Kyrknytt
Jämshögs församling • Nr 4 2014

Nytt på olika vis!
För många av er är det ett nytt ansikte
ni ser här bredvid texten. Detta ansikte
tillhör mig, David Myhrborg Sundström,
som sedan terminsstarten är skolpräst
på Jämshögs Folkhögskola. Tisdagar
och torsdagar finns jag på skolan, och
jag hoppas att vi får en chans att mötas i
Nikodemuskapellet på torsdagskvällarna
klockan 19.00 då vi firar mässa tillsammans.

Foto: Privat

möjlig för oss att följa. Framför oss finns stigar som
redan trampats av andra före oss, stigar som visar
oss att det finns någonting att följa. Stigar som kan ge
oss kraft, mod och styrka att själva vandra livets väg
tillsammans för en bättre och mer kärleksfull värld.

Den uppmärksamme har redan lagt märke till att här
också är någonting som är nytt – tiden och dagen för
våra veckomässor på skolan är flyttad. Skriv in den nya
tiden i kalendern så du inte missar den!
Nytt är också det kyrkoår som vi inleder 1:a advent
längs med vägen mot den kommande julen. Då får vi
återigen stifta bekantskap med bland annat Johannes
Döparen, han som döpte med vatten och genom det
banade väg för Jesus. Under adventstiden möter vi
även Lucia som också, precis som Johannes, är en god
förebild i den kristna tron, och vad det är att stå fast i
tron oavsett vad som möter och lita på trons kraft.

Johannes trampade upp stigar åt Jesus, Lucia trampade upp stigar åt många unga kristna kvinnor, och vi
har alla familj och släktingar som banat väg för oss.
Det är här jag tänker att också vi kommer in i bilden,
för på samma sätt kan också vi, både följa stigar och
trampa upp nya stigar för andra, för våra och andras
barn, för kommande generationer.

Jag tänker mig att både Johannes och Lucia är två viktiga föregångare i våra liv, precis som jag också tänker
att vi kan vara det för varandra.

Vi är alla Guds barn och har alla samma möjlighet att
vandra i tro, hopp och kärlek längs livets väg och fortsätta att trampa upp nya stigar åt våra medmänniskor.

De vandrade vägen framför oss och har satt spår i
historien, både i den faktiska historien, men också på
så vis att den väg de gick, redan är upptrampad och

Stigarna finns där även om vi ibland kanske har svårt
att se dem eller svårt att följa dem.
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Så här inför jul är jag knappast
ensam om att ibland känna att
stigarna skyms av allt som ”måste”
förberedas, handlas, städas och
packas in i tid – sådant kan skymma sikten och känslan för vad det
egentligen handlar om, budskapet
bakom allt, som ju i just julens fall
handlar om det oerhörda i att Gud
kom till oss i ett litet barn.
Vi behöver öva oss i att se bakom
det som skymmer, få en skymt av
det som verkligen betyder någonting, bortanför stress och jäkt, så
att våra livsstigar blir mer synliga
för oss, så att vi inser att den väg
vi går, i framtiden kommer att visa
vägen för många andra – vara sti-

gar för andra att följa – i tro hopp
och kärlek - som jag hoppas är det
som leder oss och som vi vill lämna
vidare åt kommande generationer.
Men vi kan inte slå oss till ro för att
andra redan gjort stigar åt oss att
följa. Vi vill ju inte att de skall växa
igen och skymmas - vare sig för oss
själva eller för andra. Nej, vi har
också ett ansvar att fortsätta hålla
stigarna öppna, trampa upp nya
stigar och fortsätta bana väg för
Herren…
Så här i adventstid tänker jag ofta
på innebörden och betydelsen i
ordet advent – ankomst. Ett ord
som säger oss att varje nytt tillfälle

ger oss en ny möjlighet, att kärlekens möjligheter i våra liv är nya för
var dag! Det är någonting som vi
alla kan vila i och som kan få bära
oss genom adventstiden, julen och
det nya år som väntar. En innebörd
som ger hopp och som kan hjälpa
oss att följa våra stigar.
Med önskan om en
härlig adventstid och
en fridfull
jul!

Foto: Anders Olsson

David
Myhrborg
Sundström

Advents- och Julmusik
Lör 6 dec. kl. 17.00 Tonsättarnas
Julkonsert, Olofströms kyrka

Tis 16 dec. kl. 19.00
Konsert ”Elvis Christmas”, Jämshögs
kyrka, se annonsering. Biljetter.
Annandag Jul 26 dec. kl. 18.00
Musikgudstjänst med Catrin
Johnsson, Rachel Fuller och
Kyrkokören, Jämshögs kyrka

Lör 13 dec. kl. 17.00 Lions Julkonsert, Jämshögs kyrka. Biljetter.

Sön 14 dec. 3 Advent kl. 13.00
Finsk gudstjänst med julsånger
Olofströms kyrka

Sön 14 dec. 3 Advent kl. 18.00
Luciagudstjänst i Jämshögs kyrka
Församlingens barnkörer, instrumentalister och solister.

Sön 21 dec. 4 advent kl. 18.00
Julkonsert med Håkan Windahl
och Nöjeskompaniet Jämshögs
kyrka, se annonsering. Biljetter.
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Trettondedag Jul 6 jan. kl. 18.00
Gudstjänst med Julspel och kända julpsalmer, Jämshögs kyrka

Litet titellexikon

Karin Elmblad,
ny kontraktsprost

Foto: Joakim Lenell

Vi har fått en ny kontraktsprost i vårt kontrakt, nämligen Karin Elmblad.
Grattis till din utnämning
Karin, kan du förklara vad en
prost är och gör?
I varje kontrakt finns det en kyrko
herde som biskopen väljer till
kontraktsprost. Kontraktsprosten
ska vara en länk mellan biskop och
kontraktet, eller för att citera biskop
Johan ”biskopens förlängda arm”.
En prost ska också samla kyrkoherdar och präster för regelbundna
möten. Prosten ska kunna vara ett
bollplank för församlingar vid tex
arbete med församlingsinstruktion
eller om det uppstår svårigheter på
något sätt. Sedan är det prosten
som är med när en ny kyrkoherde
installeras i en församling.

Vad kände du när du fick
frågan av biskopen?
Det var många olika känslor. Allt
från ”oj klarar jag det?”, ”Spännande!” till ”Det går med Guds hjälp”.
Det ska bli roligt att lära sig nya
saker och göra uppgifter som jag
tidigare inte haft.
Vad tycker du är viktigt att
göra/förmedla som präst,
kyrkoherde och prost?
Viktigast för mig som präst är att
visa på Jesus kärlek. Vi människor
är inbjudna till gemenskap med
honom från första början och vi
behöver inte vara något annat än
oss själva i den relationen.
Detta är grunden för allt jag gör,
men i mina uppdrag som kyrkoherde och prost är huvuduppgiften att hitta former och leda ett
arbetslag, pastorat och nu då ett
kontrakt, i en riktning då vi som
kyrka kan göra detta så bra vi kan.
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Biskop: det finns en i varje stift,
i Lunds stift (Skåne och Blekinge)
heter biskopen Johan Tyrberg (från
Blekinge) och det finns dessutom
en ärkebiskop, i Uppsala. Biskopen
har ett ansvar för stiftets präster och
verksamhet utan att vara arbetsledare för prästerna. Dessutom leder
biskopen stiftets övergripande
arbete.
Diakon: kan beskrivas som kyrkans socialarbetare och kan som
sådan syssla med människor i alla
åldrar. Diakonen är vigd (precis som
prästerna). Vigningen sker som en
bekräftelse på att både utbildning
och lämplighet finns för att få lov att
arbeta som diakon, vigningen sker
av biskopen. Vår diakon heter Mervi
Juutilainen.
Diakoniassistent: är som en diakon men utan vigningen. Utbildning
kan skifta men lämpligheten skall
finnas där. Vi har ingen diakoniassistent anställd.
Prost: finns i varje kontrakt och det
är det Karin Elmblad är nu, se förklaring till vänster.
Präst: är det samlade begreppet
för en prästvigd person, vigningen
sköter biskopen om efter avslutad
utbildning, återigen kombinerad
med lämplighet. Både ärkebiskopen,
biskopen och prosten är präster, likväl som Kyrkoherden (som är chef
i en församling, har personalansvar
och verksamhetsansvar), Komministern (som är församlingspräst
och gör allt det där som präster
brukar göra, t ex gudstjänster, dop,
vigslar, begravningar, konfirmationer och samtal), Pastoratsadjunkt
(som är nyprästvigd och arbetar sitt
första år). Sedan finns det Skolpräster, Sjukhuspräster och andra
liknande specialtjänster också.
Våra präster heter Anders Blixt
(Kyrkoherde), Tanja Borchardt
(Komminister), Jennie Chapman
(Komminister), Nils-Eric Gestegård
(vikarierande Komminister) och David Sundström (Skolpräst Jämshögs
Folkhögskola)

Advent

Foto: privat

Prästen, som var på besök
i småskolan, frågade: ”Är
det någon, som vet varför
det är fyra ljus i adventsljusstaken?” Lille Kalle
räckte upp handen och
svarade: ” De´ e´ la för att
där e´ fyra hål”.
Det är rätt! Det gäller att fylla årets
mörka månader och livets svarta hål
med himmelskt ljus. Därför tänder
vi i våra adventsljusstakar ett ljus
för varje söndag fram till jul. Därför
hänger vi i våra fönster upp adventsstjärnor som ett minne av den stjärna, som en gång visade ”vise män
från Öster” vägen till krubban i Betlehem och som nu visar oss samma
väg och samma mål.

Advent betyder ”ankomst”. Guds Son, Jesus
Här är en liten dikt om de fyra ljusen:
Kristus”, som en gång
Det första skall lysa i mig djupt härinne,
kom och blev människa,
bevara mitt hjärta och värma mitt sinne.
som nu på nytt kommer
i sin kyrka och som en
Det andra skall lysa för alla jag känner,
gång skall komma åter i
att alla får plats och kan leva som vänner.
härlighet, hälsas av sina
Det tredje skall lysa för alla, som lider,
vänner – då som nu som kämpar och drömmer om lyckliga tider.
med ”Hosianna” (=rädda
oss, Herre)-rop. För oss
Det fjärde skall lysa för marken och skogen,
gäller, att vi inte behöver
för luft och för hav och vår framtid på jorden.
vara rädda för att tro det
Adventsljusen tänder vi ett efter ett,
otroliga, att Jesus både
en brinnande bön för sanning och rätt.
kan och vill rädda även
oss. Även om det skulle
kännas som kyrkofadern
Välsignad är Han, som kommer i
Augustinus tycks ha upplevt det, när
Herrens namn. Välsignad blir du,
han sa´: ” Där glädjen är stor, där har
om Du följer med honom, lovar –
den också kostat bekymmer”.
med hjärtlig hälsning - er tillgivne
vik. komminister Nils Eric Gestegård.
Advent är tiden från fjärde söndagen
före jul till och med julafton. Första
söndagen i advent är även kyrkoårets
första dag. Advent har sedan
400-talet firats som en förberedelse
till julen. Adventsljusstaken med fyra
ljus är känd i Sverige sedan 1890-talet.
Adventskalendrar
såldes
första
gången, efter tysk förebild, år 1932.

Minnessten
uppsatt

Något nytt eller
något gammalt

På Jämshögs kyrkogård sattes en
kombinerad minnes- och gravsten upp under sommaren. Nils
Jönsson och fyra vuxna barn gick
genom isen på sjön Halen juldagen
1848, de var på väg till julottan.
Gravsättning skedde redan strax
efter nyårsdagen men först nu
har en sten placerats på graven av
sentida amerikanska släktingar. Vill
du se stenen finns den på gräset på
kyrkans vänstra sida, ganska nära
muren.

Fotomontage

Just nu pågår samtal som förmodligen leder fram till formella beslut
om att Jämshögs och Kyrkhults
församlingar bildar en enhet.
Sammanläggningen innebär att vi
antingen blir ett pastorat med två
församlingar och gemensamt styre
och personal eller en församling.
Vidare information kommer.
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Miljön
– en livsviktig del av livet och i församlingen
Församlingen har arbetat
med miljön sedan många
år och det första man tänker på är när vi gick från
oljeuppvärmning i kyrkorna m m till fjärrvärme. Koldioxidutsläppen minskade
med åtskilliga ton/år i och
med detta. Sedan dess har
de flesta beslut som tagits
genomsyrats av miljömedvetenhet.
Så har vi t ex installerat närvaro
styrning på belysningar och appa
rater samt bytt ut mycket belysning
mot energisnålare ledbelysning, vilket
leder till mindre elförbrukning. Elen vi
köper är dessutom klassad som bra
miljöval av naturskyddsföreningen.
I samband med alla renoveringar
och ombyggnader genom åren
har vi försökt välja material som

har låg miljöpåverkan, t ex lösull av
tidningspapper, halogenfria el
rör,
linoleummattor som består av 97 %
förnyelsebara råvaror och andra saker
som går att påverka vid inköp. Vi har
många hundra fönster som renoveras/
under
hålls efterhand med enbart
linoljeprodukter. I alla byggnader finns
sopsorteringsmoduler och allt stort
emballage sorteras på miljöstationer.

När det gäller kyrkogården och
växtlighet så används t ex inga bekämpningsmedel eller andra gifter.
De flesta maskiner och redskap
drivs med miljöbränsle. Just nu
pågår test med batteridrivna grästrimrar m m. Blomsterrabatt har anlagts för att odla fram egna altarblommor.
Allt kaffe och te är fairtrade märkt
och vi har anmält intresse att utbilda all personal i en miljödiplomering som stiftet driver. Personal från församlingen har deltagit
i Gruntvigprojektet som är ett EU
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Julklappstips!

”Muminvärlden och verkligheten - Tove Janssons
liv i bilder ” av Petter
Karlsson

projekt för en hållbar utveckling för
mindre kyrkor/församlingar.
Vi gör massor hela tiden som har
blivit en naturlig del av det dagliga arbetet som t ex att använda
våra nyinköpta cyklar vid kortare
ärenden eller t ex att byta till led
när lampor behöver bytas. Nästa
märkbara projekt är att installera
solceller på en del av gravkapellets

tak i samband med renoveringen
nästa år. Det finns en långsiktig
plan för de närmsta 8-10 åren att
investera i just solceller på de flesta
av våra byggnader.

Text: Magnus Ljungberg
Foto: Privat

Julklappstips!

Foto:
Phila
ni /iko
n

kvinnoprojekt i
Tröja eller förkläde som stöttar
Sydafrika
handgjorda PhiJust nu finns tillfälle att köpa
utom att de är
lanitröjor och förkläden som för
försörjningsmöjsnygga och sköna även skapar
ilaniprojektet
ligheter till utsatta mammor. Ph
rmammor som i
jobbar med utbildning av mento
mammor, sprider
sin tur tar hand om blivande
ar för att ge fler
kunskap om hälsa /HIV och jobb
barn en trygg framtid .
skakyrkansunga.se
Beställ kläderna via www.sven
ampanj)
(klicka på materiallagret/ julk
En välsignad advent och jul önskar

En bok för den som älskar Mumintrollen och
deras värld men också
för den som är intresserad av allt annat som
Tove Jansson skapade och
hennes liv som konstnär och människa. Boken
innehåller många fina
målningar, illustrationer
och fotografier. En mycket
vacker bok!
Boken finns att köpa på
nätet, t.ex. adlibris.se , för
309 kronor. I bokhandeln
får man lägga på minst
en hundralapp.
Mvh Per Andersson , Rektor på Jämshögs Folkhögskola

komminister Tanja
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Bild : Privat

V

Julevangeliet

id den tiden utfärdade kejsar Augustus
en förordning 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 trolovade, som väntade sitt barn.

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.

När änglarna hade farit ifrån dem
upp till himlen, sade herdarna till
varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem
och se det som har hänt och som
Herren har låtit oss veta.”

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.”

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.

Och plötsligt var där tillsammans
med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud.
”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred till dem han har
utvalt.”

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.
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Lukasevangeliet 2:1-20

Julkampamjen 2014
SMS:a LJUS
till 72905
och ge 50 kr

Det farligaste som finns är att födas in i fattigdom. Varje år
dör närmare 7 miljoner barn som inte hunnit fylla fem år.
Tänd ett femte ljus i jul – för alla barns rätt till en framtid.
SMS:a LJUS till 72905 och ge 50 kr!

pg 90 01 22-3 | bg 900-1223

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Mentormammor är en svensk idé, skapad av barnläkaren Ingrid Le Roux som såg behovet av mödravård i en
av Kapstadens kåkstäder. Mentormammor är erfarna
mammor som gör hembesök hos unga mammor, väger
och mäter barnen, ger stöd i amning och barnavård.
Idag, 35 år senare, har barnadödligheten minskat och
förskolor, hälsokliniker och försörjningsprojekt har startats. Allt sprunget ur människors egen vilja att skapa
trygghet.

Julkampanjen 2014 handlar om att fler barn ska
få fylla fem – här kan du läsa om vad du kan
hjälpa till med:

www.svenskakyrkan.se/
julkampanjen

Hos oss gör vi följande:

SUJ L a:SMS
5092 7 llit
rk 05 eg hco

SMS:a LJUS
till 72905
och ge 50 kr

1 advent i Petrusgården. Försäljning
av
LJUS
till 72905
och ge 50 kr
blomgrupper, samt lotteri med
kakor och
kaffe.
rå ejraV .modgittaf i ni sadöf tta rä snnif mos etsagilraf teD
.rå mef allyf tinnuh etni mos nrab renojlim 7 eramrän röd
SMS:a
.ditmarf ne llit ttär snrab alla röf – luj i sujl etmef tte dnäT

SUJ L a:SMS
5092 7 llit
rk 05 eg hcoDet farligaste som finns är att födas in i fattigdom. Varje år

Bösskramling vid Maxi, Willys och
ICA-Träffen i Jämshög torsdagen 4/12
och fredagen 5/12.

!rk 05 eg hco 5092 7 llit SUJ L a:SMS

dör närmare 7 miljoner barn som inte hunnit fylla fem år.
Tänd ett femte ljus i jul – för alla barns rätt till en framtid.
SMS:a LJUS till 72905 och ge 50 kr!

rå ejraV .modgittaf i ni sadöf tta rä snnif mos etsagilraf teD
.rå mef allyf tinnuh etni mos nrab renojlim 7 eramrän röd
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Det farligaste som finns är att födas in i fattigdom. Varje år
dör närmare 7 miljoner barn som inte hunnit fylla fem år.
Tänd ett femte ljus i jul – för alla barns rätt till en framtid.

1 advent i Olofströms city. Korvgrillning,
försäljning av kransar och lotteri.
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rå ejraV .modgittaf i ni sadöf tta rä snnif mos etsagilraf teD
.rå mef allyf tinnuh etni mos nrab renojlim 7 eramrän röd
.ditmarf ne llit ttär snrab alla röf – luj i sujl etmef tte dnäT
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4 advent Konsert med Nöjeskompaniet i Jämshögs kyrka. Försäljning av ljus och tändstickor i vapenhuset.
Nöjeskompaniet kommer att sälja biljetter till konserten, överskottet går till julinsamlingen.
!rk 05 eg hco 5092 7 llit SUJ L a:SMS

etebratllenoitanretni/es.nakrykaksnevs : rem säL

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

32 21-009 gb | 3-2 2 10 09 gp

etebratllenoitanretni/es.nakrykaksnevs : rem säL
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JULKLAPPSTIPS
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Julklappstips!
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Oslo Gospel Choir: This is Christ
n
En härlig julskiva med allt frå
to the
svängiga gospelsånger som ”Joy
som
World” till mer lugna körsånger
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Kantor Carina

Julklapp

stips!

Vi v
i
bön ll tipsa
er o
från
ch d om bok
i
en M
med Verbum kter a
v Br åne oc
stort
s för
itt G
h so
lag,
inn
Barn
l
e
H
h
d
a
å
e
l
leda
ll fö
t
lqvi ,
r all är en
rna
s
t
lit
A
a
gnet

åldr
ha o
ar.
ch C
hris
tina

10

en b
ok

VERKSAMHETEN
Varje år dör
närmare 7 miljoner
barn innan sin femte födelsedag.
Tebenguni från Swaziland har fått
möjligheten att fylla fem. Din gåva
tjänster
men också
Hur än hösten och vin-ger ännu
fler under
barnfastan
en framtid.

Det kommer en vår igen…

tern blir vet vi en sak: det
kommer en vår också. pg
I 90
församlingen börjar vi planera våren någon gång i
MS:a LJUS
slutet av augusti, detta för
ll 72905
att ha tid att förbereda och
h ge 50 kr!
boka in både personer
och lokaler.
Under året har vi tre större insamlingsperioder: Världens barn under
hösten, Svenska Kyrkans julkampanj i december och Fasteinsamlingen under våren, fram till påsk.
Julkampanjen har som tema ”Låt
fler fylla fem” och riktar sig mot de
små barnen i världen. Detta kan du
läsa mer om på sidan 9.
Vårens händelse är Fasteinsamlingen som börjar när fastan börjar,
i februari, och avslutas i slutet av
mars. Det ingår speciella guds-

en vilja att rent praktiskt vända
blickarna utåt. Vi försöker göra de
01insamlingsperioder
22-3 | bg 900-1223
vi har så intressanta och roliga det går.

En grupp som heter Internationella
gruppen funderar mycket för att
hela tiden utveckla ideér kring detta. Naturligtvis kommer det att vara
lotterier, grillad korv, brödförsäljning och bössinsamlingar. Men det
finns också ideér om filmvisningen
med äppelkaka och en bra konsert. Det kommer säkert fler ideér.
Fastan leder fram till påsken vilket
också är stort under våren.
Är du intresserad av att engagera dig
internationellt är du välkommen att
höra av dig, du hittar olika möjligheter att göra det på sid 15. Har du
egna ideér kan du också höra av dig.

Babycafé
Onsdagar kl 9.00 – 11.30
Petrusgården, Jämshög.
För föräldrar (eller annan vuxen)
med små barn upp till 3 år. Tid för
föräldrar att träffa andra vuxna,
fri lek för de små, sångstund som
avslutas med en kort andakt.
Fika finns att köpa.
Hit kan du komma oanmäld.
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I nästa nummer av Kyrknytt (slutet
av februari 2015) presenterar vi
fasteinsamlingen ordentligt. Då
kommer det också att en inbjudan till Drop-in-dop, vi fortsätter
nämligen att ha ett sådant tillfälle
per termin.

Tjejgruppen
- en mötesplats för tjejer
årskurs 7-9
Tjejgruppen träffas på måndagar
i Olofströms församlingsgård kl
17.00—18.30
Vi träffas och pratar om det du
tycker är viktigt, fikar, pysslar och
har andakt.
Är du intresserad ring gärna Ewa
Johansson tfn 0454-977 62

DIAKONI
Foto: Privat

Ester, ängeln från Vilshult
Det är en varm fin okto
berdag, när jag träffar
Ester. Hon har bott nästa
hela sitt liv i Vilshult och
trivs bra där. 1976 flyttade
hon och familjen till ett
nybyggt hus. Där tog Ester
hand om sina gamla föräldrar.
Att ta hand om andra människor
har alltid varit viktigt för henne.
Därför var det inte alls konstigt för
Ester, när flyktingfamiljerna började flytta till Vilshult, att man skulle
kunna hjälpa dem. De var många i
början, som började samla leksaker,
kläder, cyklar m m. Familjerna som
kom hit, hade ofta ingenting och
det blev oroligt här i byn. Ester är
anhörigvårdare för sin handikappade son. Hon kan inte ta vilket arbete som helst, för hon måste vara
tillgänglig i stort sett dygnet runt.
Att hjälpa flyktingfamiljer ger henne
mycket glädje. Vi träffas i källarlokalerna som hon har fått, för att
förvara saker som folk skänker.
– Alla kan inte engelska, då kommunicerar vi med Första bok, som
egentligen är en barnbok. Där
finns bilder på allt. Samtidigt lär jag
flyktingarna svenska, berättar Ester
entusiastiskt.
Ca 30 flyktingfamiljer bor i Vilshult de flesta kommer från Syrien.
Ibland ringer personalen från Galaxen och frågar om jag har något
som de saknar där. Under sommaren hade de fått 10 cyklar, men inga

hjälmar. Samtidigt hade Ester fått
hjälmar, så hon kunde leverera 10
hjälmar. Hon har öppet varannan
söndag under 2 timmar, då kan
flyktingarna komma. Det är lång
kö bakom dörren och hon delar ut
kläder, kastruller, allt hon har och
vad flyktingfamiljerna behöver. Hon
vill inreda lokalerna, så att barnen
kan komma leka och att mammorna kan komma och handarbeta,
umgås och kanske baka. Hon visar
en barnvagn, som 4 familjer har fått
låna. Nu har den blivit så sliten att
det inte går fixa den längre, så den
får hamna bland soporna. Barnvagnarna får familjerna lämna tillbaka
när de flyttar härifrån, det är stor
brist på barnvagnar, för familjerna
kommer hit tomhänta.
– I morgon är det Kanelbullens
dag, så på eftermiddagen kommer
en kvinna som har fått asyl och
bakar med mig. Hon ville lära sig
baka kanelbullar, så jag sade till
henne, kom så vi går till min son
och bakar där, säger Ester med ett
stor leende på läpparna. Jag har
träffat människor här som fuskar
och bluffar, men jag håller koll på
allt. Reglerna är viktiga och att man
skall vara ärlig. Jag har alltid månat
om de svaga. Att ge ett leende, det
kostar ingenting, berättar Ester för
mig.
Ester, som arbetar helt frivilligt med
flyktingfamiljer, tar hand om sin
handikappade son, leker med barnbarn, har hon egentligen någon
fritid?
Ja, under fritiden stickar hon kläder
12

Ester Andersson 63 år
Familj 3 barn, 1 barnbarn
Född i Danmark, kom till Sverige när hon var sju år
Bott nästan hela livet i Vilshult

till barbiedockor, eller syr lakan till
docksängar.
När jag kör tillbaka till Olofström,
tänker jag, varifrån får hon all energi att hjälpa andra?
I Bibeln kan vi läsa: ”…men ängeln
sade till dem –Var inte rädda. Jag
bär bud till er om en stor glädje,
en glädje för hela folket. Idag har
en frälsare fötts åt er i Davids stad,
han är Messias, Herren”. Jesus var
ett flyktingbarn och änglarnas budskap är även idag: –Var inte rädda.
God jul önskar jag er alla jag mött
i olika sammanhang och ber om
kraft för alla som arbetar med
människor, speciellt tänker vi på
Ester, en ängel i Vilshult. Vi får
hämta kraft från evangeliet, som är
det glädjebudskap vi behöver för
att orka med.
Vid pennan: Mervi

SVERIGE-FINSKT

Ester enkeli Vilshultista

Foto: Privat

Aurinkoisena lokakuun päivänä tapasin Esterin Vilshultissa. Ester on
melkein koko ikänsä asunut siellä,
mutta hän on syntynyt Tanskassa.
Hän on elämässään saanut kokea
monia vaikeita kriisejä. Ehkäpä siksi
hänelle on aina ollut itsestään selvää auttaa toisia, joilla on vaikeaa.
Hänelle oli sekin aivan itsestään
selvää että pakolaisia pitää auttaa,
jotka saapuivat Vilshultiin noin
kaksi vuotta sitten.
Aluksi heitä oli useampi avustamassa, mutta nyt hän yksin kerää
vaatteita, astioita, leikkikaluja ja
kaikkea sitä, mitä perheet tarvitsevat. He tulevat tänne tyhjin käsin.
Heillä on usein vain vaatteita ja
jotain pientä henkilökohtaista.
Vilshultissa on noin 30 perhettä ja
avuntarve on suuri. Tapaan hänet
kellaritiloissa, jotka hän on saanut
käyttöönsä. Kellari on täynnä laatikoita, joissa on vaatteita, kenkiä,
leikkikaluja. Esteri näyttää lastenvaunuja, joita on jo neljä perhettä
lainannut. Nyt ne ovat jo niin
kuluneet, että joutavat kaatopaikal-

le. Kaikki pakolaiset eivät ymmärrä
englantia, silloin hän kommunikoi heidän kanssaan Första Bokin
avulla. Kirjassa on paljon kuvia ja
joita voi osoittaa ja samalla Esteri
opettaa ne sanat ruotsiksi. Hän
tekee myös yhteistyöta Galaxin
henkilökunnan kanssa. Esteri on
omaishoitaja hänen vammaiselle
pojalleen ja hän on sitoutunut
24 tuntia omaishoitajan työhön.
Yölläkin hän saa hälytyksen, joskus
monta kertaa. Silti hän haluaa tehdä tätä avustustyötä joka rikastuttaa hänen elämäänsä.
”Huomenna on kanelipullan päivä,
iltapäivällä tulee yksi nainen, joka
on saanut maahan oleskeluoikeuden ja silloin me paistamme
kanelipullia minun pojan luona.
Tämä nainen haluaa oppia tekemään kanelipullia ja tietysti minä
haluan opettaa häntä” sanoo Esteri
suu naurussa. Mistähän ihmeestä
tuo Esteri saa voimaa? Kuinka hän
jaksaakin touhuta? Onko hänellä
vapaa-aikaa? Joo kyllä,nukkeja
joita lahjoitetaan ovat alastomia,
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eikä sellaisia voi antaa lapsille,
toteaa Ester. Vapaa-aikana hän
virkkaa vaatteita nukeille ja ompelee sänkyvaatteita nuken sänkyihin.
Jouluevankeliumista voimme lukea:
”Enkeli sanoi heille. Älkää pelätkö!
Minä ilmoitan teille ilosanoman,
suuren ilon koko kansalle. Tänään
on teille Daavidin kaupungissa
syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on teille merkkinä
te löydätte lapsen jokaa makaa
kapaloituna seimessä” Jeesuskin
oli pakolaislapsi ja enkelin sanoma
kuuluu älkää pelätkö. Hyvää Joulua
kaikille suomalaisille ja pyydämme
voimaa ja siunausta tulevaan vuoteen ja erityiseti muistamme Esteriä
enkeliä Vilshultissa. Ilosanoma on
meille kaikille voiman lähde.
Vid pennan Mervi

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

Församlingsnytt
Följande personer har under
perioden 1 juli – 30 september 2014
blivit medlemmar i församlingen
genom dopet.

Ellie Astrid

dotter till Sara Colleen och Daniel
Andréasson

Alice Lena Lilian

dotter till Ida Christensen och Timo
Sjöberg

Jackie Ulrika

dotter till Anneli och Kimmo Hultmark.

Meja Alice

Dotter till Sofia och Torbjörn Viktorsson

Elias Alexis

son till Sofie Mäki och Kristoffer Tillberg

Oliver Ove Wilhelm

son till Emelie Sandgren och David
Bujukliev

James Johnny Junior

son till Nathalie Turesson och Philip
Sjöstedt Ivarsson

Ebbe Olle Harry

son till Ulrika Lind och Henrik Ahlstedt

Isaac Bernt Oscar

Son till Sandra Jansson och Daniel
Eriksson

Noah Kai Martin

son till Lovisa Kemi och Lukas Mäki

Följande personer har under tiden
1 juli – 30 september 2014 avlidit i
församlingen
Alice Wigö, Olofström 71 år
Torsten Rönbeck, Olofström 91 år
Christer Nöbbelin, Gränum 62 år
Thyra Andersson, Jämshög 92 år
Ib Jensen, Olofström 80 år
Dagmar Asperheim, Jämshög 91 år
Maj-Britt Andersson, Jämshög 83 år
Peter Nilsson, Olofström 41 år
Britt-Marie Olandersson, Olofström 62 år
Allan Gustafsson, Jämshög 77 år
Gunvor Nilsson, Olofström 85 år

Elzbieta Chroscielewska, Olofström 89 år
Anna-Stina Bergström-Eriksson,
Olofström 90 år
Elna Alfredsson, Gränum 83 år
Verica Jovanovic, Olofström 89 år
Erik Johnsson, Olofström 89 år
Tage Hultman, Olofström 88 år
Siv Svensson, Jämshög 76 år
Albert Fatejev, Olofström 91 år
Gustaf Jönsson, Gränum 87 år
Karin Johansson, Olofström 78 år
Helge Johansson, Olofström 93 år
Margareta Grönborg, Olofström 76 år
Signe Eliasson, Olofström 99 år
Gun Petersson, Olofström 70 år
Iris Andersson, Olofström 94 år

Dopmöjligheter under vintern
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.

Doptillfällen i december ring
Februari
församlingsexpeditionen, tel 977 00. 1 söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
Januari
15 söndag 14.00 Olofström
4 söndag 10.00 Olofström
Dopgudstjänst
Gudstjänst
10 lördag 14.00 Jämshög
Dopgudstjänst
18 söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
25 söndag 10.00 Jämshög
Gudstjänst

Mars
1 söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
8 söndag 10.00 Olofström
Gudstjänst
13.00 Olofström Dopgudstjänst
14

22 söndag 10.00 Olofström
Gudstjänst

April
6 Annandag Påsk 12.00 Jämshög
Dopgudstjänst
12 söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
18 lördag 13-15 Olofström
Drop-in dop
Intresserad av dop?
www. dopsajten.se

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

Nytt
Terminsprogram
för vintern ute
nu!

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

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

Tanja Borchardt komminister...............................0454-977 58
Jennie Chapman komminister föräldraled. t o m 10 jan 2015.............
Nils-Eric Gestegård vik. kom. t o m 10 jan 2015..........0454-977 52
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Ewa Johansson församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
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Den 1 september öppnade
Jourhavande präst två nya kanaler på nätet: chatt och digitalt
brev. På svenskakyrkan.se/
jourhavandeprast kan man nå
Jourhavande präst via en chatt,
måndag-torsdag mellan kl 2024, eller skriva ett digitalt brev
och få svar inom 24 timmar. Ingenting av det som skrivs sparas
och prästen har absolut tystnadsplikt också på nätet.
Jourhavande präst via telefon når man som förut via
112 varje dag kl 21-06.

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
Samordnande kyrkvaktmästare .................. 070-625 77 00
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60

DIREKTNUMMER

Världens barn insamlingen

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

Under hösten har vi haft en
insamling till Världens barn och
det blev 5634 kr.

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 vintern 2014-2015
November

30 sön 1 Advent
			
14.00 Jämshög Adventsgudstjänst med kör
			
15-18 Julskyltningsgröt i Petrusgården
			
18.00 Olofström Julkonsert med musikskolan
4 tors 19.00
6 lör 13.00
			
17.00
7 sön 		
			
10.00
			
14.00
11 tors 19.00
13 lör 13.00
			
17.00
14 sön 		
			
10.00
			
13.00
			
18.00

December

Folkhögskolan Mässa
Jämshög Dopgudstjänst
Olofström Tonsättarnas julkonsert
2 Advent
Olofström Mässa*
Gaslunda Adventsgudstjänst, kaffe
Folkhögskolan Mässa
Olofström Dopgudstjänst
Jämshög Lions julkonsert, biljetter
3 Advent
Olofström Mässa*
Olofström Finsk Gudstjänst och julsång
Jämshög Luciagudstjänst, medv barnkör/
instrumentalister
16 tis 19.00 Jämshög Julkonsert ”Elvis Christmas”,
biljetter
21 sön 		
4 Advent
			
10.00 Olofström Mariamässa*
			
18.00 Jämshög Julkonsert med
Nöjeskompaniet, biljetter
24 ons		
			
11.00
			
17.00
			
23.30
25 tors
			
7.00
			
11.00
26 fre		
			
18.00

Julafton
Olofström Samling vid krubban
Jämshög Julbön
Olofström Midnattsmässa
Juldagen
Jämshög Julotta, kör medv
Olofström Finsk gudstjänst
Annandag jul
Jämshög Musikgudstjänst, kör och
Catrin Johnsson medv
28 sön 		
Söndagen efter Jul
			
10.00 Olofström Mässa*
31 ons 		
Nyårsafton
			
16.00 Jämshög Nyårsbön
1 tors		
			
18.00
4 sön 		
			
10.00
6 tis		
			
18.00

Januari

Nyårsdagen
Olofström Mässa
Söndagen efter Nyårsdagen
Olofström Gudstjänst *
Trettondedag jul
Jämshög Gudstjänst med julspel

8 tors 19.00
10 lör 14.00
11 sön 		
			
10.00
			
12.00
			
14.00
15 tors 19.00
18 sön 		
			
10.00
			
13.00
			
18.00
22 tors 19.00
25 sön 		
			
10.00
			
18.00
30 tors 19.00

1 sön 		
			
10.00
			
13.00
			
18.00
5 tors 19.00
8 sön 		
			
14.00
			
18.00
12 tors 19.00
14 lör 18.00
15 sön 		
			
10.00
			
12.00
			
14.00
16 mån11.00
18 ons 11.00
			
18.00
19 tors 19.00
22 sön 		
			
16.00
26 tors 19.00

Folkhögskolan Mässa
Jämshög Dopgudstjänst
1 Söndagen efter Trettondedagen
Jämshög Mässa*
Olofström Finsk mässa
Olofström Gudstjänst för stora och små,
Knutsfest för alla verksamheter
Folkhögskolan Mässa
2 sönd efter Trettondedagen
Olofström Mässa*
Olofström Dopgudstjänst
Jämshög Ordnära gudstjänst
Folkhögskolan Mässa
3 sönd efter Trettondedagen
Jämshög Gudstjänst*
Olofström Taizemässa, kören medv
Folkhögskolan Mässa

Februari

Septuagesima
Olofström Mässa*
Jämshög Dopgudstjänst
Jämshög Ordnära gudstjänst
Folkhögskolan Mässa
Kyndelsmässodagen
Jämshög Gudstj för stora och små,
dopfest, barnkörer medv.
Olofström Mässa med bönerum
Folkhögskolan Mässa
Olofström Välgörenhetskonsert med
Katalin Hajas
Fastlagssöndagen
Olofström Mässa*, upptakt för
fasteinsamlingen
Olofström Finsk mässa
Olofström Dopgudstjänst
Jämshög Vardagsgudstjänst (lovöppet
10-14)
Olofström Vardagsgudstjänst (lovöppet
10-14)
Jämshög Askonsdagsmässa
Folkhögskolan ”Stillhet inför påsken”,
med mässa
1 sönd i fastan
Jämshög Musikgudstjänst/
önskepsalmen
Folkhögskolan ”Stillhet inför påsken”,
med mässa
* 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

