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Jultraditioner

folkhemsjulen, och väljer att istället dela julen med
främlingar, hos Stadsmissionen eller i kyrkans församlingshem. I andra sammanhang är det våra barn som
får visa vägen. Exempelvis har den traditionella bilden
av Lucia förändrats. Nu mer kan både de flickor och
pojkar som vill, vara Lucia i skolornas Lucia-tåg.

Det ligger ett märkligt skimmer över mina barndomars
jular. Dofter av apelsin, saffran, hyacinter och nejlika,
kaffedoften från när jag och mina systrar lussade för
en yrvaken mamma och pappa, kylan och stearindoften från marschallerna längs gången till kyrkan tidigt
på juldagens morgon. Såhär i efterhand tänker jag att
minnena nog har lånat lite från julen i Alla vi barn i
Bullerbyn eller Sunes jul men det får vara hur det vill
med den saken. Med barnets ögon blev alla dessa
symboler, berättelser, riter och traditioner något himmelskt, som gömde på en större hemlighet än vad jag
kunde ana och greppa.

Lyhört, närvarande och inbjudande vill jag dela julen
med min dotter. Jag vill dela det här stora, svårgreppbara med henne, ett mysterium som är inlindat men
som skall vecklas ut, i Jesu liv och i våra liv. Gud har
blivit ett barn, för att lära oss att vi också måste bli
barn för att se Guds rike. Med barnets frimod får vi
lekfullt låta den städse gröna granen vara en symbol för Livets träd i Edens lustgård, och skicka runt
chokladasken som har just namnet Paradis.

Nu när jag har ett eget barn, och hennes andra jul närmar sig, tänker jag på hur vi kan fira en jul tillsammans
som är värd att minnas. Vilka traditioner ska jag nu
föra vidare till nästa generation? Mina vuxna jular har
mestadels bestått av julfester, julmarknader, julklappar
och slutligen julkollaps. Tack och lov så får även traditioner förändras och all förändring börjar med oss
själva.

Vi får alla vara med och skapa olika uttryck för vad
julen betyder och göra det till vårt eget. När ljuset av
vår tid får lysa som Betlehemsstjärnan över stallet och
krubban blir berättelsen på riktigt. Julens traditioner
bär vår längtan. En längtan efter en tro, efter en oförtjänt kärlek och efter Gud. Och i
julevangeliet avslöjas Guds stora
längtan efter oss.

Allt fler väljer att fira en ”vit jul”, en jul där man plockar
bort den traditionella snapsen och annan sprit från
julbordet. I skrivande stund är det 27 691 personer
som har skrivit under på IOGT-NTOs kampanjsida
om att fira jul utan något starkare än 2,25 procent i
glaset. Allt fler tänker också omkring den sedvanliga

Jag önskar dig en välsignad jul!
Siri Jarl Bagewitz

Foto: Privat
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Julkampanjen: Låt fler få fylla fem!

LÅT FLER FÅ
FYLLA FEM!
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla
fem år. Sisipho Sakawula är tre år och bor i ett av
Kapstadens fattigaste områden. De första fem åren
är de sköraste, då är mat, rent vatten och hälsa
avgörande. Ge en gåva för alla barns rätt till ett
tryggt liv!

SMS:a LJUS till 72905 och ge 50 kr.
Eller swisha valfritt belopp till 9001223.

pg 90 01 22-3
bg 900-1223
Läs mer: svenskakyrkan.se/
internationelltarbete

1 advent
Adventsstuga kl 15-17

Bakluckeloppis

försäljning av blomgrupper och lotteri på
Petrusgården.

den 5 dec.
kl.10-13

P-platsen vid Olofströms kyrka + bord vid gången upp
till prästgården. 80kr/plats som betalas på plats
För bokning av plats och information ring 0454-97701
Internationella gruppen har försäljning av grillad korv,
hembakat och lotteri.

Lotteri

Världens Barn
insamlingen

Ett listlotteri med större vinster finns ute till försäljning
mellan den 30/10-6/1.
Dragning på Gudstjänst med julspel den 6/1 2016

Under året har vi haft insamling till
Världens Barn och resultatet blev
14 653 kronor
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Advents och julmusik
29 nov
1:a Advent

Lördag 19 dec.

Olofströms kyrka kl. 11.00
Adventsgudstjänst
där alla körerna kommer att sjunga!
Jonna Welander, trumpet och
Ronja Ahlström tvärflöjt

Jämshögs kyrka kl. 19.00
Julkonsert Nöjeskompaniet
och kyrkokören medverkar
Biljetter se sian 11

Söndag 13 dec.

Jämshögs kyrka kl. 18.00
Luciagudstjänst
Minior-och Juniorkörerna
m fl medverkar

Trettondag Jul 6 jan.

Juldagen

Jämshögs kyrka kl. 07.00
Julotta Kyrkokören medverkar,
trumpet Jonna Welander

Jämshögs kyrka kl. 16.00
Gudstjänst med Julspel.
Minior- och Juniorkör och frivilliga
medverkar

Annandag jul

Jämshögs kyrka kl. 16.00
Musikgudstjänst Medv. Catrin
Johnsson, Rachel Fuller,
Kyrkokören m fl

Söndag 28 febr.

Olofströms kyrka kl. 16.00
Lovsångsgudstjänst
Kyrkokören m fl medverkar
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Solceller på
gravkapellet
Sedan starten i början av juni
har anläggningen varit igång
2 199 timmar och genererat ca
2 540 kWH. Högsta produktionen har varit 3 994 watt.
29 september 2015 kl 8.00 när
temperaturen var nära nollstrecket och solen var på väg
upp generade anläggningen ca
360 watt. Tillräckligt för att driva
t ex 6 st gammeldags glödlampor på 60 watt eller ca 35 st
ledlampor med ungefär samma
ljusstyrka.

Julevangeliet

V

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.

Julklappstips!
Boken Solrevolution som
ger inspiration för att börja
göra din egen el.
Boken kan köpas genom
Naturskyddsföreningen.
/Magnus Ljungberg

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
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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.
”Ära i höjden åt Gud och på jorden
fred till dem han har utvalt.”
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.”
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.
Lukasevangeliet 2:1-20

Varför skall vi hjälpa ?
Gertrud Wramsmyr,
Röda Korset

Maria Aronsson,
Pingstkyrkan

Det är självklart att vi,
som har fått så mycket
av livets goda, ska ställa
upp för de, som drivits på
flykt. Det känns gott att
kunna hjälpa!

Självklart ska vi hjälpa varandra; tänk
om situationen var
omvänd?

Anita Skarphagen,
kyrkofullmäktiges
ordförande

Ingrid Karlsson,

Världens Barn

”Hjälp till självhjälp”
Så när Romerna
kommer hem till sin
by, att de gemensamt
bygger ett fungerande samhälle såsom
skola och sjukvård
mm

Krig och terror gör
att människor flyr sitt
hemland. Att visa medmänsklighet, ta emot
dem och hjälpa dem till
en dräglig tillvaro borde
vara en självklarhet.

Värdens barn
Pg 901950-6

Röda Korset
Bg 900-8004.
Märk: På flykt 05304

Rädda barnen
Pg 900100-9
Margareta Olsson,
f d kommunalråd

”Jag, som har fått förmånen att
leva i ett tryggt och välmående
land, ska jag inte visa medmänsklighet och försöka hjälpa
dem som, trots stora umbäranden, försöker skapa sig ett
bättre liv?”

Svenska kyrkans internationella arbete
Pg 90 01 22-3 eller bg 900-1223
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Varför separata?

Om Tjej-Killgrupper i Jämshögs församling.

Det är mycket som påverkar och
skapar osäkerhet hos både killar
och tjejer i tonåren. De söker sin
identitet och är nyfikna på livet.
Jag inser att när man driver en
verksamhet i separata grupper förstärker man deltagarnas självförtroende och självkänsla och man
kan prata djupare även om mer
tabubelagda och svåra ämnen.
Utgångspunkten till en utökad
ungdomsverksamhet med separata
Tjej-och Killgrupper har varit min
reflektion över jämställheten mellan
tjejer och killar, relationen mellan
könen.
Den här metoden och modellen
använder vi i vår konfirmandundervisning och resultatet brukar
vara suveränt.

Dialogen är det allra viktigaste redskapet i den här verksamheten. Det
gäller både tjej – och killgrupp.
Samtalen, som är bland det väsentligaste i den pedagogiska metoden
i verksamheten, blir mer öppna
mer ärliga, och känslomässiga när
gruppen känner trygghet i sig själv.
Då skapas också trygghet, tillit, lojalitet och ärlighet med varandra i
gruppen.

Att våga säga ifrån, att säga vad
man tycker, är viktiga verktyg för att
kunna forma sitt liv.
Enskilda grupper ger mer utrymme
där man kan vara sig själv, utan att
behöva ”spela” inför det ”motsatta
könet”.
Församlingspedagog Ewa Johansson

Välkomna till
Små och Stora
(Öppen förskola)

För barn tillsammans med vuxna.
Små och stora är en öppen grupp
där vi sjunger, leker, pysslar och har
andakt.
Smörgåsfika finns att köpa.
Torsdag kl 13.00 – 16.00 Församlingsgården i Olofström
Fredag kl 10.00 – 14.00 Petrusgården i Jämshög

Numera finns vi på facebook Barn och familj i Jämshögs församling
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Ny kyrkobroschyr

ka

Olofströms kyr

a
Jämshögs kyrk

Jämshögs kyrka

och Jämshögs församling genom
tiderna…
Vi sitter i Birger Johnsons kök och påminner oss
om den historiska miljön inför den renovering som
väntar Jämshögs kyrka. Vi kastar oss in i samtalet om
Jämshögs ”röriga” historik och Birger berättar….
- På 1200-talet byggdes den första stenkyrkan i Jämshög och ersatte tidigare träkyrka. Jämshög hörde på
den här tiden till Skåne och var därmed danskt. Den
danska rikslagen gällde alltså. Det var en bygd med
småbönder och kronobönder och till skillnad mot
Sverige fanns det inga adelsgods. Boskap fanns det
gott om, man födde upp och handlade med dem,
sålde dem bl a i Ronneby. Det var över huvud taget en
ganska lugn och stabil tid, men det skulle bli värre.
- När vi har kommit fram till 1500-talet har unionstanken (mellan Sverige och Danmark) misslyckats.
I och med det inleddes en 200-årig krigsperiod. 1564
brändes Jämshög och Ronneby (av svenskarna). Efter
det uppfördes en ny kyrka. Därmed skattebefriades
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Klockstapeln är på plats

Klockstapeln från Gränum är nu på
plats på kyrkogården i Jämshög. Den
står uppsatt vid minneslunden och före
årsskiftet bör den vara helt klar med elinstallation, belysning och fjärrstyrning till
ringningen. Den kommer framförallt att
användas vid urnnedsättningar på nedre
delen av kyrkogården men klockan kan
få ljuda även vid andra tillfällen.

Hur går det med sammanläggningen av
Jämshögs och Kyrkhults församlingar?
I skrivande stund är det ännu inte
beslutat i Lunds stiftsstyrelse hur
och när det blir. Både Jämshögs
och Kyrkhults församlingar har

lämnat remissvar som var för sig
är lite olika. Beslutet bör komma
före årsskiftet och det kan man läsa
om i våra lokala dagstidningar. Vad
9

beslutet innebär återkommer vi till
i nästa nummer av Kyrknytt, det
skickas ut i slutet av februari 2016.

JULKLAPPSTIPS

Julklappstips!

Värdens barn
Pg 901950-6

Röda Korset
Bg 900-8004.
Märk: På flykt 05304

Rädda barnen
Pg 900100-9

Julklappstips!
Tuula Kaikkonen
Frälsarkrans

Julklappstips!
Cyckehjälm

Svenska kyrkans internationella arbete
Pg 90 01 22-3 eller bg 900-1223

Julklappstips! Agnetha Grönborg
Strumpor, mössa, halsduk, vantar

Julklappstips!

Mangoplantor: Frukt
odling ger jordbrukare
som kämpar mot fat
tigdom och hunger en
bättre kost och möjlig
het att sälja frukt för att
få en inkomst.
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Nöjeskompaniet

Julkonsert 2015

Strålande jul
19/12 Jämshögs kyrka 18.00
Kören medverkar

Insamlingsändamål: Svenska Kyrkans julkampanj
Biljetter: ICA Nära Träffen 0454-46022
www.nojeskompaniet.se
Biljettpris 195kr • Ingen platsbokning! • Insläpp 1timme före konserten
Eventuellt överblivna biljetter säljs på plats en timme före konsertens början.
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DIAKONI

Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus
Foto: Privat

Europa ser annorlunda ut, förändringen kom snabbt till oss. Krig och
fattigdom gör att människor flyr
och flyttar. Vi ser dagligen på nyheterna, hur folkmassorna vandrar
mot Europa, Österrike, Tyskland
och Sverige. När vi handlar, ser vi
romer från Rumänien och Bulgarien, som vill ha pengar.
Romer lever i sina hemländer i
stor fattigdom och utanförskap.
De saknar ofta id-handlingar vilket innebär att de inte räknas som
medborgare i landet. De har sällan
tillgång till sjukvård eller skolor. Det
sker förändringar i deras hemländer, men många har tappat förtroendet för myndigheter. De kommer
nu för 2007 anslöts Rumänien och
Bulgarien till EU och medborgarna
fick möjligheter att arbeta i andra länder. De flesta romer bland
EU-migranterna är kristna ortodoxa. Många tillhör pingstkyrkor
och det finns även de som är muslimer eller tillhör andra kyrkor.
Hur kan vi hjälpa romerna?
Svenska kyrkan gör inte skillnad på
människor utan försöker hjälpa alla
människor i nöd. Nödhjälpen Olofström har försökt hitta olika sätt att
stötta fattiga EU-migranter.
Det är inte lätt att hitta lösningar
på deras olika problem, men att
möta dem värdigt och försöka ge
mat för dagen och akut sjukvård
är det viktigaste. Hur man löser
deras bostadsproblem har vi ännu
inte kommit fram till. Kommunen
har även fått många nyanlända
från Syrien, Afghanistan, Eritrea,

Iran, Irak mm som flyr kriget. Flera
nätverksmöten pågår i kommunen man försöker lösa alla frågorna på bästa möjliga sätt, kring
asylsökande, ensamkommande
flyktingbarn och de som har fått
uppehållstillstånd. I Vilshult bor
50 familjer, Galax har 181 platser.
Migrationsverket har 477 personer
och 119 har fått uppehållstillstånd
(september-15) så sammanlagt har
vi ca 600 nya personer i vår kommun. Många köar till SFI(= svenska
för invandrare). Gemensamt är att
alla vill lära sig svenska och önskar
arbete eller praktikplats. Kommunen har stort behov att få praktikplatser. Trots allt är engagemanget
stort bland anställda i Olofströms
kommun. Jämshögs församling
och Kyrkhullts församling skickade
gemensam ansökan för att söka
ekonomiskt medel till arbete med
flyktingar och asylsökande.

språk-café mm. Projektet pågår
fram till 11 september 2016. Vi vill
skapa mötesplatser mellan de asylsökande och det svenska samhället
och utveckla integrationen genom
olika aktiviteter och samverka med
olika föreningar.

Vi fick igenom vår ansökan och har
börjat planera olika mötesplatser,

Mervi Juutilainen
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Är du intresserad att arbeta som
volontär bland våra nyanlända, kontakta Mervi Juutilainen i
Jämshögs församling eller Martin
Skåring i Kyrkhults församling.
”Vårt mål är fred, rättvisa och hållbart samhälle - nya himlar och ny
jord där rättfärdighet bor”(2 Pet
3:13) Alla är vi skapade till Guds
avbild och har rätt till ett liv i värdighet.
Diakonin tackar alla som har medverkat på olika sätt och önskar er
alla en välsignad jul tid och ett gott
nytt år 2016.

SVERIGE-FINSKT

Kynttilät kodeissa palavat, kauniit
juhlavalkeat,koska meillä on joulu

kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus Herra. Tämä on
merkkinä teille: te löydätte lapsen,
joka makaa kapaloituna seimessä.”
Meidän ei tarvitse pelätä sanoivat
enkelit ja rauhan ja rakkauden lähettiläs on meidän keskellämme.
Stressin ja kiireen keskellä on hyvä
muistaa joulun todellinen viesti.

Foto: Privat

Adventina sytytämme kyntteliköt
ikkunalaudoille ja aloitamme joulun odotuksen. Kirkossa kajahtaa
”Hoosianna Daavidin poika, kiitetty
olkoon hän”. Aloitamme jouluvalmistelut. Jouluruokien laitto torttujen ja piparkakkkujen paisto ja lahjojen osto. Kaikki tämä vie meiltä
aikaa joulukuussa. Sitten on vielä
joulujuhlia ja nekin vievät voimia.
Silloin ei ehdi nauttia joulusta vaan
siitä tuleekin rasittava. Se ei ole ole
joulun tarkoitus, vaan sen olemme
me itse aiheuttaneet. Joulun sanoma on rakkaus. Jumalan poika
syntyi, pieni lapsi seimessä,joka
muistuttaa meitä Jumalan rakkaudesta, meitä ihmisiä kohtaan. ”Rakkauden Jumala,sinä olet antanut

todellisen valon loistaa meille tänä
yönä. Auta meitä, pimeydessä vaeltavia, näkemään valo, joka loistaa
Poikasi seimestä. Lähetä meidät
enkelien kanssa viemään sanomaa
rauhasta maan päällä” tämä rukous
on virsikijastamme ja luetaan jouluyön messussa. Me saamme olla
rauhan sanoman kantajia ei vain
jouluna vaan koko elämän. Joulun
ilon sanoma Raamatussa on.
Yhtäkkiä heidän edessään seisoi
Herran enkeli, ja Herran kirkkaus
ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille:
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille
ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. Tänään on teille Daavidin
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Tervetuloa kirkon jumalanpalveluksiin ja konsertteihin. Kauneimmat joululaulut 13/12 klo. 13.00 ja
25/12 jouluaamun jumalanpalvelus klo.11.00 Olofströmin kirkolla.
Hyvää Joulua ja siunausta uuteen
vuoteen 2016.
Mervi Juutilainen

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

Församlingsnytt

Följande personer har under tiden
1 juni – 30 september 2015 avlidit i
församlingen:
Kenneth Harris, Olofström 73 år
Birgitta Karlsson, Olofström 77 år
Erzi Rac, Olofström 94 år
Ulla Westin, Olofström 84 år
Mauno Torikka, Olofström 87 år
Lelky Hallström, Jämshög 89 år
Eugen Badescu, Olofström 46 år
Terttu Blom, Jämshög 70 år
Carl Gustav Gustavsson, Jämshög 86 år
Göran Juliusson, Olofström 81 år
Allan Håkansson, Olofström 54 år
Lage Lanvin, Jämshög 95 år
Kerstin Karlsson, Jämshög 74 år
Ella Veteli, Olofström 77 år
Pasi Wernberg, Olofström 38 år
Filip Nilsson, Olofström 86 år
Ellen Lundin, Jämshög 96 år
Kerstin Gummesson, Olofström 83 år
Brita Persson, Jämshög 95 år
Bo Johnsson, Jämshög 41 år
Svea Berntsson, Jämshög 95 år
Inge Olsson, Jämshög 83 år
Maja Nilsson, Olofström 91 år
Marja Leena Lassi, Olofström 70 år
Gerda Persson, Jämshög 87 år
Ferenc David, Jämshög 77 år
Rozalija Sabo, Olofström 90 år
Arne Freij, Olofström 83 år
Maja Olsson, Baggeboda 98 år
Alle Gullberg, Jämshög 85 år
Inga-Brita Häckter, Olofström 80 år

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

Milian Isak

Hugo Love

son till Alexandra Johannesson och
Sebbe Ek

son till Heidi Vuorela och Matteus Stencel

Melwin Peter Sture

Bobby Rikard Jr

son till Emelie Hamrin och René Desaix

son till Sara Bengtsson och Rikard
Martinsson

Molly Maud Solveig
dotter till Marie och Andréas Svensson

Einar Kalle

Noelle Charli

son till Paulina Järvirova och Thomas
Stumpf

dotter till Jessika Olsson och Daniel
Björnsson

Julia Lovisa
dotter till Inger och Henrik Viktorsson

Carl Mathias Johannes

Odd Anders Karl

son till Therese och Anton Ossiansson

Amanda Nathalie

son till Tove Karlsson och Claes Anders
Lönnfält

dotter till Hannah Nilsson och Tomas
Ratasiewicz

Filippa Mildred Siri
dotter till Jenny Törngren och Rickard
Björnsson

Minelle

Jenni Alice Supassra

Ellen Saga Marie

dotter till Suchada Ranok och Khosit
Cheepsaritdiphong

dotter till Sara Svensson och Tobias
Karlsson

Elsa Stina Viola

Viggo Hans Holger

dotter till Rebecka och Martin Eldh

Son till Cathy och Michael Grönberg

dotter till Jonna Torikka och Kim Åkesson

Dopmöjligheter under vintern /våren
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.

December
5 lör 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
12 lör 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
Januari
3 sön 10.00 Olofström
Gudstjänst*
9 lör 14.00 Jämshög
Dopgudstjänst
17 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
24 sön 10.00 Jämshög Gudstjänst

Februari
7 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
14 sön 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
28 sön 10.00 Jämshög
Gudstjänst
Mars
6 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
13 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst

28 Annandag Påsk 12.00
Jämshög Dopgudstjänst
April
3 sön 14.00 Jämshög
Dopgudstjänst
9 lör 13-15 Olofström
Drop-in-dop
17 sön 10.00 Jämshög Gudstjänst
13.00 Olofström Dopgudstjänst
Maj
8 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst

Intresserad av dop? www. dopsajten.se
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JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG
Växel................................................................................. 0454-977 00

Nytt
Terminsprogram
för vintern 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
Jennie Chapman komminister ............................0454-977 52

RM
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M

Jag har glädjen att få
presentera mig som ny
skolpräst på Jämshög folkhögskola. Jag heter Siri
Jarl Bagewitz, är 29 år och
kommer ursprungligen från
Jönköping. Sedan den 1
augusti arbetar jag i församlingen och på skolan
och det känns enormt roligt
men också lite pirrigt att börja på en ny tjänst i en
ny stad. Som tur är har Gud välsignat mig med goda
kollegor, en spännande arbetsplats och en varm bönegemenskap här på folkhögskolan.

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
Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60

Det som fick mig att vilja bli präst var prästens uppdrag att möta människor, både till vardags, till fest,
i sorg och glädje. I kyrkan får vi utrymme att mötas
som den brokiga gemenskap vi är utifrån vår personliga tro och våra tvivel.

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

Min familj består av min make Johan och min dotter
Ebba. På lediga dagar spenderar jag mycket tid i köket och lagar gärna något extra gott till familjen. Jag
är också en filmälskare av stora mått och ser gärna
gamla klassiker men också en hel del nya filmer på
bio. Jag hoppas nu att jag efter bästa förmåga ska
kunna tjäna som er präst på skolan och i församlingen och ser fram emot att möta er i kyrkans alla
möjliga sammanhang!

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.
Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
15
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Varma hälsningar, Siri Jarl Bagewitz
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Kalendarium vintern 2015/16
November

29 sön		
1:a Advent
			
11.00 Olofström Adventsgudstjänst (körerna
medv)
			
15-17 Adventsstuga i Petrusgården, kaffe
			
18.00 Olofström Julkonsert med musikskolan
3 tors 19.00
5 lör 13.00
			
17.00
6 sön 		
			
10.00
			
14.00
10 tors 19.00
12 lör 14.00
			
17.00
13 sön 		
			
10.00
			
13.00
			
18.00

December

27 sön		
			
10.00
31 tors		
			
16.00

Folkhögskolan Mässa
Jämshög Dopgudstjänst
Olofström Tonsättarnas julkonsert
2:a Advent
Olofström Mässa*
Gaslunda skola Adventsgudstjänst, kaffe
Folkhögskolan Mässa
Olofström Dopgudstjänst
Jämshög Lions julkonsert (biljetter)
3:e Advent
Olofström Mässa *
Olofström Finsk Gudstjänst och julsång
Jämshög Luciagudstjänst, barnkör/instrumentalister
Jämshög Folkhögskolans julavslutning
Jämshög Julkonsert med Nöjeskom
paniet (biljetter se sidan 11)
4:e Advent
Olofström Mariamässa *
Julafton
Olofström Samling vid krubban
Jämshög Julbön
Olofström Midnattsmässa
Juldagen
Jämshög Julotta, kör, trumpet
Olofström Finsk gudstjänst
Annandag jul
Jämshög Musikgudstjänst, kör, Catrin
Johnsson och Rachel Fuller
Söndag efter Jul
Olofström Mässa *
Nyårsafton
Jämshög Nyårsbön

1 fre		
			
18.00
			
16.00
3 sön		
			
10.00

Nyårsdagen
Olofström Mässa
Olofström Mässa
Söndag efter Nyårsdagen
Olofström Gudstjänst *

17 tors 9.30
19 lör 18.00
20 sön		
			
10.00
24 tors		
			
11.00
			
17.00
			
23.30
25 fre		
			
7.00
			
11.00
26 lör		
			
18.00

Januari

6 ons		
Trettondedag Jul
			
16.00 Jämshög Gudstjänst med julspel, barnkör och frivilliga medv.
9 lör 14.00 Jämshög Dopgudstjänst
10 sön		
1 sönd efter Trettondedagen
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
12.00 Olofström Finsk mässa
14 tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
17 sön		
2 sönd efter Trettondedagen
			
10.00 Olofström Mässa *
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
16.00 Jämshög Ionagudstjänst
21 tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
24 sön		
Septuagesima
			
10.00 Jämshög Gudstjänst *
			
16.00 Olofström Taizemässa
28 tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
31 sön		
Kyndelsmässodagen
			
14.00 Olofström Gudstjänst för stora o små
och dopfest, barnkörer medv
			
16.00 Jämshög Taizemässa,
4 tors 19.00
7 sön		
			
10.00
			
11.00
			
13.00
10 ons 16.00
11 tors 19.00
14 sön		
			
10.00
			
12.00
			
14.00
			
16.00
18 tors 19.00
21 sön		
			
10.00
			
16.00
25 tors 19.00
28 sön		
			
10.00
			
16.00

Februari

Folkhögskolan Mässa
Fastlagssöndagen
Jämshög Mässa*
Jämshög Upptakt Fasteinsamling,fika
och info
Jämshög Dopgudstjänst
Jämshög Askonsdagsmässa
Folkhögskolan ”Stillhet inför påsken”,
med mässa
1:a söndagen i fastan
Olofström Mässa*
Olofström Finsk mässa
Olofström Dopgudstjänst
Olofström Välgörenhetskonsert med
Katalin Hajas
Folkhögskolan ”Stillhet inför påsken”,
med mässa
2:a söndagen i fastan
Jämshög Mässa *
Olofström Ionagudstjänst
Folkhögskolan ”Stillhet inför påsken”,
med mässa
3:e söndagen i fastan
Jämshög Gudstjänst *
Olofström Lovsångsgudstjänst, körerna
medv

* 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

