onsdagar
kl. 17.00-17.45 i Olofströms församlingsgård, start v 36
Kyrkokören övar på måndagar
kl. 19.00-21.00 i Petrusgården i
Jämshög, start v 36
Psalm och sång träffas
onsdagar kl 10, ojämna veckor, i
Petrusgården, Jämshög, start v 37

Konfirmander!

v. 36 börjar nya konfirmandgrupper för dig född 2000 eller åk 8.
Gemensam upptakt för alla konfirmandgrupper är söndag
7 sept. kl. 14 i Olofströms kyrka. Välkomna!
Konfirmation innebär att du får…
1. vara med i en konfagrupp med andra ungdomar och ledare
2. en möjlighet att växa som människa
3. uppleva saker genom olika aktiviteter
4. lära dig något om din kyrka
5. fundera med andra ungdomar om liv, kärlek, Gud och oss själva och
mycket mera.

Sopplunch onsdagar kl 12 i

Olofström med start 3 september. Soppa serveras till självkostnadspris. Andakt och samvaro

Bara Vara tisdagar kl 18-19.30

på Petrusgården i Jämshög med
start 16/9. Bara Vara är till för dej
som bara vill ta det lugnt och bara
vara. En gång i månaden får vi
besök av en gäst som berikar vår
kväll.

Diakoni

ONSDAGAR

SOPPLUNCH
KL .12

Tisdagsträffar kl 13.30 i
Olofströms församlingsgård, start
16/9
Kaffestugan torsdag. kl 13.30 i

Foto: Privat

Petrusgården i Jämshög,
start 18/9
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Förbönsbrevlådan

Har du någon eller något som du
vill att vi ska be för?
Det finns nu en förbönsbrevlåda i
foajén i Olofströms kyrka där du
kan skriva din bön på en lapp och
lämna den.
Lådan tömmer vi vid förbönsandakten, varannan onsdag i
samband med sopplunchen i
Olofström.

KYRKOGÅRDSINFO

Ängeln är klar

Nu är ängeln på Minneslunden färdig. Ljusglorian har kommit på plats,
vattnet porlar vackert och blomhållare finns till buketterna.

Gravplatsinventeringen

Text på sten/gravsatta

CA 142-144
CA 151-152

Einar,Thomas,Bengta,Edla,Hilda
Sven Ekdals familjegrav

DC 162

Blenda Bengtsson

FE 28-29

Bror och Nelly Åkesson

FE 66

Carlman

FE 98

Jonas

FE 110

Lindberg

FE 155-157
FE 165

Anna , Gustav och Ester
Olsson
Edvokij Tepla

FE 166

Guli Ohlsson

FE 169

Karl Karlsson

FE 193

Herthy Andersson

FE 201

Olof Olsson

FE 202

Imre Palfalvi

FE 224

Sven Svensson

FE 247

Stig

FE 274

Väino Torniainen

FE 275

Karl Karlsson

FE 276

Martina Kristoffersson

FE 284-285

Viktor och Ellen Jönsson

FF 1-2

Edvard Rudolf Laanemets

FF 3-4

Astrid Nilsson

FF 16-18

Gunnar Palmqvist fam.grav

FF 30-31

Ida och Aron Mattsson

FF 32

Nils August Nilsson

GA 102-103
GA 158-159

Vilgot och Ragnhild Johansson
Oskar och Anny Olsson

GA 227-228

Nils och Selma Giselsson

GA 276-278

Får inte församlingen kontakt med
anhöriga finns det risk för att
gravplatsen kommer att betraktas
som återlämnad till församlingen.
Detta kan medföra att gravsten tas
bort.

GA 327-328

Henrik Nilsson, Gottfrid och
Tilie Håkansson
Axel och Hedda Mattsson

GA 337

Joann Torn

GA 390

Percy Hultén

GB 35-36

Gösta och Astrid Eriksson

GB 74-76
GB 83

Bror, Anton, Dila och Matilda
Ståhl
Anders Halik

Anhöriga som vill försäkra sig om
att ha dessa gravrätter kvar bör ta
kontakt förvaltningsexpeditionen:
måndag-torsdag kl. 10-12, måndagar även kl. 13-15. Telefon. 045497 707 eller mailadress:
ann.s.svensson@svenskakyrkan.se.
Vår besöksadress är Bygatan 2,
Jämshög.

GB 101-102

Albin och Alva Olofsson

GB 175

Hilda Mattsson

GB 179

Evy Svensson

GD 9-11

V Kana, E Teekel, A Kivi

HB 173

Svea Almqvist

HD 23-24
HD 27

Hulmuth och Herta Seilheimer
Bernhard Säde

HD 44-46

Assar och Anna-Lisa Larsson

HD 80-81

Jan och Dora Badowiec

IA 68

Irma Björnsson

vet något om gravplatserna.

Nu kommer sista delen inventering av gravplatser som det
saknas gravrättsinnehavare på,
men det är ett pågående arbete
hela tiden, så med jämna mellanrum kommer vi att se över så att
gravplatserna inte saknar innehavare. På följande gravplatser
sätts skyltar ut för att anhöriga
ska ta kontakt med kyrkogårdsexpeditionen för att anteckna ny
innehavare. Vi är tacksamma för
alla upplysningar och tips om du

Gravbet.
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KONFIRMATION

Konfirmation 17 maj. Foto: Thomassons foto

Konfirmation 5 juli. Foto: Thomassons foto
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DIAKONI

Det händer när du vilar…

Thomas Sjödin var gäst i
Olofströms kyrka under
våren och berättade om
sin bok ”Det händer när du
vilar”. Det är intressant att
vi, dagens människor, har
glömt vilans betydelse.
Min mormor jobbade mycket. Hon
bakade, lagade mat, vävde mattor,
plockade bär, syltade och saftade.
Det var mycket hon hann göra, men
hon var aldrig stressad. Hon hade
tid att spela kort med oss barnbarn
och sova middag, visserligen hon
hade inget arbete utanför hemmet,
men ändå var det lugnare på något
vis förr i tiden. Jag är inte så gammal som mormor, men jag kommer
ihåg att vi hade inte så stressigt
när jag var barn och ung. När jag
gick i skolan eller hade mitt första
arbete i kiosken var det mycket
att göra, men ingen pratade om
utmattningsdepression eller stress.
Det låter som om vi har accepterat
detta, att så skall det vara. Om du
arbetar, då får du vara stressad. Vi
som arbetar i kyrkan borde ropa
högt att människan inte skall vara
som en robot, utan faktiskt en
mänsklig varelse. Vi borde värna

Thomas Sjödin
om människans värde. Skapa
utrymme för vila och ha tid
att lyssna på varandra och begrunda vad Gud vill säga till oss. I
Bibeln kan vi läsa om Elia, som inte
hittade Gud i elden eller i stormen,
men när det blev tyst hittade han
Honom i vindens sus. Retreater,
stilladagar, pilgrimsvandringar är
viktiga arbetsformer i kyrkan, men
även den vanliga vardagliga tystnaden hemma, skogen och kyrkans
andakter, kan hjälpa oss att bromsa
när farten blir för hög. Thomas
föreslog att 5:2 dieten kan bli 6:1,
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vilket betyder att arbeta 6 dagar
och vila en dag i veckan. Hösten är
här och vi fyller våra almanackor,
men vi får inte glömma vår vilodag
och varandra.
Text & foto: Mervi Juutilainen

Välkomna till soppluncher på
onsdagar, Tisdagsträffar och Bara
Vara på tisdagar och Kaffestugan
på torsdagar, se sidan 9. Höstens
terminsblad hittar du i våra kyrkor.

Foto: Privat

SVERIGE-FINSKT

Se tapahtuu, kun olet levossa ...

Tervetuloa seurakunnan syksyn
toimintaan aloitamme yhteisellä
jumalanpalveluksella sunnuntaina
7/9 klo. 14.00, jossa jaetaan syksyn
ohjelma. Ensimmäinen suomenkielinen jumalanpalvelus 14/9 klo.
12.00.

Keväällä toukokuussa
Olofströmin kirkko täyttyi
kuuntelemaan Thomas
Sjödiniä, joka on kuuluisa
kirjailija, pastori ja luennoitsija. ”Det händer när
du vilar” on kirjan nimi,
josta hän kertoi meille.
Todellakin me tämän päivän ihmiset olemme niin ohjelmoituja, että
tuskin ehdimme sohvalla köllöttelemään. Lapsilla on harrastuksensa, työelämässä on kiirettä ja
eläkeläisetkin ovat kiireisiä. Monet
ihmiset kaipaavat lepoa. Työuupuminen ja siitä seuraava masennus
on vain lisääntynyt ja tämä on
meidän arkipäivää niin nuorilla
kuin vanhemmillakin. Thomas
ehdotti, että ottaisimme käyttöön
6:1 käytännön,tämän muoti-ilmiö
5:2 dieetti asemasta. Tekisimme

töitä kuusi päivää ja pyhittäisimme
lepopäivän. Näinhän lukee Raamatussakin ”… mutta seitsemäntenä
päivänä en enää tehnyt työtä vaan
lepäsin (2 Moos 31:17). Aivomme
tarvitsevat lepoa, jotta voisimme luoda uutta. Me tylsistymme
helposti, jossa meillä ei ole aikaa
leikkiin, nauruun, yhdessä oloon
ja vain sohvan päällä köllöttelyyn.
Levossa syntyvät hyvät ajatukset
ja voimme puntaroida sitä, mitä
me oikein haluamme elämältämme. Isovanhempamme osasivat
tuon taidon, he olivat ahkeria ja
tekivät paljon; kutoivat mattoja,
poimivat marjoja, säilöivät kaikki kesän vitamiinit purkkeihin ja
pulloihin ja kuitenkin ehtivät istua
naapurin puutarhakeinussa ja
rupatella mukavia ja surullisiakin
asioita. Nyt, kun syksy alkaa ja
almanakka täyttyy eri harrastuksista, voisimme muistaa tuon
Thomas Sjödinin neuvon ja laittaa
sinne vapaapäivän, jolloin saa vain
olla tekemättä yhtään mitään.
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Mervi Juutilainen
”Niin äkkiä on kesä ohi, kuin
elämä. Viipymättä vaihtuu lehti ja
putoaa, eivätkä hedelmät ehtineet
kypsyä toivotulla tavalla. Silti kannatti kukkia, kannattihan?”
Riitta Hämäläinen /
kirjasta Elämä on Luojan lahja

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

Församlingsnytt
Följande personer har under tiden
1 april – 30 juni 2014 avlidit i
församlingen

Följande personer har under
perioden 1 april – 30 juni 2014
blivit medlemmar i församlingen
genom dopet

Erna Juni
dotter till Caroline Johnsson och Andreas
Åkesson

Melker Karl Martin
son till Malin och Martin Gullberg

Dennis Alvin
son till Jenny Svensson

Theo Albert
son till Jessica Nilsson och Jimmy
Lönnvik

Zackarias Isak Hugo
son till Malin Karlsson och Isak Haldin

Meya Felicia
dotter till Angelika och Henrik Tholén

Freja Anna

Dropin-dop!
För tredje gången
erbjuder Jämshögs
församling möjlighet till
dop med drop-in. Se
mer information på
sidan 5.

dotter till Marina Appelgren Fransson och
Kim Backlund

Filip Jan Johnny

Rune Magnusson, Olofström, 75 år
Märta Arnqvist, Jämshög, 91 år
Per Inge Svensson, Olofström, 58 år
Herta Olsson, Olofström, 86 år
Folke Arvidsson, Olofström, 87 år
Ivar Eriksson, Olofström, 92 år
Carin Areschoug, Olofström, 85 år
Osvald Olin, Olofström, 92 år
Inger Diehl-Paulin, Jämshög, 91 år
Kurt Karlsson, Olofström 73 år
Elsie Persson, Olofström 93 år
Arthur Törnkvist, Olofström 97 år
Inga Lisa Karlsson, Olofström 86 år
Siv Stjärnkvist, Olofström 83 år
Inger Persson, Kärrabolslid 67 år
Hardy Edvardsson, Olofström 61 år
Ingemar Paulsson, Jämshög 84 år

son till Ewelina och Mattias Bengtsson

Ebba Hanna Naemi
dotter till Hanna Albin och Jonas Rubin

Tor William Martti
Son till Emely Lesonen och Johan Lüning

Dopmöjligheter under hösten
Dopgudstjänster firas två söndagar per månad, som regel kl 13 eller 14.
Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.

September
14 Söndag 14.00 Jämshög
Dopgudstjänst

Oktober
4 Lördag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst

20 Lördag 13.00-15.00 Olofström
Drop-in-dop

11 Lördag 14.00 Jämshög
Dopgudstjänst

21 Söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

November
9 Söndag
10.00 Jämshög Gudstjänst
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
15 Lördag 14.00 Olofström

Dopgudstjänst
19 Söndag 10.00 Olofström
Gudstjänst
Intresserad av dop? www. dopsajten.se
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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.

Nytt
Terminsprogram
för hösten ute
nu!

www.svenskakyrkan.se/jamshog
Tfn. o. Exp.tid
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Fax till församlingsexp. ......................................... 0454-977 40

DE
FÖ

Tanja Borchardt komminister ..............................0454-977 58
Jennie Chapman komminister föräldraled. 2014...............................
Nils-Eric Gestegård vik. komminister ..............0454-977 52
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.) .......... 0454-977 56
Ewa Johansson församlingsped. m. diakon. ansv. ... 0454-977 62
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Du hittar det aktuella
häftet i våra vanliga
lokaler, men också på
biblioteket,
vårdinrättningarna och
folkhögskolan

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

TH

RS HE
AM L

Välkommen
David
Sundström

Carina Kenneteg 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

till din tjänst som skolpräst
på Jämshögs folkhögskola.

Samordnande kyrkvaktmästare ................. 070-625 77 00
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ........ 0454-977 04

David Sundström.
Foto: Camilla Lindskog

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

Dannfeltska
stiftelsen

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

Dannfeltska stiftelsen kommer under 2014 inte dela
ut några stipendier. 2015 kommer nästa
stipendieutdelning att äga rum.

www.svenskakyrkan.se/jamshog

Numera finns Jämshögs
församling på facebook.

Den senaste informationen från församlingen hittar
du på vår hemsida. Där hittar du även våra gudstjänster och information om våra verksamheter.

Följ oss gärna!
www.facebook.com/jamshogsforsamling

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
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Kalendarium hösten 2014
September
3 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
7 sön 12 söndagen efter Trefaldighet
			
14.00 Olofström Gudstjänst och upptakt inför
hösten se sid 4
10 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
14 sön 13 söndagen efter Trefaldighet
			
12.00 Olofström Finsk Mässa
			
14.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
18.00 Jämshög Ordnära gudstjänst
17 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
20 lör 13.00 Olofström (-15.00) Drop-in-dop se sid 4
21 sön 14 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa,* mottagande av tavla
från Esthenbergska släkten
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
18.00 Olofström Gospelgudstjänst med Novah
Gospel
24 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
28 sön 15 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa *
			
16.00 Karlshamn Sammanlyst kontraktsmässa

Oktober
1 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
2 tors 19.00 Jämshög Konsert med CajsaStina
Åkerström, biljetter
4 lör 14.00 Olofström Dopgudstjänst
5 sön Helige Mikaels dag
			
14.00 Olofström Gudstjänst för stora och små
(barnkör)
			
18.00 Jämshög Kvällsmässa med bönerum
8 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
11 lör 14.00 Jämshög Dopgudstjänst
12 sön Tacksägelsedagen
			
18.00 Jämshög Mässa i dragspelston (LRF
bjuder på kaffe) Kör, musiker, dansare
15 ons 20.00 Folkhögskolan
19 sön 18 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Gudstjänst * Miljödag se sid 4
			
12.00 Olofström Finsk Mässa
			
18.00 Jämshög Kvällsmässa med bönerum

22 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
26 sön 19 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
18.00 Olofström Ordnära gudstjänst
28 tis 11.00 Olofström Vardagsgudstjänst
29 ons 11.00 Jämshög Vardagsgudstjänst
			
20.00 Folkhögskolan Mässa
31 fre 16.00 Jämshög Andakt (Öppen kyrkogård vid
gravsmyckning 11-16)

November
1 lör Alla Helgons dag
			
10-15 Jämshög Öppen kyrkogård
			
12.00 Olofström Finsk Minnesgudstjänst
			
16.00 Jämshög Minnesgudstjänst, kör medv.
			
18.00 Jämshög Minnesgudstjänst, kör medv.
2 sön Söndagen efter Alla Helgons dag
			
18.00 Olofström Mässa i Allhelgonatid
5 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
9 sön 21 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Gudstjänst *
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
18.00 Olofström Kvällsmässa med bönerum
12 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
15 lör 14.00 Olofström Dopgudstjänst
16 sön Söndagen före Domsöndagen
			
14.00 Olofström Mässa för stora och små
fika,miniorer/juniorer medv.
19 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
23 Domsöndagen
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
18.00 Pingstkyrkan Ekumenisk gudstjänst,
kaffe
26 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
30 sön 1 Advent
			
14.00 Jämshög Adventsgudstjänst med kör
och Håkan Windahl
			
15-18 Julskyltningsgröt i Petrusgården
			
18.00 Olofström Julkonsert med musikskolan

* Enkelt kyrkkaffe

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

