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Vi behöver mötesplatser
Kyrkan har en tvåtusenårig historia, med ett ursprung
i ett litet land vi kallar Israel. Landet i sig är inte viktigt,
det kunde ha hänt var som helst men Gud handlade i
en person som vi kallar Jesus (Messias, Kristus, Guds
son kallas han också) och det fick betydelse för världen på många olika sätt. Faktum är att det fortfarande
har betydelse. Jesus visar på väldigt mycket som är
viktigt i livet och han lyckas , trots att han ständigt
är på vandrande fot, vara en ständig mötesplats för
människor. En mötesplats är både en fysisk plats och
tid. Vi behöver sådana. I det perspektiv Jesus ger är
ett tioårsjubileum inte mycket men Petrusgården är en
fysisk mötesplats där vi skall kunna ha tid, för varandra och för Jesus. Låt mig förmedla några intryck från
några personer i Kyrkans Unga som Petrusgården har
betytt något för. Simon, 21 år, var med som ledare i
ungdomsgruppen för tio år sedan. ”Det var en fräsch
början på en bra grupp. Alltid trevligt med nya fräscha
lokaler och fina andaktsrum. Stället var ju beläget väldigt bra, mitt i Jämshögs centrum. Många hade gångavstånd dit. Det roligaste på Ungdomsgruppsträffarna
tycker jag var all den påverkan vi kunde göra. Vi kunde
göra rummen till det vi behövde dem till. Det var ett
härligt umgänge och bra förutsättningar. Minnet av
ungdomsgruppen kommer alltid vara mig varmt om
hjärtat. Många diskussioner och lekar har lärt mig mer
hur man är som medmänniska”.

Jonna , en av deltagarna i Ungdomsgruppen som senare blev ungdomsledare säger så här: ”Petrusgården
för mig har alltid varit ett ställe jag trivts på och längtat till. Många år från ungdomen är spenderade där
och jag hade alltid kul där ”.
Vi kan naturligtvis uttrycka oss olika vad en kristen
tro är och vad Jesus och Gud betyder men det Simon
och Jonna uttrycker bygger på närhet och tid, på en
fysisk mötesplats där vi också kan känna närhet, både
till varandra och till Jesus själv. Att kyrkor och församlingshem finns är ett sätt för Kyrkan och församlingen
att ge en fysisk plats som får fyllas med tid och närhet. Del finns en långsiktighet i detta. När Jesus säger
”Jag är med er alla dagar till tidens slut” finns varken
början eller slut om man bedömer det tidsmässigt, det
gäller definitivt livet ut. Både det liv vi har koll på och
det vi inte har koll på.
Våra kyrkor och församlingshem i Jämshög och Olofström ger möjligheter, vi skall sedan göra vårt, dvs utnyttja dessa mötesplatser till viktiga möten med Jesus
och varandra för att upptäcka
nya och fräscha aspekter i livet.
Kanske upptäcker vi då också
”hur man är som medmänniska”.
Anders Blixt
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Nygammal
klockstapel på
kyrkogården
ling tillgångarna. Centrumkyrkan blev ägare till själva
församlingshemmet, likvida medel delades upp till ett
antal hjälporganisationer och klockstapeln behöll vi i
församlingen. Den har monterats ner, flyttats och skall
sättas upp på kyrkogården vid minneslunden så fort
alla tillstånd från Länsstyrelsen och kommunen är färdiga, förhoppningsvis före höstens intåg.

Det är inte ofta kyrkklockor blir stulna (och upphittade igen) men hos oss har det hänt. Det var inte någon
av de klockor som hänger i våra kyrkor utan en flera
hundra kilo tung nedmonterad klocka, som förvarades
på kyrkogården tillsammans med klockstapeln från
Gränums församlingshem. Hur hade den nu hamnat
där då?

Vad skall den användas till?
Vi kommer att använda klockstapeln vid urnnedsättningar, jordbegravningar och friluftsgudstjänster på
kyrkogården. Det var också anledningen till att vi flyttade den, den skall fortsätta ringa i församlingen, oavsett
vad som händer med Gränums församlingshem i framtiden.

När det föreningsägda församlingshemmet i Gränum
lades ner för några år sedan övertog Jämshögs försam-

Miljö
Församlingen jobbar med att miljödiplomeras i april 2016. Alla anställda hjälps åt för att
möjliggöra detta.
Solcellerna på gravkapellets tak är nu i drift.
Dagen när de kopplades in sken solen från
klar himmel och anläggningen generade ca
4 000 watt och det räckte till all förbrukning i
hela byggnaden då. Kyrkorådet har godkänt
en plan för satsning på fler anläggningar de
närmsta åren. 2016 är planen att en anläggning på Petrusgårdens stora tak mot söder
ska tas i bruk.

Ett miljötips till var och en är att gå in

www.klimatkontot.se och där fylla i lite uppgifter om din konsumtion m m och få ett
resultat hur du ligger till i jämförelse mot
medelsvensken med din klimatpåverkan.
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Det händer under hösten…
Drop-in dop
Lördagen den
19 september
kl 13-15
i Olofströms
kyrka

Under denna tid finns
bl.a. präst och musiker
på plat s och de som kommer dit kan bli döpta i en
enkel dopceremoni. Det enda
som krävs är att alla vårdnadshavare till barn under 18 år ger
sitt samtycke.

Gospelsmässa i

at
Efter dopet finns dopfika framduk
sel
pys
elt
i Mariasalen. Vi har även enk
till alla barn.
du fråIngen anmälan behövs, men har
expedipå
gor får du gärna ringa till Ann
och Tanja
tionen eller till prästerna Anders
för mer information.
Välkomna till drop-in-dop!

Olofströms kyrka
söndag 25 oktober
kl 16.00

Österlen Gospel

Upptakt inför hösten
Söndagen den 6 september
från kl 16.30 i och vid
Jämshögs kyrka.
Info om hösten • fika • gladjazz • trollerishow •
kyrkogårdsvandring • korvgrillning

terminsprogram delas ut •
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Gud
stjän
st
kl 18
.00

Det händer under hösten…

Tacksägelsedagen 11 oktober
Inför Tacksägelsedagen är du välkommen att
smycka Jämshögs kyrka lördag 10 okt kl 15. Har
du blommor, frukt eller annat får du gärna ta med
dig.

Tacksägelsedagen firar vi med Skördegudstjänst
11 oktober kl 16.00 i Jämshögs kyrka med ” Träd in
i dansen” Efteråt bjuder LRF på kaffe.

Miljö
musikalen
”Vill du åka
skidor nerför
sopberget”

Allhelgonahelgen

söndag 15 nov
kl 14.00 i Olofströms kyrka.

Gravsmyckningskaffe på Jämshögs
kyrkogård, fredag 30 okt. kl 11.0016.00 och lördag 31 okt kl 10.00-15.00.

Minior- och junior/tonårskören
medverkar.

Minnesgudstjänster, Alla helgons
dag, lördag 31 okt kl 16 och kl 18 i
Jämshögs kyrka. Kyrkokören medverkar.

Sön 1:a Advent
29 nov. Adventsgudstjänst

Finsk minnesgudstjänst Alla helgons dag, lördag 31 okt kl 12 i Olofströms kyrka.

kl 11.00 i Olofströms kyrka.
Kl 15.00-17.00 Adventsöppet på
Petrusgården.
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Petrusgården 10 år
Färdigt!

Före

Före

I full gång!

Före

Färdig
t!
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Kom och fira
med oss!
Vi firar hela
vecka 41.

Nästan
färdigt!

Invigning!

Firandet inleds med en
jubileumsgudstjänst 4/10
kl 10.00 i Jämshögs kyrka.
Fika med kanelbullar på
Petrusgården efter gudstjänsten.

Mer information kommer
Tisdagen 6/10 är det Öppet
Hus mellan kl 18.00-21.00.
Fika finns under hela kvällen,
några av de personer som var
inblandade i Petrusgårdens
tillkomst berättar, bildvisning
från byggtiden, planerad
ordinarie verksamhet kan också
förekomma samt en och annan
överraskning. Ett mer detaljerat
program kommer att vara
färdigt några veckor före.
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Välkomna!!

HÖSTENS VERKSAMHETER

Barn och familj

Diakonin

Små och stora
Torsdagar kl 13.00 – 16.00 Olofström
Fredagar kl 10.00 – 14.00 Jämshög
Babyrytmik (föranmälan)
Tisdagar kl 9.30 – 12.00 Olofström
Småbarnscafé (f d babycafé)
Onsdagar kl 9.00 – 11.30 Jämshög

Tisdagsträff
Tisdagar kl 13.30,
Olofströms kyrka
Sopplunch
Onsdagar kl 12.00
Olofströms kyrka,

Besöksgrupp
Tisdagar kl 14.00
Olofströms kyrka,
Finska daglediga
Tisdagar kl 13.30
Olofströms kyrka, start 15/9

Bara Vara
Tisdagar kl 18.00,
Petrusgården, Jämshög, start 22/9
Kaffestugan,
Torsdagar kl 13.30,
Petrusgården, Jämshög, start 17/9
Jämshögs arbetsförening,
Måndagar kl 14.00,
Petrusgården, Jämshög

Ungdoms
verksamhet
Miniorgrupp åk 1-3
Tisdagar kl 17.30
Olofströms församlingsgård
Juniorgrupp åk 4-6
Onsdagar kl 17.30
Olofströms församlingsgård
Tjejgrupp åk 6-9
Måndagar kl 16.30
Olofströms församlingsgård
Konfirmander
Onsdagsgrupp kl 14.30
Olofströms församlingsgård
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HÖSTENS VERKSAMHETER

Vuxenverksamhet

VERKSAMHETEN
BÖRJAR
VECKA 37

Jesus dojo – praktiskt bibelstudium,
Torsdagar kl 17.00
Jämshögs folkhögskola.
Föranmälan
Pilgrimsvandring
24 oktober på Kjugekull

Körverksamhet
Kyrkokören
Måndagar, kl 18.30
Petrusgården, Jämshög
Miniorkören
Tisdagar kl 16.30
Olofströms församlingsgård

Junior/Tonårskör
Onsdagar kl 16.30
Olofströms församlingsgård
Psalm och sång
Onsdagar kl 10.00, start 23/9,
Petrusgården, Jämshög
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Kyrkogårdsinfo
Påminnelse:
Tiden för den första inventeringen
vad det gäller att söka gravrättsinnehavare till gravplatser som saknar
innehavare gick ut den 30 juni 2015.
Detta gäller kvarteren AA-ED.
Har inte församlingen fått kontakt
med anhöriga till nedanstående
gravplatser inom anvisad tid så har
församlingen rätt att återta dessa
gravplatser.
Kvarter Nummer
AB
29-32, 209-210
AC
7-10, 18-19, 86-92
19, 20, 24-27-39-42,
AD
45-47, 73-74, 75-76
43-44, 126-128, 153-155,
BB
231-232,
46-47, 51-52, 88-89,
BC
109-110, 123-126, 162,
171-174
BD
8-10, 24-25, 56-57
BE
47, 53
16-17, 28-30, 90-91,
CA
119-120
CB
44-45, 98-99
CC
1, 25, 37, 73-74, 103-106
DA
16-17
DC
41, 65, 174-175, 176, 182
58, 100-102, 103-106,
DD
115-116, 133, 151
DE
1-4, 83-86
30-31, 44-46, 67-69,
DF
81-84
EA
5-6, 33-34
EC
73-74
ED
47-48, 107-108
Kontakta förvaltningsassistent Ann
Svensson ifall Ni är anhörig till någon gravsatt på ovanstående gravplatser.
Telefon: 0454-97707
mail:
ann.s.svensson@svenskakyrkan.se

DIAKONI
Foto: Privat

Diakonins mångfald
Vi lever i en värld med många
snabba förändringar. 60-70-talet
hade Olofström stor arbetskrafts
invandring. Vi hade så många arbeten att arbetsförmedlingen bl a
var i Finland och forna Jugoslavien
och värvade arbetare hit. Busslaster
med människor kom hit. Då var
det brist på lägenheter, men det
var många arbeten. Ett tag hade
vi så många tomma lägenheter att
man var tvungen att riva ner dem.
I dag har det vänt igen, nu är brist
på lediga bostäder. Vi har idag inte
arbetskraftsinvandring i samma
bemärkelse, men vi får mycket
kompetens till Sverige.
Jag flyttade till Olofström 1978, då
var det 6 finska hemspråkslärartjänster lediga. Idag har vi behov
av andra språk, arabiska, persiska

m m. 11 olika språk har varit samlade på vårt ”Språkcafé Mångfald”.
Deltagarna vill lära sig svenska och
entusiastiska Olofströmsbor är
lärare. Språkcafét är ett samarbete
med SFI (svenska för invandrare).
Syftet med språkcafét är integration. Assimilation är motsatsen till
integration. Vi kan smälta choklad
i mikron, men vi kan aldrig smälta
människor. Det är viktigt att alla
människor får behålla sin eget: kultur, språk och religion, men samtidigt lära det nya landets sätt att
leva. Bara efter några månader har
vänskapsband knutits och många
olika livsberättelser berättats.
Sverige har fått utbildade lärare,
snickare, målare, läkare, glasmäs-

tare, människor som flyr krig och
fattigdom. De kommer från Irak,
Iran, Syrien, Afghanistan, Eritrea
och många andra länder. Olofström
har varit en mångkulturell kommun
i många år och man ser att det är
roligt att komma till språkcafét och
mötas.
Svenska kyrkan måste hela tiden
göra sin omvärldsanalys. Vi är en
levande kyrka och lever i världen
här och nu. Världen förändras,
men människan bär samma frågor
om livet, om döden och om Gud.
Jag är en nyfiken människa, jag är
lika nyfiken att höra hur våra äldre
levde i Olofström förr, när de var
unga, som att höra var våra nyanlända kommer från och vilka framtidsdrömmar de har. Diakoni är att
möta människor i olika livssituationer, dela livets frågor och be. Dag
Hammarsköld har sagt ” Godhet är
något så enkelt som att alltid finnas
till för andra. Vi lär till våra barn ”.
Vi är en massa syskon som tycker
om varann. Tack gode Gud för jorden och alla människor. Gör en familj av alla, en enda jättestor.

Foto: Privat
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Välkommen till höstens diakoniverksamhet och låt oss vara nyfikna
tillsammans.
Mervi Juutilainen

SVERIGE-FINSKT

Oi niitä aikoja, oi niitä aikoja..
Ne tahtoisin niin elää uudestaan.
Tutun laulun sanat meille suomalaisille. Miten vuodet vierähtävätkään ja seurakuntätyössäkin on
ehtinyt tapahtua paljon. Vaikka
kuinka haluaisimme elää vanhoja
aikoja uudelleen, elämä on kuitenkin tässä ja nyt.
Tapasimme yhteisessä työntekijäkokouksessa kesäkuun alussa.
Papit Satu Jörgensen, Jaakko
Punta ja minä Olofströmin diakoni Mervi Juutilainen. Yhdessä
pohdimme suomenkielisen seurakuntatyön tulevaisuutta ja vähän
haikailimme menneitä aikoja, kun
meillä oli aivan erillaiset resurssit
tehdä tätä työtä. Vielä 80- luvun
lopulla meillä oli 4 papin virkaa, 3
diakoniatyöntekijän virkaa ja yksi
osaaikainen hiippakunta- kanslian
työntekijä. Tänä päivänä on Sadun
80 % virka pirstaloitu seuraavanlaisesti. 40%Tanskassa, jossa asuu
noin 7 000 suomalaista,20% Trellebogissa, jossa asuu noin 1000
suomalaista ja Malmössa 20%,
jossa suomalaistaustaisten lukumäärä on noin 8 000 asukasta.
Työtehtäviä ovat kirkolliset toimitukset, sielunhoito,erillaiset seurakuntaryhmät ja paljon lisääntyvä
diakoniatyön. Jaakko puolestaan
toimii pappina 50% Helsingborgissa ja 10% sen ympäristössä.
Olofströmissä ja Trelleborgissa 5%
ja Bjuvissä ja Lanskronassa 15%.
Hänen toimenkuvaansa kuuluu
myöskin kirkolliset toimitukset,
kotikäynnit, raamattupiirit, retriittit,
palvelevapuhelin, miestenpäivät,
kuutamoleiri. Olofströmiläisille on
tuttua, että Mervi toimii seurakunnan kaksikielisenä diakonina ja saa

virassaan käyttää suomenkieltä
tarvittaessa. Meillä on myös suomenkielinen työryhmä sekä päivävapaiden kokoontuminen kerran
kuukaudessa. Ennen meillä oli
hiippakunnan lehti Kirkolliset Kuulumiset, yhteistä toimintaa olivat
Naistenpäivät, Hiippakuntapäivät,
Miestenpäivät, Retriitit, Palveleva
Puhelin ja eläkeläisten leiri, ja kuoropäivät. Niin, oi niitä aikoja.

Foto: Privat
Valitettevasti olemme joutuneet
supistamaan toimintaamme, kuten lukijakin varmaan ymmärtää,
että kun leipä on pieninä palasina
maailmalla, ei sitä työntekijät ehdi
joka paikkaan.Haluamme kuitenkin
palvella seurakuntalaisia aina kun
meiltä pyydetään apua. Olemme
myös huomanneet, että kävijä
määrät ovat pienentymään päin eri
ryhmissä niin kuin jumalanpalveluksissakin. Retriitti ja Kuutamoleiri
Södra-Hokassa vetävät kuitenkin
vielä meitä suomenkielisiä. Toivon
liekki loistaa, emme me lannistu ja
toivotamme kaikki suomenkieliset
mukaan syksyn toimintaan. Yhdessä me saamme kysellä elämän
tarkoitusta, nauraa ja itkeä, hiljen11

tyä rukoukseen ja viettää ehtoolllista. Saamme kuulla evankeliumia,
ilosanomaa omalla äidinkielellä.
Pyhä Henki osoittakoon meille sen
tehtävän,johon meidät on kutsuttu,
tule sinäkin mukaan toimintaan.
Siunausta meidän kaikkien syksyyn!
Finskspråkiga tjänster i Lunds
stift
Satu Jörgensen, präst 80%
40% hela Danmark,20% Trelleborg, 20% i Malmö
Jaakko Punta, präst 100%
50% Helsingborg,10% Helsingborgs närområde
5% Olofström och Trelleborg och
15% i Bjuv och Landskrona
Mervi Juutilainen, diakon 100 %
svenskspråkig tjänst kan använda
finska i sin tjänst vid behov, en
dagledig grupp
Finskspråkig verksamhet i Lunds
stift, Telejour, Retreat, Pensionärsläger på Södra- Hoka, kyrkliga
förrättningar, finskspråkiga gudstjänster och olika
daglediga grupper.
Satu har även konfirmander i Danmark.
Mervi Juutilainen

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

KONFIRMATION

Varför
konfirmeras?

Det är många
som vill

Leva i
sitt dop ???

You´ll never walk
alone

Upplevelser

Nya kompisar
Samtal

Gemenskap

Meningen med
livet?

Välja rätt?
Klart att du ska!

Våren 2/5 2015
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KONFIRMATION
Sommaren 4/7 2015

Sommarenen 4/7 2015
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Församlingsnytt

Följande personer har under
perioden 1 april 2015 till 30
juni 2015 blivit medlemmar i
församlingen genom dopet:

Thilde Josefin
dotter till Sara Jämsbo och Emil Laakso

Bengt Hugo
son till Sandra Theodorsson och Robin
Johansson

Viktor David Ingvar
son till Leandra och Viktor Johansson

Viktoria Susanne Leandra
dotter till Leandra och Viktor Johansson

Ture Arvid Sigmund
son till Ulrika Johansson och Mattias
Hellman

Malin Helen Josefine
dotter till Karolina Baj och Karel Starek

Nemi Fiona Sophie
dotter till Sophie och Mikael Kjellberg

Clara Elin Inez
dotter till Elin och Erik Olsson

Wilgot Christian Christoffer
son till Therese Bengtsson och Emil
Svensson

Sture Stig Wiggo
son till Katarina och Christian Bergman

Simon
son till Believe och Goodness Okode

Följande personer har under tiden
1 april 2015 – 30 juni 2015 avlidit i
församlingen.
Rikard Thomsen, Olofström 87 år
Anna-Lisa Svensson, Jämshög 92 år
Arne Hansson, Olofström 84 år
Einar Svensson, Gränum 92 år
Svea Olsson, Jämshög 90 år
Lennart Gustafsson, Jämshög 92 år
Björn Eriksson, Olofström 69 år
Svea Olsson, Olofström 87 år
Marjatta Sirén, Jämshög 66 år

Torsten Jönsson, Olofström 88 år
Anja Kautto, Olofström 85 år
Anna Jönsson, Olofström 94 år
Seppo Sorri, Olofström 80 år
Signe Persson, Jämshög 90 år
Raimo Eskolin, Jämshög 55 år
Elsa-Viola Bergdahl, Olofström 87 år
Christer Wahlgren, Olofström 69 år
Rosa Andersson, Jämshög 91 år

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
13 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
19 lör 13.00 Olofström
(-15) Drop-in-dop
20 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst

Oktober
3 lör 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
10 lör 14.00 Jämshög
Dopgudstjänst
18 sön 10.00 Olofström
Gudstjänst
25 sön 10.00 Jämshög
Gudstjänst

November
8 sön 10.00 Jämshög
Gudstjänst
13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
14 lör 14.00 Olofström
Dopgudstjänst

Intresserad av dop? www. dopsajten.se
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December
5 lör 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
12 lör 14.00 Olofström
Dopgudstjänst

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

Nytt
Terminsprogram
för hösten ute
nu!

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

www.svenskakyrkan.se/jamshog

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

Tfn. o. Exp.tid
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
Anders Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
Tanja Borchardt komminister...............................0454-977 58
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Jennie Chapman komminister tjänstled. t o m juli.............................
Nils-Eric Gestegård vik. komm. .................................0454-977 52
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Ewa Johansson församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Carina Kenneteg kantor........................................ 0454-977 63
Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83
Foto: Anders Olsson

Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80

Foto: Privat

Tack, och välkommen

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

Tack David Sundström för din tid som skolpräst på
Jämshögs Folkhögskola. Det blev visserligen bara ett
år innan du ”drog vidare” till prästtjänst i Asarum men
du hann få många kontakter på skolan under det året.
Vi önskar dig Guds rika välsignelse i din nya tjänst.
Välkommen Siri Jarl Bagewitz som ny skolpräst
på Jämshögs Folkhögskola. Du kommer att få möta
många spännande människor på skolan och ha
många intressanta arbetsuppgifter.
Siri får presentera sig lite mer utförligt i nästa nummer
av Kyrknytt.

DIREKTNUMMER
Petrusgården / köket ............................................. 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.

Numera finns Jämshögs
församling på facebook.

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

Följ oss gärna! www.facebook.com/
jamshogsforsamling
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Kalendarium hösten 2015
September

3 tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
6 sön 		
14:e söndag efter Trefaldighet
			
16.30 Jämshög Upptakt (gudstjänst 18.00) se
sid 4
10 tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
13 sön 		
15:e söndag efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa *
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
18.00 Jämshög Ionagudstjänst
17 tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
19 lör 13.00 Olofström (-15.00) Drop-in-dop
20 sön		
16:e söndag efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
12.00 Olofström Finsk Mässa
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
18.00 Olofström Taizémässa
24 tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
27 sön 		
17:e söndag efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa *
			
16.00 Asarum Sammanlyst kontraktsmässa

1 tors 19.00
3 lör 14.00
4 sön 		
			
10.00

8 tors 19.00
10 lör 14.00
			
15.00
11 sön 		
			
16.00
15 tors 19.00
18 sön 		
			
10.00
			
12.00
			
16.00
22 tors 19.00

Oktober

Folkhögskolan Mässa
Olofström Dopgudstjänst
Helige Mikaels dag
Jämshög Jubileumsgudstjänst (för stora
och små) med anledning av Petrusgården
10 år. Fika, Petrusgården. 10 år firas hela
veckan – se sid 6.
Folkhögskolan Mässa
Jämshög Dopgudstjänst
Jämshög Smyckning av kyrkan inför söndagen (se sid 4-5)
Tacksägelsedagen
Jämshög Träd in i dansen – Mässa med
kör, musiker, dansare (LRF bjuder på
kaffe)
Folkhögskolan Mässa
20:e söndag efter Trefaldighet
Olofström Gudstjänst *
Olofström Finsk Mässa
Jämshög Taizémässa
Folkhögskolan Mässa

* Enkelt kyrkkaffe

25 sön 		
21:e söndag efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Gudstjänst *
			
16.00 Olofström Gospelmässa med Österlen
Gospel
27 tis 13.30 Olofström Vardagsgudstjänst (lovöppet)
28 ons 13.30 Jämshög Vardagsgudstjänst (lovöppet)
29 tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
30 fre 16.00 Jämshög Andakt (Ö Hus kyrkogården
11-16) se sid 4-5
31 lör 		
Alla Helgons dag
			
10-15 Jämshög Ö Hus kyrkogården
			
12.00 Olofström Finsk Minnesgudstjänst
			
16.00 Jämshög Minnesgudstjänst, kör medv.
			
18.00 Jämshög Minnesgudstjänst, kör medv.

November

1 sön 			Söndag efter A Helgons dag
			
16.00 Olofström Mässa i Allhelgonatid
5 tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
8 sön 		
23:e söndag efterTrefaldighet
			
10.00 Jämshög Gudstjänst *
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
16.00 Olofström Taizémässa
12 tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
14 lör 14.00 Olofström Dopgudstjänst
15 sön 		
Söndag före Domsöndagen
			
12.00 Olofström Finsk Mässa
			
14.00 Olofström Gudstjänst med musikal, fika
19 tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
21 lör 17.00 Jämshög Idoffs Jul (biljetter)
22 sön 		
Domsöndagen
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
18.00 Ekumenisk gudstjänst, (kyrka meddelas
senare), kaffe
26 tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
29 sön 		
1 Advent
			
11.00 Olofström Adventsgudstjänst (körerna
medv.)
		15.00-17.00 Adventsstuga i Petrusgården, kaffe

OBS: Kvällsgudstjänsterna/mässorna förändrade:
Ionagudstjänst och Taizémässa, kl 16.00 fr o m Tacksägelsedagen t o m februari 2016. Resten av året kl
18.00.

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

