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Jämshögs församling • Nr 4 2013

Gott Nytt Kyrkoår

Vem är det?
Världens Ljus för att överleva som kropp, själ och ande
i denna värld. Hur ska vi känna igen de goda källorna
i vintermörkret och det sanna Ljuset – vågar vi öppna
dörren eller ta ett steg närmare medmänniskan och oss
själva? Stannar vi upp och känner efter i oss själva om vi
var med om ett glädjebud eller själv gav ett glädjebud.

… Det knackar på dörren lite sent på kvällen och jag
tvekar med att öppna. Tänkt om det är en inbrottstjuv.
Det är mörkt ute och jag ser knappt vem det är. Jag hör
rösten av en tjej säga ”Vi kommer från idrottsföreningen och säljar kärvar till fåglarna”. Jaha – ingen tjuv
denna gång. Jag öppnar dörren och utanför står det
två frusna tjejer med kärvar i famnen – jag ser en gång
till och inser att jag konfirmerade dem i somras. Jag
suckar mentalt över mig själv, ger dem ett leende och
tar en kärve.

Vi får öva oss i att se och öppna oss för själv att ingå i
det glädjebud Gud vill ge oss alla.
Gud av Ljus, i denna vintertid, öppna våra ögon för det
som vi redan har. Hjälp oss se att inom oss finns en helig
plats, där vi alla bär ditt glädjebud i vårt väsen. I Jesu
namn, Amen

Nu har det återigen blivit mörkt över landet och det är
svårt att se i mörker – nu under advent och i jultid får
vi söka oss till ljuskällor för att mentalt överleva den
nordiska vintern. Ja vi får se en extra gång på människan vi möter och har framför oss – vem är det? – och
komma ihåg att den frågan kanske också finns hos
människan framför oss: Vem är du?

En strålande jul önskar jag er alla, Jennie

Under advent hör vi i en av bibeltexterna Johannes
Döparen ställa denna fråga till Jesus: Är du den som
skall komma eller skall vi vänta på någon annan? (Matt
11;3)
Även en Guds profet kan ha sitt tvivel och inte känna
igen Världens Ljus. Men med svaret: ”Döva hör…fattiga
får ett glädjesbud”, tror jag Johannes fick svar.
Vi behöver ljus- och värmekällor och vi behöver
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Musik i advents- och juletid
26
december
Annandag jul kl 18.00
i Jämshögs kyrka

Lördag 7 dec
kl 17.00 i
Olofströms kyrka:

Musikgudstjänst med
Catrin Johnsson,
Rachel Fuller
och kyrkokören

Tonsättarnas
julkonsert

Trettondag jul
6 januari kl 18.00
i Jämshögs kyrka:

15 december 3
advent kl 13.00 i

Olofströms kyrka: Finsk
1 advent
1 decemberkl 14.00 i
Jämshögs kyrka:

Adventsgudstjänst
med kör och musik

gudstjänst med de
vackraste julsångerna

Julkonserter

i samarbete med Jämshögs församling
Håll utkik efter annonsering!

Ett julklappstips
Claudio Monteverdi. En
fantastisk kompositör. Detta är
musik från urtiden långt innan
Bach. Musiken uppmuntrar
dig till att stänga in dig i din
lya, släpp julstressen, slå ifrån
datorn, telefonen, Tv:n och mobilen. Tänd ett ljus, slut ögonen
och lyssna på detta meditativa
rop från urtiden. Den här musi-

ken får mig att njuta. Jag får en
känsla av att ”bara vara”. Monteverdi finns också på you tube.
Gå in där och få lite smakprov.
Kanske blir du inspirerad att
köpa denna skiva och ge till
någon. Varför inte till dig själv?
Hur är det de säger i reklamen?
Jo! Det är du värd.
God jul önskar Bosse
3

Gudstjänst med
julspel, garanterat
kända julpsalmer.

Lördag 14 dec
kl 17.00 i
Jämshögs kyrka:

Lions
julkonsert

En ängel har landat i minneslunden
i Jämshög

Strax före allhelgonahelgen lyftes den så på plats, den
planerade ängeln med plats för gravljus och blommor.
Idén föddes av vår vaktmästare Roland Nilsson och barnledare Inger
Remen, när vi diskuterade hur vi skulle kunna utveckla vår Minneslund så att
det skulle bli lättare att sätta ljus och blommor där. Sedan kom Mats Nilsson från
Sölvesborg in i bilden, det var han som skulle förverkliga den. Kyrkogårdspersonalen grundlade med ben och vattentillförsel. Sedan fanns den där - Ängeln, med
sina utsträckta armar.
Minneslunden har härmed blivit en ängel rikare.
Stort tack till er alla som varit inblandade.

Mats Nilsson.
Foto Susanne Andkvist
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Eva Bäckman

– kantor i Jämshögs församling
Du har alltså ett intresse för
kombinationen musik-historia?
- Ja, det grundar sig redan på
uppväxten med Kyrkans Unga,
sedan drama på stiftsnivå och på
Öland genom Ölands medeltidsensemble. Det känns viktigt att kunna
levandegöra genom drama.

Du går i pension den 31 oktober
i år, hur länge har du varit
kantor i församlingen?
- Jag började 2008, det blir fem år i
år som jag har varit här.

Du blir pensionär den 1 november, hur ser du på det?
- Så har jag inte tänkt. Jag fortsätter
att frilansa och fortsätter att spela
för att behålla kompetensen. Sedan
finns det också intresse för släktforskning, hundar och hästar.
Dessutom finns Johannes och Carl
(=man och son). De har också
trivts väl i församlingen, precis som
jag.

Vi tackar Eva för de fem åren hon
har arbetat hos oss. Hon ”efterlämnar” barn- och vuxenkör, där hon
också har varit uppskattad, precis
som i övrigt församlingsarbete. Eva
har lovat återkomma vid juletid och
i samband med Jesus Christ Super
star på Långfredag nästa år.
Jämshögs församling önskar en
fortsatt aktiv pensionärstillvaro och
Guds rika välsignelse i fortsättningen också.

Vad har varit roligast under den
tiden?
- Det är spelen, d v s de kyrkohistoriska dagarna och musikalerna,
gestaltandet av musiken tillsammans med skolklasserna. Det har
varit fantastiskt beroende på att det
har engagerat många församlingsbor. Det har funnits plats för alla,
från statister till solister.

Carina Kenneteg
- ny kantor från 1 januari
Carina arbetar i Gammalstorps
församling som kantor fram till
årets slut, sedan börjar hon tjänstgöra i Jämshögs församling och tar
därmed över bl a barn och vuxenkörer. Hon presenterar sig själv i
nästa nummer av Kyrknytt.
Under november och december
månad kommer Lillemor Nasfi och
Katalin Hajas att vikariera på
kantorstjänsten.
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Julklappstips
Deckaren Springflod av Cilla och
Rolf Börjlind
från Gertud Rehn

Hur gick det i kyrkovalet?
Valdeltagandet i Jämshögs församling låg på 13,3 % vilket är 0,6 %
mer är rikssnittet.

Fördelningen efter 2009 års val var
14 mandat till Socialdemokraterna
och 11 mandat till Levande kyrka.

Totalt röstade 830 personer
Fördelning mellan nomineringsgrupperna är 15 mandat till Socialdemokraterna och 10 mandat till
Levande kyrka.

I nästa nummer av Kyrknytt kommer vi presentera vilka förtroendevalda som kommer att ingå i kyrkofullmäktige 2014—2017.

När urnan återkommit från
krematoriet ringer församlingen
anhöriga för att meddela detta.
Anhöriga funderar sedan hur de
önskar urnnedsättning och hör
sedan av sig och bokar önskad
tid på församlingsexpeditionen.
Urnnedsättningstider är som
regel onsdag, torsdag och fredag
eftermiddag, kl 14.45 och 15.30.
På urnnedsättningsdagen händer
följande:
Man möter upp vaktmästaren
(och ev önskad präst) i Jämshögs
kyrka.
Någon anhörig får gärna bära
urnan till graven och även sänka
ner urnan.

Julklappstips
Ge bort en upplevelse
som du kan ha med
någon eller med flera. En
middag, ett biobesök eller
en dag till ett spännande
utflyktsmål. Att omges
med vänner och familj är
värt mer än många saker.
Susanne Andkvist
inkl foto
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Det finns möjlighet till bibeltext/
bön och stillhet.
Önska man lägga en blomma vid
platsen går det bra.
När urnnedsättningen har skett
ringer kyrkklockorna.
Efter att anhöriga har lämnat
kyrkogården fylls graven igen.
Urnan kan gravsättas både i en
vanlig grav och i en grav avsedd
för urnan.
Det finns många olika varianter
på urnnedsättning och vi vill
tillgodose de önskningar som
finns.

Så här går en urnsättning till

Foto Susanne Andkvist

Liten kyrkogårdsordlista
Askgravlund
Hos oss kallas den naturstensängen. Urnan sätts ner och en
liten natursten markerar platsen.
Församlingen sköter askgravlunden kostnadsfritt.
Begravningsgudstjänst
Har en fast form i Svenska
kyrkans handbok och sker om
man som avliden är medlem i
svenska kyrkan. I begravningsgudstjänsten har man möjlighet
att ta ett farväl tillsammans med
familj och vänner. Före begravningsgudstjänster kommer man
som anhörig överens med
prästen om hur man gör och har
därmed en möjlighet till ett
personligare farväl.

Borgerlig begravning
Om man inte är med i Svenska
kyrkan kan man ha en borgerlig
begravning istället. Präst och
kyrkomusiker medverkar inte,
och den sker inte i kyrkan,
däremot finns andra lokaler
tillgängliga. De anhöriga kan själv
utse den person/de personer
som leder ceremonin.
Gravrätt
Den tid man har rätt till anhörigs
grav, f n 25 år. Vid ny gravsättning på gravplatsen förlängs
tiden automatiskt med 25 år från
sista gravsättning s k gravfrid.
Gravskötsel
Avtal mellan församlingen och de
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anhöriga om skötsel av grav, med
viss kostnad.
Kistgrav
Traditionell gravplats med plats
för kista och urnor. Gravsättningen sker i samband med begravningsgudstjänst eller borgerlig
begravning.
Minneslund
Avsatt område där askan efter
den avlidne sätts ner. Ingen
markerad enskild grav. Möjlighet
att tända ljus och sätta blommor.
Urngrav
Gravplats där endast urnor kan
gravsättas.

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.

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

Ge alla barn en framtid utan våld
la gäng rekryterar nya medlemmar.
Varje dag tvingas barn att bli
soldater och med vapen i hand och
med droger i kroppen sprider de
skräck i samhället. Andra utnyttjas
sexuellt, som spioner eller tjänstefolk.

bli människa genom att komma till
världen som det mest hjälplösa man
kan tänka sig, ett barn. Den hjälplöshet som Jesus föddes in i var då och
som nu dominerad av människor
som inte tvekar att utnyttja värnlösa
barn för egen vinnings skull.

Miljontals barn växer upp i en värld
fylld av våld, krig och konflikter.
Utsattheten gör dem till perfekta
måltavlor när gerillor och kriminel-

Julen är den period på året då
många människor samlas i våra
kyrkor och vi blir påminda om
barnet i krubban. Då Gud valde att

Tillsammans måste vi kämpa för att
minska våldet och skapa en ljusare
framtid för våra unga och det kräver
resurser. Så låt oss passa på att
under julen tillvarata kyrkans alla
mötesplatser för att samla in pengar
och informera om Svenska kyrkans
internationella arbete. Med gemensamma krafter kan vi bidra till att GE
ALLA BARN en framtid utan våld.

Foto: Jesper Klemedsson

När vuxna slåss är det barnen som drabbas hårdast.
Det gäller både i det lilla och
i det stora perspektivet – i
familjen, i en region eller i ett
land.

Julkampanjen pågår mellan första
advent och trettonhelgen

1 advent

Ge en Gåva i
årets julkampanj!
Sms:a HOPP till
72950 så skänker
du 50 kronor.

Konfirmanderna och Svenska
kyrkans Unga har försäljning av
ljus i Jämshögs kyrka kl 14.00, till
förmån för antiaidskampanjen.

svenskakyrkan.se/julkampanjen
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Församlingsinfo i korthet

Vad är en mässa?
Liten gudstjänstordlista
Först:
mässa=nattvard firas,
gudstjänst=nattvard firas inte
Andakt
kortare samling med bön, sång,
bibeltext, kanske tystnad. Är som
regel knuten till någon församlingsverksamhet.
Enkelt kyrkkaffe
fika i all enkelhet i samband med
gudstjänst/mässa
Familjemässa/gudstjänst
en gudstjänstform som passar
barnfamiljer, och därmed också alla
andra. Kallas ibland också Gudstjänst/mässa för stora och små.
Finsk mässa/gudstjänst
helt finskspråkig med finskspråkig
präst, c:a en gång i månaden i
Olofströms kyrka.
Högmässa o gudstjänst
gammal beteckning, kallas numera
mässa och gudstjänst. Firas i vår
församling söndagsförmiddagar kl
10.00. Tacksägelser för avlidna ingår
i förbönen (med ljuständning och
klockringning).

Kyrksöndag
diakonal samling (öppen för alla)i
samband med gudstjänst/mässa,
fika och program ingår.
Midnattsmässa
julafton och påskafton firas mässan
vid midnatt (23.30) för att markera
förändring dagen efter. Garanterat
speciell stämning.
Musikgudstjänst
musiken står för en stor del av
innehållet. Gospelmässa/gudstjänst
kan förkomma.

Under vintern
och våren
Dopfest (för döpta 2013)
Söndagen den 2 februari med
början kl 14.00 i Jämshögs kyrka.
Inbjudan kommer.
Familjedagar öppen verksamhet under sportlovet vecka 8. Se
sid 15.
Fasteinsamling 2 mars -13
april. Mer info i nästa nummer
av Kyrknytt.

Mässa i bönerum
en variant av en stillsam kvällsmässa vi använder. Möjlighet till stillhet,
bön och eftertanke. Fikar gör vi före
mässan.

Drop-in-dop lördagen den 3
maj kl 13-16 i Olofströms kyrka.
Mer info i nästa nummer av
Kyrknytt.

Temamässor/gudstjänster
av olika slag kan förekomma,
Ordnära gudstjänst och Taizemässa
t ex. De är ganska fria i sitt innehåll.

Ekumenisk kväll torsdagen
den 15 maj kl 18-21 med
Thomas Sjödin.
Mer info i nästa nummer av
Kyrknytt.

Vardagsgudstjänst
enklare form av familjegudstjänst,
firas på en vardag.

Julklappstips
Jag tycker att den här boken av
Anna Alebo är helt fantastisk. Den
innehåller korta, tänkvärda berättelser till frälsarkransen. Boken
är relativt liten och lätt att ta med
sig när man är ute och vandrar.
En bra bok till egen fördjupning.
Finns att beställa på Verbum eller
på bokbordet i Olofströms kyrka!
Tanja
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Mycket har hänt på 25 år
inom Öppen verksamhet

Fr o m 1 januari finns Agnetha och Christina
med i Öppen verksamhet på heltid, d v s i alla
grupper.

Den 1 mars lämnar Inger Remen
tjänsten som barnledare för att
pensionera sig. Inger har betytt
mycket för många under årens lopp
och Jämshögs församling kommer att
avtacka henne vid adventsgudstjänsten 1 advent i Jämshögs kyrka. Ett
stort tack säger vi redan nu, sedan
kan det nog hända att Inger vikarierar
lite då och då ändå.
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Diakoni

Diakon
Många spontana möten skapas, ett
lätt sätt att få möjlighet att träffas.
Vill någon ha enskilt samtal har vi
tillgång till ett samtalsrum i enskildhet.
På måndagarna är det stormöte
och då får man höra om allt som
pågår på skolan. Det är en kreativ
miljö full av puls och energi. Här får
man höra om t ex Tanzaniagruppen som planerar att på våren resa
till Tanzania, ett samarbete som har
en lång historia bakåt. Hur många
som reser beror förstås på hur
mycket pengar vi får ihop.
Jag är nyutbildad diakon och fick
frågan om jag ville arbeta på
Folkhögskolan som själavårdare.
Komminister Jennie Chapman är
vår präst på onsdagsmässorna. Vi
samarbetar med skolan på ett nytt
sätt och hoppas kunna erbjuda alla
som arbetar, studerar eller besöker
skolan möjlighet till själavård i
någon form.

Många duktiga musiker, skådespelare och andra begåvningar uppträder på stormötet.
I skolan pågår 3 dagar i veckan
föreläsningsgrupper för seniorer
och andra daglediga. En verksamhet för dig som vill lära dig nytt
även om du kanske lämnat arbetslivet.

Vad gör jag på Jämshögs folkhögskola?

SÅ LÄNGE VI LEVER FINNS DET
HOPP ATT LÄRA SIG NY SPÄNNANDE KUNSKAP!!!

En fantastisk start som ny diakon.
Vissa dagar är det 300-400
människor som finns i skolan.

Varje vardagsmorgon kl 10.00 möts
de som vill, för att fira andakt
tillsammans. Innehållet varierar

mycket eftersom vem som helst får
komma och hålla denna stund ca
15 min. Kapellet står ju alltid öppet
7-23 och välkomnar Dig att få en
stund av stillhet, spela eller sjunga,
helt enkelt öva dig på att vara
människa, göra det du just nu
behöver för att få en paus i tillvaron.
Jag rekommenderar varmt ett
besök i vårt härliga Nikodemus
kapell.
Jag arbetar måndag ,onsdag och
torsdag e.m. på skolan.
På onsdagskvällarna träffas den
som vill, oberoende av ålder eller
var man befinner sig i kommunen,
för att hålla mässa. 19.00 möts vi i
kapellet för att 20.00 fira mässa.
Efteråt har vi Sokrates gratiscafé
där vi förbättrar världen eller bara
skrattar åt oss själva. DU ÄR
VÄLKOMMEN!!!
Jag hoppas att jag lyckats ge en
bild av arbetet på folkhögskolan.
En skola som är en viktig kunskapsnerv i vår kommun.
Vill du veta mer ring gärna mig
Andi Österlund 0454-97753

Julklappstips
Det är mycket länge sedan vi gett varandra julklappar i vår familj. Vi ger varandra
upplevelser, ibland konstaterar vi att vi är bättre på att ge varann kramar än presenter. Så även detta år. Så mitt förslag är att ge dina nära och kära tid då ni gör något
tillsammans. T ex sitter en kväll och umgås utan TV, dator, mobil m fl störande moment. Hos oss har vi en brasa som mysfaktor, det går bra att bara vara i varandras
härliga sällskap. Ge pengar du har över till Världens barn, Erikshjälpen eller till något
annat
Fridfull och fröjdefull jul önskar jag er alla, med en varm kram från Andi
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Sverige-finskt

Anna-Liisan
joulumuistoja

Foto. Anders Blixt
Anna-Liisa Persson. Foto: Mervi

Julklappstips
SMS:a HOPP till 72950 för att
skänka 50 kronor till insamlingen för Syriens barn. Norra
Jordanien har över 160 000
flyktingar från Syrien. Mer än
hälften är barn. Flyktingkatastrofen förvärras hela tiden.
Den bästa julklappen vi kan
ge är att dela hopp,
hälsar Mervi

Anna- Liisa Persson on meille
monelle suomalaiselle ja ruotsalaisillekin tuttu kasvo täällä Olofströmissä. Hän on ollut aktiivisena
monessa eri suomalaisseurassa ja
toiminut yli 15 vuotta Litauenhjälpenissä. Hän on kasvanut lähellä
Kouvolaa ja elämä lapsena ei ollut
helppoa. Pienenä hän on asunut
viidessä eri saunassa ja lääväkyökissä. Lääväkyökissä oli yksi tuoli,
pöytä vanhempien sänky ja AnnaLiisan haitarisänky. Jouluna ei saatu lahjoja, mutta joulukuusi oli aina
kotona. Isä naulasi joulukuusen
kattoon ja siinä lämpimässä neulaset putoilivat Anna- Liisan sängyn
päälle. Kuusessa ei ollut mitään
koristeita. Kerran äiti oli onnistunut
kerjäämään joululahjan pienelle
Anna- Liisalle. Lahja oli piparkakku
ja yksi luumu. Elämä saunassa oli
yhtä vaikeaa kuin lääväkyökissäkin, kuitenkin Anna- Liisalla oli
kiltti opettaja, joka huomasi, että
pienen tytön ei ollut helppo asua
saunassa ja tulla sieltä pakkasella
kouluun. Niinpä opettaja tarjoutui
antamaan yösijan Anna- Liisalle
opettajan konttorissa. Siellä AnnaLiisa sai nukkua valkoisten puhtaitten lakanoiden välissä ja hänestä
tuntui, että hän oli kuin taivaassa
ja nukkui pilvien välissä. Kaikki me,
jotka tunnemme Anna-Liisan tiedämme sen, kuinka iloinen ja positiivinen hän on. Anna- Liisalla on
huumorin ja vahvan uskon avulla
jaksanut selvittää monia elämän
vaikeuksia. Hän sanoo, että hänelle puutteesta on ollut hyötyä. Se on
opettanut nöyrtymään ja olemaan
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kiitollinen. Kun hän muutti uuteen
kotiinsa Piki- koiran kanssa, hän
sanoi koiralle: ”Nyt saamme kiittää
Luojaa, kun on antanut meille näin
nätin kodin.” Me jotka vietämme
joulua yltäkylläisyydessä voimme
pysähtyä hiljentymään tämänkin
Anna- Liisan tarinan kanssa, mikä
on joulun sanoma? Kiitos sinulle
Anna- Liisa, kun saimme kuulla
sinun joulumuistosi.
Pieni pakolaispoika syntyi tallissa köyhänä. Hän olikin Jumalan
poika. Elämä on jotain suurempaa,
mitä me voimme aavistaa. Suuri on
antamisen ilo. ”Älkää pelätkö! Minä
ilmoitan teille ilosanoman, suuren
ilon koko kansalle. Tänään on teille
syntynyt Vapahtaja. ”Rauhallista
Joulua kaikille Olofströmin suomalaisille ja Siunausta Uuteen Vuoteen 2014.

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

Församlingsnytt
Följande personer har under
perioden 1 juli 2013 - 30 september
2013 blivit medlemmar i
församlingen genom dopet:

Ella Lily Sofia

dotter till Ingela och Roland Porter

Milo Elias

son till Annika och Fredrik Bengtsson

Kian Hugo

son till Annelie Hultmark och Kimmo
Golubow

Pia Moa Linnéa

dotter till Angelica Nilsson och Elias
Tarakkamäki

Kim Molli Linnea

dotter till Emelie Laakkonen och Artur
Malczewski

Kevin Anders

son till Rung och Jimmy Olofsson

Melvin Oscar Uusivirta

son till Sandra Freij och Markus Uusivirta

Malte Gustav Anton

son till Johanna Sandström och Samuel
Jönsson

Ellie Eila Orvokki

dotter till Sara Johnsson och Janne
Koskela

Wilton Olof Ebbe
son till Lisa Bygde

Alice Julia

Anton Tan Wa

Greta

Ella Wilma

dotter till Heidi Peltonen och Fredrik
Lindqvist
dotter till Maria Albin och Carmelo Luca
Boragina

son till Saowalak Chueajanat och Nicklas
Hägglund
dotter till Mia Bockman och Andreas
Åkesson

Följande personer har under tiden 1
juli 2013 – september 2013 avlidit i
församlingen
Tommy Erlandsson, Olofström 46 år
Kurt Roland Andersson, Jämshög 62 år
Ingrid Karlsson, Olofström 80 år
Inga Nordin, Olofström 71 år
Waclaw Szuryn, Jämshög 58 år
Ingegärd Sandberg, Jämshög 83 år
Lars Wallin, Olofström 83 år
Karin Persson, Olofström 83 år
Kersti Sjödin, Gränum 38 år
Else Adolfsson, Olofström 84 år
Eliisa Hanka, Olofström 75 år
Kurt Ahlgren, Olofström 79 år
Elly Viberg, Olofström 85 år
Tage Svahn, Olofström 80 år
Maja-Lena Larsson, Olofström 22 år
Karl-Erik Sällström, Olofström 81 år
Stig Lönning, Olofström 68 år
Börje Karlsson, Olofström 81 år
Elsa Thelander, Olofström 89 år
Stina Olsson-Sander, Olofström 72 år
Hans Olle Häckter, Olofström 79 år
Klara Nilsson, Jämshög 91 år
Henning Johansson, Olofström 97 år
Ulf Larsson, Olofström 67 år
Lars Andersson, Olofström 64 år
Thea Persson, Olofström 90 år

Dopmöjligheter under vintern

Dopgudstjänster firas två söndagar per månad, som regel kl 13.00 eller 14.00.
Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.

December

Februari

7 lördag 13.00 Jämshög Dopgudstjänst

2 söndag 14.00 Jämshög Gudstjänst för stora o små,

14 lördag 13.00 Olofström Dopgudstjänst

9 söndag 13.00 Jämshög Dopgudstjänst

Januari

16 söndag 13.00 Olofström Dopgudstjänst

11 lördag 14.00 Jämshög Dopgudstjänst
19 söndag 13.00 Olofström Dopgudstjänst
26 söndag 10.00 Jämshög Gudstjänst

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

Nytt
Termins
program
för vintern
ute nu!

Anders Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
Tanja Borchardt komminister...............................0454-977 58
Jennie Chapman komminister ............................0454-977 52
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
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Du hittar det aktuella
häftet i våra vanliga
lokaler, men också på
biblioteket,
vårdinrättningarna och
folkhögskolan

Andi Österlund diakon (även finskspr.)................0454-977 53
Ewa Johansson diakoniass. & ungd.ansv........ 0454-977 62
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

Världens barn
insamlingen

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

Under hösten har vi haft
en insamling till Världens
barn, det blev 3791:-

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

.

Sportlovet vecka 8
Familjedagar kl 9.00—16.00

Måndag 17/2 Petrusgården, Jämshög
Onsdag 19/2 Församlingsgården, Olofström
Mer information kommer

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
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Kalendarium vintern 2013-14
December
1 sön
			

1 Advent
14.00 Jämshög Adventsgudstjänst,
kyrkokören medv. Avtackning av Inger
Remen
			
15-18 julskyltningsgröt i Petrusgården
			
18.00 Olofström Julkonsert med musikskolan
4 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
7 lör
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
17.00 Olofström Tonsättarnas julkonsert
8 sön 2 Advent
			
10.00 Olofström Mässa*
			
14.00 Gaslunda Adventsgudstjänst, kaffe
11 ons 14.00 Olofström Vardagsgudstjänst
		 20.00 Folkhögskolan Mässa
14 lör 13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
17.00 Jämshög Lions julkonsert
15 sön 3 Advent
			
10.00 Olofström Mässa*
			
13.00 Olofström Finsk Gudstjänst /de
vackraste julsångerna
			
18.00 Jämshög Luciagudstjänst, barnkör
medv.
22 sön 4 Advent
			
10.00 Olofström Mariamässa *

24 tis
			
			
			
25 ons
			
			
26 tors
			

Julafton
11.00 Olofström Samling vid krubban
17.00 Jämshög Julbön, musik
23.30 Olofström Midnattsmässa
Juldagen
7.00 Jämshög Julotta, kyrkokören medverkar
11.00 Olofström Finsk gudstjänst
Annandag jul
18.00 Jämshög Musikgudstjänst, Catrin
Johnsson, Rachel Fuller och kyrkokören
29 sön 	Sönd efter Jul
			
10.00 Olofström Mässa*
31 tis
Nyårsafton
			
16.00 Jämshög Nyårsbön

11 lör
12 sön
			
			
			
15 ons
19 sön
			
			
			
22 ons
26 sön
			
			
29 ons

14.00 Jämshög Dopgudstjänst
1 sönd efter Trettondagen
10.00 Jämshög Mässa*
12.00 Olofström Finsk mässa
14.00 Olofström Familjegudstjänst och
Knutsfest för alla verksamheter
20.00 Folkhögskolan Mässa
2 sönd efter Trettondagen
10.00 Olofström Mässa *
13.00 Olofström Dopgudstjänst
18.00 Jämshög Ordnära gudstjänst
20.00 Folkhögskolan Mässa
3 sönd efter Trettondagen
10.00 Jämshög Gudstjänst *
18.00 Olofström Mässa med bönerum
20.00 Folkhögskolan Mässa

Februari
2 sön
			

Kyndelsmässodagen
14.00 Jämshög Gudstjänst för stora o små,
dopfest
			
18.00 Olofström Taizémässa
5 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
9 sön 5 sönd efter Trettondagen
			
10.00 Jämshög Mässa Kyrksöndag
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
18.00 Olofström Musikgudstjänst
12 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
16 sön 	Septuagesima
			
10.00 Olofström Mässa*
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
18.00 Jämshög Ordnära gudstjänst
17 mån 9-16 Jämshög Familjedag med
vardagsgudstjänst
19 ons 9-16 OlofströmFamiljedag med
vardagsgudstjänst
23 sön 	Sexagesima
			
12.00 Olofström Finsk mässa
			
18.00 Jämshög Mässa med bönerum
26 ons 20.00 Folkhögskolan Mässa
			

* enkelt kyrkkaffe

Januari

1 ons Nyårsdagen
			
18.00 Olofström Mässa
5 sön 	Sönd efter Nyårsdagen
			
10.00 Olofström Gudstjänst*
6 mån Trettondedag jul
			
18.00 Jämshög Gudstjänst med julspel

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

