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Kan julgransgodis
vara mer än gott?

För längesen fanns det en godistillverkare som på
ålderns höst ville göra en speciell sorts godis som en
hyllning till Jesus.

Detta är en legend om något så trivialt som polkagris
stången, eller…
Kanske är det snarare ett sätt att försöka tolka berättel
sen om det stora som händer i det där stallet i Betlehem
när ett barn får vända upp och ner på världen. Berät
telsen finns på nästa sida. På samma sätt som godistill
verkaren får vi, var och en av oss, försöka tolka in det
barnet (som blir en vuxen man också så småningom) i
våra liv och vår omvärld.

Till att börja med bestämde han att godiset skulle ha en
hård konsistens, eftersom Jesus är den fasta klippan.
Sedan bestämde han att godiset skulle ha formen av
ett J, som en symbol för Jesusnamnet. Vänt upp och
ner skulle det då också ha formen av en herdestav, som
en påminnelse om att Jesus är den gode herden
Den smak han valde var pepparmint, som påminner om
isop. Isop används i Gamla testamentet i sammanhang
som handlar om renhet.

En mycket god jul, kanske med Jesuspolkagrisstänger i
granen(?) önskas er alla
Anders Blixt

Färgen bestämde han skulle vara vit, också det en sym
bol för Kristi renhet och helighet. Slutligen lade han till
röda ränder, som en påminnelse om det blod som flöt
när Jesus dog för oss.

(Denna legend, och fler
därtill, hittar du i en bok.
Boktipset hittar du på
sidan 13)

Den julen pryddes godistillverkarens julgran av polka
grisstänger, som ett tyst vittnesbörd om vem barnet i
krubban egentligen är.
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Julevangeliet

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förord
ning om att hela världen skulle skattskrivas.
Det var den första skattskrivningen, och den hölls
när Quirinius var ståthållare i Syrien.
Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin
stad.
Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids
hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen,
till Davids stad Betlehem,
för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin tro
lovade, som väntade sitt barn.

”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.”
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen
sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betle
hem och se det som har hänt och som Herren har
låtit oss veta.”
De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det
nyfödda barnet som låg i krubban.
När de hade sett det berättade de vad som hade
sagts till dem om detta barn.
Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade.
Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade
det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och
lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var
så som det hade sagts dem.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att
föda,
och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade
honom och lade honom i en krubba, eftersom det
inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin
hjord om natten.
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens
härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor
förfäran.
Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär
bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är
Messias, Herren.
Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött
barn som är lindat och ligger i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor
himmelsk här som prisade Gud:

När åtta dagar hade gått och man skulle omskära
pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade
gett honom innan hans mor blev havande.
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Musik i Advent och Jul
i Jämshögs kyrka
3:e söndagen i Advent kl.16.
Luciagudstjänst med Kyrkans
barnkör, Juniorerna, Kyrkokören
m fl.

Trettondedag Jul kl.18 Julspel.
För fjärde året i rad gestaltar vi julens
evangelium med barnet i krubban,
Maria och Josef, herdarna, änglarna,
vise männen, kung Herodes, kejsare
Augustus och profeterna.
Foto:Alf Carlstedt

Annandag Jul kl. 18.

Julmusik med Catrin Johnsson
(sång), Rachel Fuller (piano) och
Kyrkokören.

Vill Du vara med?
Kontakta Eva Bäckman
tel. 070 394 85 73 eller mail
eva.backman@svenskakyrkan.se
senast den 16 dec.
Foto:Alf Carlstedt

Julkonserter
8 dec 17.00 Olofströms
kyrka. Tonsättarna
15 dec 16.00 Jämshögs
kyrka. Lions

Julklappstips
Julmusik på Kungliga slottet
159 kr – finns på naxosdirect.se
Eva Bäckman
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Utst
ällni
ng

Baka din julkrubba och ställ ut
den i Olofströms kyrka.
Precis som man kan göra ett peppar
kakshus kan man göra en peppar
kakskrubba. Krubban skall få plats
på ett A4-papper och inte vara högre
än 20 cm. Vi ställer ut de bakade
krubborna mellan den 3:e advent
och den 13 januari.
Kontakta Pernilla Gustavsson,
977 80 för anmälan och inlämning.
Krubban återlämnas till bagaren efter
utställningen.

Julklappstips
En snygg hatt, det pryder både en vacker kvinna och man!!
Till barn: en ljudbok!!
Magnus Ljungberg
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Härlig höstupptakt i Holje Park

Tack för en härlig dag då det
begav sig i början av sep
tember. Vi hade, bland allt
annat som hände då, en
äppelpajtävling. Marcos
recept, för det var ju han
som vann, har du här så att
du själv kan baka en minst
lika god paj. Tack till er alla
som bidrog med stor glädje
på olika sätt denna dag.

Foto: Anders Blixt

Äppelpaj
Pajen är fylld med både äpplen
och äppelmos. Den serveras med
vaniljsås eller lättvispad grädde.
250 g smör
5 dl vetemjöl
3 msk socker
2 äggulor
Fyllning:
3 dl äppelmos
Rivet skat av 1 apelsin
8-10 äpplen
2 msk socker
1 msk kanel
Penslat vispat ägg

Gör så här:
1. Hacka samman smör, mjöl och
socker och blanda i gulorna. Forma
snabbt till en deg som läggs i kylen
i en timme.
2. Sätt ugnen på 225 grader. Kavla
ut halva degen och tryck fast den i
en form. Låt degen hänga lite över
kanten. Grädda på nedre falsen ca
10 minuter.
3. Blanda äppelmos med apelsin
skal och bred över det förgräddade
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pajskalet. Lägg klyftade och skalade
äpplen på moset. Strö över en
blandning av socker och kanel.
4. Kavla ut resten av degen till ett
lock, lägg på och tryck fast vid
kanterna. Skär ut mönster av
överbliven deg och lägg ovanpå.
Pensla lätt med lite vispat ägg.
Grädda på nedersta falsen i 30-35
minuter.
LYCKA TILL

Kyrkogårdsinfo

Stöd arbetet för en
bättre värld
Aids orsakar ett enormt lidande för miljontals
människor runt om i världen Många barn har bli
vit föräldralösa på grund av aids.
Den 1 december är det Världsaidsdagen. Detta vill vi uppmärksamma ge
nom att sälja aidsljus utanför Jämshögs kyrka 1 Advent och vid julskylt
ningen i Olofström på torget. Den 4 december kl. 18.00 (på Bara Vara)
kommer Katalin Hajas, Felicia, Ronja, Julia och Leila har julmusikprogram i
Petrusgården i Jämshög, under julkampanjens insamling.
I nästa nummer av Kyrknytt presenterar vi vårens fasteinsamling 2013, som
börjar så smått redan i februari månad. Redan nu kan vi dock utlova Ingvar
Björnsson med orkester. De kommer att ha en konsert i Jämshögs kyrka.

Allmän
toalett
Den allmänna toaletten som
finns vid gravkapellet är nu
också renoverad. Den är han
dikappanpassad och här finns
också ett skötbord. Toaletten är
öppen alla dagar mellan kl 7-16
därefter är den låst och larmad.
Skötbord finns också inne i
kyrkan på toaletten där.
Gamla toaletten, som finns
nere vid förrådsbyggnaden, är
stängd tillsvidare pga upprepad
skadegörelse.

Mer om det i nästa nummer.

Vinter(vatten)kran
för utebruk har installerats på
norrsidan av Jämshögs kyrka
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.
Marco glad vinnare i äppelpajtävlingen
Foto: Privat
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Jämshögs kyrka i ny tappning!!!
Den 30 september återöppna
des Jämshögs kyrka efter reno
veringstiden från januari till
september. Biskop Antje ledde
vår mässa och med några bil
der från den mässan vill vi visa
något av vad kyrkan kan visa
upp idag.
Nu är den stora renoveringen av Jäms
högs kyrka färdig och det första som
möter oss är den nykalkade vita fasader
na. Lite högre upp ser man att även
tornets fasader som för övrigt är av tjocka
ekplankor fått en ny fin lyster med bl a
linoljefärg. Alla fönster har genomgått ett
väldigt omfattande arbete med färgbort
tagning, byte av kitt mm. En del markar
beten har utförts t ex en ny stensatt gång
till Gudmorshuset.

Lite fakta om kyrkan
och renoveringen:
Byggtid: 9 månader
Antal olika hantverkare: mer
än 100
Antal fönsterbågar: 240
Kilo snickerispackel: 135
Torktid fullständig behandling
med äggoljetempera: 3 veckor
Antal byggmöten: 11
Innanför huvudentréns kopparbeklädda portar, som
utrustats med dörröppnare, finns ett par nya skjutpor
tar av glas om öppnas automatiskt när man närmar sig.
I vapenhuset som numera är ett uppvärmt utrymme
står nya bänkar och ett informationsskåp.
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Alla tidigare målade ytor i hela
kyrkan har fått ny färg, i vissa fall
en ny kulör t ex koret. Fram mot
koret ser man att en ramp byggts
av nya kalkstensplattor. En bänk
har tagits bort och givit plats för
t ex rullstolar. I koret har altar
ringen dragits in och nya kalk
stensplattor lagts i golvet. Altar
tavlan har blivit rengjord och
skillnaden mot förut är stor.
Vid återöppnandet invigdes också
det nya krucifixet och de nya
ljusstakarna, allt i glas.

En ny tekniksak är att man numera kan visa t ex bilder via en dator på stora
visningsdukar som sitter på båda sidor om altaret högt upp. Projektorerna
som förstorar bilden sitter diskret placerade bakom de vita högtalarna i
taket.
På ljuskronornas vajrar sitter massor av spotlights som dels belyser ut
smyckningar på väggar och dels som extra belysning i bänkarna.
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Diakoni

Hur har de det
egentligen,
våra ungdomar,
i Olofströms
kommun?
Sammanfattningsvis kan

man väl säga att; av drogvane
undersökningen kan man utläsa det
som vi som jobbar ”ute på fältet”
redan anat, att de allra flesta av
våra härliga ungdomar upplever sig
ha det bra och att det allra mesta
fungerar kring dem. De trivs på det
hela taget med sin tillvaro hemma,
med kompisar och i skolan. De
använder inte narkotika och har
en sund inställning till alkohol och
tobak.
Däremot har vi också en grupp väl
digt härliga ungdomar som inte trivs
med tillvaron på olika sätt. Vi har
ungdomar som inte trivs i skolan,
som röker, som provat eller använ
der narkotika, som dricker stora
mängder alkohol och som utsätter
sig för stora risker genom att leva
på ett sådant sätt att kropp och själ
inte mår bra. Hur hanterar vi vuxna
det?

Jag tänker att de absolut vik

tigaste personerna i dessa ungdo
mars liv, i alla ungdomars liv, nästan
alltid är ni som är föräldrar.

Julklappstips:
Mitt tips är må bra/ta hand om
julklapp...
Ge bort en massage/ansiktsbe
handling/spadag eller varför inte
en valfri utflyktsdag:
Mia

Foto:Privat
Jaha du…, tänker kanske du som
har en till synes totalt okontakt
bar tonåring hemma. Jag vidhåller
fortfarande att du som förälder är
absolut viktigast och jag lovar att
ditt barn lyssnar på dig även om det
inte ser ut så. De vill att de vuxna
ska bry sig, säga till och upprätthål
la regler och finnas tillgängliga även
om ungdomen stänger in sig på sitt
rum och bara kommunicerar om det
allra nödvändigaste.
Detta kan naturligtvis vara mycket
påfrestande för tålamodet, då kan
det vara skönt att prata med andra
vuxna i samma situation, så bygg
nätverk med andra föräldrar, diskute
ra, ventilera, var med och nattvandra
ute på byn och framförallt lita på din
egen magkänsla som vuxen.

I dag finns det vettiga vuxna ute
minst en gång i veckan och även
vid större helger och evenemang.
Man vandrar från 21:30 till ca 01.00
och idag försiggår nattvandringen
i kommunal regi tillsammans med
kyrkan och föreningslivet och alla
är hjärtligt välkomna att ingå. Är
du intresserad så kan du ta kontakt
med mig.
Jag tänker att ju fler vi är därute
kring allas våra ungdomar, ju större
skyddsnät det finns, ju fler ungdo
mar kan vi fånga upp, om de börjar
halka snett.
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I vår kommun har vi byggt
upp ett nära och väl fungerande
samarbete mellan skola, elevhälsa,
fritid, kyrkan, socialtjänst, polis,
föreningsliv och inte minst med
ungdomar och föräldrar själva och
det kan vi hela tiden bli bättre och
bättre på och utveckla mer och mer
i framtiden. Vi har också förutom
kyrkan flera öppna mötesplatser för
ungdomar, Växtverket, Susekullen
och Junis i Jämshög. Där kan man
som barn och ungdom bli sedd och
bekräftad samtidigt som man umgås
med kompisar och där finns alltid
vettiga vuxna som kan stötta, finnas
och fånga upp och slussa vidare om
det behövs. Växtverket är öppet
för alla från 7 år och uppåt. Vi har
öppet 6 dagar i veckan; tis, ons, tors,
sön 14-21 och fre, lör 14-23. Efter kl
19.00 måste man vara 12 år.
Vill du snabbt veta vad som
är på gång på Växtverket så finns
vi på Facebook och på Olofströms
kommuns hemsida. Du kan också
ringa: 0454-935 51 eller maila:
mia.haraldsdotter@olofstrom.se
Mia Haraldsdotter

Tänk på att vi alla förtjänar att
tyckas om och respekteras för
den vi är, inte för det vi gör.

Sverige-finskt

Ilmakehän
uudelleen
vihkimisessä
kirkon
Aurinko paistaa kullan keltaiset
lehdet lentelevät lempeässä syystuu
lessa. Astelen kohti Jämshögin
kirkkoa. Kirkkaana loistavat lamput
ja kynttilät kutsuen kulkijaa sisään.
Ajatella, että näin kaunis on kirk
komme remontin jälkeen. Läpinäky
vien ovien tähden voimme jo ulkona
nähdä sen loiston, mikä sisällä on.
Sunnuntaina 30. syyskuuta oli suuri
juhlapäivä. Kirkko täyttyi juhlaväes
tä. Suomenkielinenkin työ oli esillä.
Tuula Kaikkonen luki evankeliumin
tekstin suomeksi ja Maija- Liisa
Laaksonen rukoili esirukouksen
suomenkielellä. Suomalaiset lauloi
vat virret omalla äidinkielellään.
Näinhän se täytyykin olla, olemme
han yksi osa tätä seurakuntatyötä.
Ovesta sisään astuessani ihailin
tuota kaunista ja puhdasta kirkkoa.
Miten ammattitaitoisia ihmisiä
paikkakunnalta löytyikään :sähkö
miehiä, maalareita, nikkareita ja ties
mitä. Ensimmäinen kirkko oli tällä
paikalla 1100- luvulla. Silloinen
arkkipiispa Eskil Lundista rakennutti
pienen puukirkon Jemshögiin. Tästä
kirkosta ei ole enään mitään jäljellä,
mutta 1200- luvulla Bäckaskogin
luostarista tuli munkkeja Jemshögiin
ja he rakensivat tälle paikalle toisen
kirkon vaaleanpunaisesta tiilistä.
Nämä kristitityt toivat meille jotain,
joka vieläkin elää. Kirkko on vain
rakennus, mutta kirkon sanoma on
sama. Perus elämäkysymykset ovat
aina samat. Miksi elämme ja kuo
lemme? Mikä on elämän tarkoitus?
Kuka on Jumala, vai onko häntä?
Kautta aikojen on ihminen pohtinut

näitä ja muitakin elämänkysymyk
siä. Seurakunta on paikka, missä
yhdessä nauretaan ja itketään.
Saadaan kasvaa ihmisinä ja etsiä
vastausta näihin kysymyksiin.
Hiljentyä rukoukseen ja pyytää
apua siihen, mitä itse emme ym
märrä. Kauan ennen meitä rukoiltiin
tällä paikalla ja näin tulee tapahtu
maan myös meidän jälkeenkin. On
iloista nähdä, että neljännen polven
suomalaisetkin tuovat lapsenssa
kastettavaksi kirkkoomme, rippi
koulussa aina vilahtaa suomalaisia
nimiä. Diakoniatyössäkin viime
kesänäkin oli kaksi suomalaistaus
taista kesätöissä. Saamme yhdessä
iloita kirkostamme ja taas adventin
aikaan kokoontua yhdessä laula
maan Kauneimpia joululauluja.
Adventti virren sanoihin yhtyen ”
Avaja portis ovesi, käy Herraas
vastaan nöyrästi, kun itse taivaan
kuningas sun tahtoo olla vierahas ”.
Kirkon portti on aina auki avat
kaamme sydämmemme ja kotiovet
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kin taivaan kuninkaalle. Rauhallista
Joulua ja Siunausta Uuteen Vuo
teen 1013 ja tervetuloa mukaan
toimintaan.

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

Kyrkoåret
Varför har vi ett kyrkoår?
och varför ser det ut som
det gör?
Den första frågan har två svar. Vi
har ett kyrkoår av traditionella
orsaker. Kyrkoåret har gamla anor
som sträcker sig tillbaka till långt
före reformationen. Den andra
orsaken är lite mer av teologiska
skäl. Genom att följa kyrkoåret får
vi följa med Jesus under hela hans
liv. Vi riskerar alltså inte att bara
fokusera på våra favoritämnen.

andra år firar vi en betydligt senare
Påsk. Anledningen till att den flyttar
på sig är att Påskdagens placering
har med två saker att göra, fullmå
nen och vårdagjämningen. Påskda
gen firas alltid den första söndag
som inträffar närmast efter den
fullmåne som infaller på eller
närmast efter 21/3.

Genom att gå i kyrkan under tre års
tid har vi hört stora delar av nya
testamentet och en hel del av
gamla testamentet också för den
delen. Anledningen att det ser ut
som det gör är kyrkoåret kombine
rar två typer av kyrkliga helgdagar,
dels de fasta och sedan de rörliga.

Rörliga helgdagar

Nu kommer vi till det som verkar
vara lite krångligare. Det är inte så
krångligt egentligen, men lite
knepigt är det allt. Som ni säkert
märkt vid det här laget så flyttar
Påskdagen på sig från år till år.
Vissa år firar vi en tidig Påsk och

Bilden som ni ser här ger en
schematisk bild över vårt kyrkoår.
Som ni ser har de olika segmenten
olika färg. Det vi ser här är de tre
vanligaste liturgiska färgerna – vitt,
lila och grönt. Om vi tittar oss
omkring i kyrkan på de olika
söndagarna ser vi att det är lite
olika från gång till gång. Färgerna
på prästens stola, vid predikstolen
och tyget framför altaret byts ut allt
eftersom kyrkoåret rullar på.
Som ni säkert sett finns det två
andra färger på stolan också –
svart och rött. Vi tänker oss att de
olika färgerna hjälper oss att
fokusera på söndagens stämning
och tema.
Grönt, som är den vanligaste
färgen, symboliserar växandet i tro.
Vitt är glädjens färg och lila är
botens och fastans färg. Svart
används bara på en enda kyrklig
helgdag, långfredagen på Jesus
blev korsfäst och dog.

Fasta helgdagar

är Jul och de dagar som hör sam
man med julens händelser: tretton
helgen, Jungfru Marie Bebådelse
och Kyndelsmäss. Till de fasta hör
också Tacksägelsedagen, Mikaeli
dagen och Allhelgonatiden. Dessa
dagar inträffar antingen på en all
deles speciell dag: så till exempel
Juldagen som alltid inträffar 25/12
oavsett vilken veckodag det är.
De andra helgdagarna inträffar
under en viss period. Till exempel
infaller alltid Jungfru Marie bebå
delsedag på den söndag som
inträffar under perioden 22/3 –
28/3 om inte det är Palmsöndag, då
flyttas Jungfru Marie bebådelsedag
till söndagen före Palmsöndag.

Liturgiska färger

Före Påsk skall vi också hinna
med fyrtio dagars fasta, i och med
att söndagar aldrig är fastedagar
måste vi lägga till några dagar och
inleder därför Påskens fasta på
Askonsdagen! Om vi har en väldigt
tidig Påsk hinner vi inte med så
många söndagar efter Trettonde
dagen, å andra sidan blir det desto
fler söndagar i Trefaldighetstiden
och vise versa.
Till de helger som följer Påsken är
Pingst och heliga trefaldighetsdag.
Pingsten inträffar på den sjunde
söndagen efter Påsk och heliga
trefaldighetsdag är söndagen efter
Pingst.
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Den röda färgen har med blod och
martyrium att göra, vi kan se den
till exempel på annandag Jul då vi
kommer ihåg den första kristna
martyren – Stefanos.
Låter det här krångligt? Lite knepigt
är det allt, men som tur är finns det
system i hur och när helgerna
inträffar och vilka färger vi skall
använda. Till vår hjälp finns ett
utdrag ur Kyrkoordningen i vår
psalmbok på sidan 1632 och
följande.
Men så klart är det allra enklast att
titta i Dagboken med Kyrkoalma
nacka – där står allt! Väl mött i våra
vackra kyrkor under nästa kyrkoår!
Gott nytt Kyrkoår förresten.
Magnus Elmblad

Hallå där Birgit Johnsson
(begravningsombud)

Birgit Johnsson

Har arbetat sedan 1971 i Olofströms
kommuns tjänst
Pensionär sedan ett år tillbaka
För närvarande: utsedd till begravningsombud i Olofströms kommun

Vad gör ett begravningsombud?
”Jag skall finnas till för dem som
inte tillhör Svenska Kyrkan i Olof
ströms kommun. Som en ombuds
man ungefär, när det gäller begrav
ningsfrågor. Sedan år 2000, när
kyrka/stat skiljdes åt, skall det
finnas en förmedlande länk mellan
den lokala församlingen för Svenska
Kyrkan (läs: begravningsverksam
heten)och den enskilde individen.
Under tio år arbetade jag som
flyktingsekreterare och det kändes
naturligt att bli begravningsombud.
Jag har också varit politiskt aktiv
länge.”
Då ser du kanske en koppling
mellan tro och begravning?
”Jag är uppväxt i en kristen familj
och själv medlem i Svenska Kyrkan,
vilket för mig är ett medvetet val.

Julklappstips:
Till den som har allt kan man alltid
ge en gåva i dennes namn till något
insamlingsprojekt! I och för sig är
Dagboken med kyrkoalmanacka en
trevlig bok!
Magnus Elmblad

En egen tro har jag också och ser
livet som en skolning. Vi lär oss av
det vi upplever, t ex ödmjukhet. Det
innebär för mig en global världsbild
med respekt för andra religioner
likväl som för de som är ateister.”
Har du något bra tips att förmedla?
”Tänk efter före! Med det menar jag
att det är bra att göra klart för sina
anhöriga hur man vill ha det med
sin begravning. Gör det gärna
skriftligt. Det underlättar för alla
parter.”

Du når Birgit på telefon
0454-771135/070-6374449.
Epost: birgit.jonsson@oktv.se
eller via kommunens hemsida:
www.olofstrom.se
(intervju: Anders Blixt )
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Julklapps
tips!

Legender och välsignelser –
samlade av Kristina Reftel,
Argument Förlag AB. Härliga
legender som fortfarande, trots
sin ålder, känns aktuella. Välsig
nelser för alla skiften i livet, att ge
och få.
Legenden i betraktelsen på sid 2
är hämtad från boken.
Anders Blixt

Församlingsnytt
Följande personer har under perioden 1 juli 2012 – 30 september 2012
blivit medlemmar i församlingen
genom dopet:

Följande personer har under perioden 1 juli 2012 – 30 september 2012
avlidit i församlingen:

Annie Ines

Dotter till Åsa Svensson och
Johan Seger

Ulf Christoffer Roland

Son till Nicole Törnström och
Mikael Jönsson

Mats Jake Texas Emil Johan
Son till Veronica Bergqvist och
Kim Nilsson

Ellen Magdalena

Dotter till Magdalena Olsson och
Andreas Nilsson

Vera Evelin

Dotter till Jenni Karjalainen och
Dennies Svensson

Jon Arne Linus

Son till Carmilla Berntsson och
Markus Jönsson

Wilma Julia Sofia

Millie Linnéa Susanne

Dotter till Petra och Jörgen Wildner.

Dotter till Susanne Nevanranta och
Jani Mulari

Jacob Dan

Son till Ida Hjalmarsson och
Arto Körkkö

Albin Elias

Son till Inger och Henrik Viktorsson

Freja Adele Carolina

Ida Tyra Jenny

Dotter till Caroline Arnell och
Daniel Nilsson

Dotter till Jenny och Fredrik Thomasson

Ingegärd Persson, Gränum 83 år
Arne Svensson, Olofström 78 år
Ally Westesson, Olofström 83 år
Ella-Britt Johansson, Jämshög 81 år
Ernst Svensson, Olofström 89 år
Gunnar Lennartsson, Olofström 79 år
Marie-Louise Nilsson, Olofström 76 år
Kjell Bentzer, Olofström 57 år
Lars-Birger Pettersson, Olofström 79 år
Salli Ojala, Olofström 87 år
Gurli Appelros, Jämshög 91 år
Ester Nilsson, Olofström 96 år
Ingrid Bengtsson, Olofström 76 år
Birgit Karlsson, Olofström 75 år
Anna-Greta Jönsson, Olofström 84 år
Henry Asp, Olofström 76 år
Inge Hedström, Jämshög 88 år
Emelie Leanderson, Jämshög 25 år
Otto Håkansson, Olofström 88 år
Marja-Leena Grönberg, Olofström 60 år

Elli Rytkönen, Olofström 80 år
Simon Egonsson, Jämshög 23 år
Ellen Mattsson, Olofström 97 år
Harry Johnsson, Jämshög 86 år
May-Britt Ohlsson, Olofström 76 år
Rut Larsson, Olofström 92 år

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

Januari
13 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
20 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
27 sön 10.00 Jämshög Gudstjänst
Februari
2 lör 14.00 Jämshög.
Dopgudstjänst
10 sön 14.00 Olofström
Dopgudstjänst

Mars
2 lör 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
10 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
31 Påskd 14.00 Jämshög
Påskdagsgudstjänst för stora och
små
April
1 Annandag Påsk 12.00
Olofström Dopgudstjänst

7 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
14 sön 10.00 Olofström
Gudstjänst 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Maj
5 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
12 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.
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.

www.svenskakyrkan.se/jamshog
DE

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

Nytt
Terminsprogram
för vintern
ute nu!

Anders Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
Tanja Borchardt komminister...............................0454-977 58
Maurits Rehn vik. komminister ........................0454-977 52

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

Jennie Chapman komminister föräldraled.. ......................................
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Ewa Johansson diakoniassistent ....................... 0454-977 62
Eva Bäckman kantor............................................... 0454-977 63
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Levande Julspel Trettondedag
Jul 6/1 Läs mer på sid 4

Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83
Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80

Sportlovsöppet v 8

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

Heldagsöppet onsdag i Petrusgården Jämshög,
torsdag i Församlingsgården Olofström, för barn
med vuxna. Mer information kommer i januari,
eller kontakta barnledarna (se vänsterspalten)

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

DIREKTnummer
Petrusgården .............................................................. 0454-977 30

Välkommen
Maurits
Rehn,

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

som skall vikariera
som komminister för
föräldralediga Jennie
Chapman. Maurits
börjar den 1 decem
ber och vikarierar
Foto: Susanne Andkvist
fram t o m augusti
2013. I nästa nummer presenterar han sig.

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
jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
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Kalendarium vintern 2012-13
December
2 sön
			
			
			
5 ons
8 lör
			
9 sön
			
			
12 ons
15 lör
			
16 sön
			
			
			
20 tors
23 sön
			

1 Advent
14.00 Adventsgudstjänst, kören medv.
Jämshög
15-18 Julskyltningsgröt i Petrusgården.
18.00 Olofström Julkonsert med musik
skolan
20.00 Mässa Folkhögskolan
13.00 Dopgudstjänst Jämshög
17.00 Tonsättarnas julkonsert Olofström
2 Advent
10.00 Mässa Olofström Enkelt kaffe
14.00 Adventsgudstjänst, kaffe Gaslunda
20.00 Folkhögskolan Mässa
13.00 Dopgudstjänst Olofström
16.00 Lions julkonsert Jämshög
3 Advent
10.00 Mässa Olofström
13.00 Finsk Gudstjänst och julsång
Olofström
16.00 Luciagudstjänst, kör/barnkör medv.
Jämshög
9.30 Avslutning Folkhögskolan Jämshög
4 Advent
10.00 Mariamässa Enkelt kaffe Olofström

24 mån Julafton
			
11.00 Samling vid krubban Olofström
			
17.00 Julbön Jämshög
			
23.30 Midnattsmässa Olofström
25 tis Juldagen
			
7.00 Julotta, kören medv Jämshög
			
11.00 Finsk gudstjänst Olofström
26 ons 	Annandag Jul
			
18.00 Musikgudstjänst se sid 4.Jämshög
30 sön Söndagen efter Jul
			
10.00 Mässa Olofström
31 mån 	Nyårsafton
			
16.00 Nyårsbön Jämshög

Januari

1 tis 	Nyårsdagen
			
18.00 Mässa Olofström
6 sön 	Trettondedag jul
			
18.00 Gudstjänst med julspel Jämshög
(se sid 4)
9 ons
13 sön
			
			
			
16 ons

20.00 Mässa Folkhögskolan
1 söndagen efter Trettondedagen
10.00 Mässa Jämshög
10.00 Finsk gudstjänst Olofström
13.00 Dopgudstjänst Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan

20 sön
			
			
			
23 ons
27 sön
			
			

2 söndagen efter Trettondedagen
10.00 Mässa Kyrksöndag kaffe Olofström
13.00 Dopgudstjänst Olofström
18.00 Ordnära gudstjänst Jämshög
20.00 Mässa Folkhögskolan
Septuagesima
10.00 Gudstjänst Jämshög
18.00 Mässa med konfirmandmedv.
Olofström
30 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan

Februari
2 lör
3 sön
			

14.00 Dopgudstjänst Jämshög.
Kyndelsmässodagen
14.00 Gudstjänst för stora och små och
dopfest, barnkör medv. Jämshög
			
18.00 Taizémässa, kör och instrumentalister
medv. Olofström
6 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
10 sön 	Fastlagssöndagen
			
10.00 Mässa, upptakt fasteinsamlingen kaffe
Olofström
			
14.00 Dopgudstjänst Olofström
			
17.00 Musikgudstjänst, Karlshamns
Symfoniorkester Jämshög
13 ons 20.00 Askonsdagsmässa Folkhögskolan
14 tors 18.00 Vardagsgudstjänst och familjekväll,
anmälan! Olofström
			
19.00 Passionsandakt med kaffe och samtal
Gudmorshuset Jämshög
17 sön 1 söndagen i fastan
			
10.00 Finsk gudstjänst Olofström
			
14.00 Gudstjänst Gränum
			
18.00 Mässa i stillhet Jämshög
21 tors 19.00 Passionsandakt med kaffe och samtal
Gudmorshuset Jämshög
24 sön 2 söndagen i fastan
			
10.00 Mässa Jämshög
			
18.00 Ordnära gudstjänst Olofström
27 ons 20.00 Mässa Folkhögskolan
28 tors 19.00 Passionsandakt med kaffe och samtal
Gudmorshuset Jämshög

Under Höstupptakten
samlade vi in pengar till Majblommekommittén
(2 888 kr) och till Ndugu (1 657 kr). Under
hösten har vi dessutom haft en insamling till
Världens barn, det blev 2 752 Kr.

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

