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Betraktelse

Påsken
oss. I påskens budskap får vi vandra genom fastan,
vägen till korset, det nya förbundet och till slut Kristus
som uppstår. Ett sånt löfte, en sån glädje!

Vi har nu en tid framför oss som i folkmun många
gånger kallas ”oxveckorna”. Det är de veckor som vi
upplever som tröga, tunga och många gånger kalla,
den tid då vi bara, precis som oxen, jobbar på och
längtar fram emot en ljusare tid.

Med det sagt vill jag önska alla som vill besöka kyrkan
hjärtligt välkomna, för att även om vi inte får ses, så
står kyrkan öppen under vardagstider. Och ni kära församlingsbor är alltid välkomna in, att sitta ned, tända
ett ljus eller be en bön. Kyrkan är öppen!

Denna tid varar från fastan fram till påsktiden. Det är
också den tid i kyrkan då vi får tid till eftertanke, tid att
låta Gud leda oss och tid att avstå något vi annars inte
hade gjort. Fastetiden övergår i påskdagsglädje, Jesus
var starkare än döden, han övervann det svåraste och
blir därför en påminnelse om att våga möta svårigheter, egna och andras, för Jesus går med, han är den
vän som finns kvar även i prövningens stund.

Halleluja se vad som har hänt:
han är inte här han lever!
Halleluja, ja låt det bli känt:
uppstånden är Guds Son!
Glad Påsk! Ingela Ossiansson

Sannerligen har det varit mörka tider, ensamma tider
och prövande tider för alla. Men vi får se framåt, för
där nere i marken ligger axet och gror, det måste vila
för att orka komma upp ur jorden. Kanske är det så
Gud gör med oss, vi måste kanske ligga i en dvala en
tid för att kunna komma åter i full blom med all kraft
som han då ger oss! Gud är med, och vill vara nära
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KYRKOHERDEN INFORMERAR

Ett prövningarnas år
Så var det då 2021. Efter ett 2020
som till stor del handlade om inställda verksamheter och social distans.
Social distans ja, som jag avskyr
det uttrycket. Vi skall inte ha social
distans, vi skall inte isolera oss från
varandra som något slags eremiter,
vad vi skall göra är att ha fysisk
distans dvs vi skall hålla avstånd
till varandra men fortfarande ha en
social gemenskap – det är viktigt.
Och nu när vi har gått in i 2021 så
är det fortfarande inställda verksamheter, personalen arbetar hemifrån
och det är inte mycket som sker över

huvud taget i våra lokaler. På kyrkogårds- och fastighetssidan görs
det viktigaste och diakonin arbetar
mycket med att ringa runt till alla
dem som vi brukar ha kontakt med.
Dessutom hjälper vi till med att via
FRG handla mat till de som tillhör
olika riskgrupper och ibland även
köra ut maten till dom.
Inte ens gudstjänster och förrättningar har klarat sig oförändrat.
Gudstjänster kan vi idag bara hålla
digitala på vår hemsida och facebooksida, och där har vi fått kämpa
med tekniken för att få det att fung-

era – men vi blir bättre och bättre på
det. Vad gäller förrättningar så har vi
i stort sett inga dop och vigslar, begravningar har vi dock med restriktionerna om max 20 besökande.
Vad gäller framtiden så vet vi inget
om den. Vi har planerat som om
Corona inte finns, så vi är beredda
på att dra igång så fort den här pandemin är över eller flertalet svenskar
är vaccinerade så att Sverige öppnar
upp igen. Gud måtte det bli snart.
Med hopp om att ses snart
Ulf Kleander

Personalpresentation
Namn:
Mervi
Juutilainen
Bor: Jämshög
År i församlingen:
32 år
Vad jobbar du med i församlingen?
Diakon svenskspråkig och Sverigefinskt arbete
Vad är det bästa med ditt jobb?
Alla dagar är olika med många olika
arbetsuppgifter. Många underbara
möten med människor i glädje och sorg.
Beskriv dig själv med tre ord:
Glad, envis och optimist
Vad gillar du att
göra på fritiden?
Promenera, läsa
böcker och bada
bastu!

Några snabba korta
Film eller serier?
Stranden eller skidbacken?
Bo i stan eller bo på landet?
För varmt eller för kallt?
Utekväll eller hemmakväll?
Lösgodis eller Chips?

Namn:
Peter Lindholm
Bor: Näsum
År i församlingen:
9 år
Vad jobbar du med i församlingen:
Jag jobbar som vaktmästare i kyrkan och på fastighetsavdelningen. Mitt arbetsområde är kyrkorna och allt som är
utanför kyrkogårdsmurarna i Jämshög och Olofström..
Vad är det bästa med ditt jobb?
Att jag har väldigt varierande arbetsuppgifter både inomhus
och utomhus. Jag gillar att jag får vara en hjälpande hand
i människors ljusaste och mörkaste stunder i livet, som vid
dop, vigslar och begravningar.
Beskriv dig själv med tre
ord:
Pålitlig, Ansvarsfull, Lyhörd
Vad gillar du att gör på
fritiden:
Umgås med familjen, titta på
fotboll (Manchester United),
lyssna på musik och spela
gitarr.
3

Några snabba korta
Film eller serier?
Stranden eller skidbacken?
Bo i stan eller bo på landet?
För varmt eller för kallt?
Utekväll eller hemmakväll?
Lösgodis eller Chips?

DIAKONI

Diakonin våren 2021
2021 är året som har stora
förväntningar på sig, så
även inom diakonin, och
speciellt från diakonen
Ingela.
Med det sagt så kan jag ändå inte
ge några förhoppningar om vad
som kommer att kunna genomföras
under denna vår. Det jag dock vet
är, att vi planerar utifrån att vi åter
ska kunna träffas och ha härliga
möten med skratt, sång och fikastunder!
Med Mervis kommande pensionsavgång så går en epok i graven,
Kaffestugan och Bara Vara kommer
att byta skepnad och hitta ny form

i något vi kallar Torsdagskaffe. Vi
kommer till att börja med att ses en
gång varannan månad i Petrusgården i Jämshög. Underhållning, fika
och glada möten utlovas!
Tisdagsträffen, Kyrklunch, Café
Trivas och Finska Daglediga kommer att fortsätta som vanligt, när det
blir möjligt med hänsyn till coronapandemin.
Under våren kommer vi också att på
olika sätt uppmärksamma fasteinsamlingen. För att få mer information om detta uppmanar jag er att
hålla utkik på våra tavlor, hemsida
eller Facebook.

Mervi och Peter, kyrka på stan.

Vi ser fram emot våren!
Vänligen, Ingela

Bara Vara med Patrick Eghammar VT 2020.

Christina och Ingela hjälper FRG att
packa matkassar

Diakonal verksamhet
Välkommen!
Försäljning av Lunchpaket,
Olofströms församlingsgård,
onsdag kl 12-13

Café Trivas
Petrusgården, Jämshög
Måndag kl 14 – 16

Torsdagskaffe
Petrusgården, Jämshög
andemin.
Torsdag
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Olofströms församlingsgård
daglediga
www.svenskaky
Tisdag kl 13.30 – 15.30
Olofströms församlingsgård
19/1, 9/2, 9/3, 11/5
Tisdag 13.30 – 15
26/1, 16/2, 16/3, 20/4, 18/5
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SVERIGE- FINSKT

Avtackning
Jaako Punta

Vinn en
Påsktupp eller
Påskhöna!
Stöd årets Fasteinsamling
genom att swisha ett valfritt
belopp till 123 371 07 04
Jämshögs församling.

Så är du med i utlottningen av
en Påsktupp och en Påskhöna
som är skapade av församlingens
fritidsledare Ingela Strandberg.
Swisha senast den 25 mars.
Vinnarna meddelas via telefon.

Jämshögin seurakunta
viettää suomenkielisen
seurakuntatyön
50-vuotisjuhlaa
Olofströmin kirkolla
sunnuntaina 30/5 kl.12.00
Lämpimästi Tervetuloa!

Sverigefinsktarbete i
Jämshögsförsamling firar
50-års jubileum
i Olofströmskyrka
söndag 30/5 kl. 12.00.
Varmt välkomna!

Jämshögs församling tackade
Jaakko Punta efter gudstjänsten
den 13 december. Ingrid Karlsson
och kyrkoherde Ulf Kleander gav
en blomma och ljusstake som
gåva. I Mariasalen tackade Tuula
Kaikkonen och Mervi Juutilainen
från Sverigefinskt arbete för bra
samarbete och önskade trevliga
pensionärsdagar.
Jämshögin seurakunta kiitti Jaakko
Puntaa 13/12 jumalanpalveluksen
jälkeen. Ingrid Karlsson ja kirkkoherra Ulf Kleander ojensivat hänelle
kukan ja kynttilänjalan lahjaksi. Mariasalissa Tuula Kaikkonen ja Mervi
Juutilainen kiittivät suomalaistyön
puolesta Jaakkoa hyvästä yhteistyöstä ja toivottivat mukavia eläkeläispäiviä.

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

Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra mycket!
Är du intresserad av andra människor och deras livsberättelse?
I kyrkans besöksgrupp gör vi besök hos den som så önskar.
Kanske går vi hem till någon och läser, lyssnar på musik, går en
promenad, pratar om det som är jobbigt, tar en fika eller sjunger
en sång tillsammans!
När pandemin väl är över kommer vi att kunna utföra detta igen.
Hör av dig vid intresse om att vara med i kyrkans besöksgrupp så
att vi kan lära känna varandra.
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För mer information ring
Diakon Ingela Ossiansson
073-068 89 52
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2021

Mässa

Gudstjänst

Askonsdag 17/2 kl 18.00

Palmsöndagen 28/3 kl 10.00

Jämshögs kyrka
Ingrid Karlsson solist

Jämshögs kyrka
Tilda Svensson tvärflöjt, Markus Svensson saxofon

Påskdagsmässa
Påskdagen söndag 4/4 kl 10.00
Jämshögs kyrka
Jonna Welander trumpet Susanne Eriksson solist

Gudstjänst
Söndag 25/4 kl 10.00
Jämshögs kyrka
Markus Svensson saxofon.

Gudstjänst

Mässa
Pingstdagen söndag 23/5 kl 10.00

Söndag 30/5 kl 10.00

i Jämshögs kyrka
Ingrid Karlsson solist

Olofströms kyrka
Sångmedverkan

Körverksamhet
min.
Happy Voices (åk 4-6) a corona-pandeLovsångsgruppen
Kyrkokören
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Himlabus (åk 1-3)
Petrusgården, Jämshög
Olofströms församlingsgård
Tisdag (udda veckor), kl 10 - 11
Tisdag kl 16 – 16.45
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Nu är den på
plats
– den nya
Klop-orgeln

I mitten av november
månad kom vår nya orgel
till församlingen. Det är en
continue orgel, även kallad
kistorgel på svenska,
eftersom den är som en
”avlång” låda.

Den är tillverkad av Henk och Niels
Klop i Nederländerna.

gjorda av västerländskt rött cederträ och trä av päronträd.

Orgeln består av 3 och en halv
stämmor: Gedackt 8, Rörflöjt 4,
Oktava 2 samt Kvinta 2 2/3. Den
har delade register och kvintan
finns endast i diskanten.

Vi har även beställt ett överdrag
till den som ska vara på när orgeln
inte används, för att skydda mot
solljus med mera.

Manualen är flyttbar i sidled, vilket
är väldigt bra om man till exempel
vill ha samspel med barockinstrument eller om man vill höja eller
sänka en psalm till exempel
Lådan är gjord av ekträ och designen är i barockstil. Orgelpiporna är

Musikmedverkan även vid dessa
Gudstjänster/mässor under våren
Happy Voices 9/5
Himlabus 9/5
Anton Ossiansson, solist 7/3
Tilda Svensson, tvärflöjt 5/4
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Ljudet i orgeln är mycket bra, både
när man spelar psalmer och kompar solister!
Vi tror att vi kommer att ha mycket
glädje av den!
Carina Kenneteg, kantor

BARN & UNGA

Små & Stora

Bärry är hungrig
Bärry älskar tända ljus

Bus&lek på After school i Olofström

After School

Barn & Unga
Babyrytmik

After School
(åk 3-6, föranmälan)

Ungdomsgruppen
(från åk 7, föranmälan)
andemin.

Olofströms församlingsgård
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USAD pga co
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n
te
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Måndag eller tisdag kl 10 – 12 de är Olofströms
församlingsgård
m
sa
verk
rmation Petrusgården, Jämshög
r närvaran
för aktutell info
Fö
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si
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kl 14 - 16.30
Tisdag kl 15 - 18
(föranmälan)
på
Håll utkik Måndag
e/jamshog
Små och Stora

Olofströms församlingsgård
Fredag kl 10 – 14

.s

rkan
www.svenskaky

Petrusgården, Jämshög
Onsdag kl 14 – 16.30
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Babyrytmik

Påskspel för skolornas årskurs 3
vecka 13 - 2021

Traditionellt, sen år 2008 har Jämshögs församling i ord och handling
gett elever i årskurs 3 på Vilboksskolan, Bränaregårdsskolan, samt
Gränums- och Jämshögsskolan en
inblick kring påskens händelser på
Jesu tid. Vecka 13 ska vi framföra
”Påskspelet för skolornas årskurs 3.”

RKALAS!
Å
V

för hela familjen
torsdag 8/4 kl 10-14 i
Olofströms församlingsgård.
Liten gudstjänst för
små och stora.

Det kommer att bli ett drama där
barnen får uppleva vad som hände
under påsken för ca 2000 år sedan.
Det berättas om Jesus och om hur
han blev älskad och hatad, hånad
och korsfäst, dödad och begraven.

Våffelfika med kaffe och saft.
Påskpyssel
Hoppas vi ses
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Barnen får även träffa kvinnorna
som gick till graven och får höra
ängels ord; ”Var inte rädda, han har
uppstått, graven är tom, han lever.”
Välkomna med intresseanmälan på
tfn 0705 62 62 13
Ewa Johansson, församlingspedagog
i Jämshögs församling.
OBS! Vi reserverar oss
för förändringar pga.
Folkhälsomyndigheten
restriktioner.

Församlingsnytt
Karin Persson, Olofström, 78 år
Kaija Taskinen, Jämshög, 83 år

Följande personer har 1oktober
– 31december blivit medlemmar
genom dopet

Sonja Johnsson, Olofström, 85 år

William Frank

Andras Sabo, Olofström, 86 år

Mac Celano, Jämshög, 73 år
Käthe Månsson, Olofström, 89 år

son till Milijana Scekic och
Alexander Jeppsson

Annelie Holgersson, Olofström, 53 år

Melker Linus

Stig Jönsson, Jämshög, 86 år

Ulla Strömberg, Olofström, 94 år
Inge Bergström, Olofström, 86 år

son till Lisi Lindmark och Victor
Löfstedt

Jehns Severin

son till Glorie Cervantes Alarcio
och Kjell Persson

Matteo Sebastian Valentin

Son till Jennie och Hani Baldéon

Heléne Cordelia MarieLouise

dotter till Johnna Eriksson och
Sonny Resin

Wilma Molly Alma

dotter till Sara Rask och Jonas
Claesson

Följande personer har avlidit under
tiden oktober – december 2020.

Inga Bengtsson, Olofström, 90 år
Karl Olof Svensson, Olofström 90 år
Anders Nilsson, Olofström, 80 år

Bertil Svensson, Olofström, 95 år

Christina Sidling, Olofström, 53 år

Rune Mattsson, Olofström, 86 år

Lars-Göran Abrahamsson, Olofström, 80 år

Elsie Olofsson, Olofström, 91 år

Bo Bellander, Olofström, 81 år

Alli Aikio, Jämshög, 78 år

Rune Gunnarsson, Olofström 93 år

Gurli Hultberg, Olofström, 85 år

Mona Bernthsson, Jämshög 81 år

Suoma Einarsson, Olofström, 89 år

Agne Olofsson, Olofström, 85 år

Elsa Persson, Jämshög, 92 år

Stellan Swenson, Olofström, 78 år

Rune Wänggård, Jämshög, 90 år

Lotten Turunen, Olofström, 84 år

Inez Olofsson, Olofström, 94 år

Einar Hellgren, Olofström, 92 år

Karl Ove Löfstedt, Olofström, 73 år

Bengt Svensson, Olofström, 84 år

Arvo Rönkä, Olofström, 81 år

Håkan Björkhem, Olofström, 68 år

Tero Ahonen, Olofström, 50 år

Eva Palmqvist, Olofström, 73 år

Gudrun Bengtsson, Jämshög, 89 år

Sten Westerberg, Olofström, 80 år

Dopmöjligheter under våren 2021
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.

Dopgudstjänster, Mars

Dopgudstjänster, April

Dopgudstjänster, Maj

Lördag 6 mars kl 13.00
i Jämshögs kyrka
Lördag 13 mars kl 13.00
i Jämshögs kyrka
Lördag 27 mars kl 13.00
i Olofströms kyrka

Lördag 3 april kl 13.00
i Jämshögs kyrka
Lördag 10 april kl 13.00
i Olofströms kyrka
Söndag 25 april kl 12.30
i Jämshögs kyrka

Lördag 8 maj kl 13.00
i Jämshögs kyrka
Lördag 15 maj kl 13.00
i Olofströms kyrka
Söndag 23 maj kl 12.30
i Jämshögs kyrka
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JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG
Växel ................................................................................ 0454-977 00

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Telefon: Mån kl 09.00-12.00 och 13.00-15.00
Tis
- tors2,kl.293
09.00-12.00
Bygatan
72 JÄMSHÖG
Besökstider under Corona-pandemin: För er och vår
Växel
................................................................................
0454-977
00
säkerhet
ber vi er att ringa till oss istället för
att besöka
vår expedition. Önskar ni fortfarande personligt besök,
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
ring
till oss så bokar
vi in
möte.
Besöksadress:
Bygatan
2, ett
JÄMSHÖG
E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.
Besöksadress:
Bygatan 2, JÄMSHÖG
www.svenskakyrkan.se/jamshog

KYRKOR

Tfn. o. Exp.tid Jämshögs kyrka Bygatan ,
Besöksadresser
293
Jämshög
Mån72
10-12,
13-15, Tis – Tors 10-12.
Olofströms
kyrka, Bredgatan
11, ingång Kapellgatan
1
Fax
till församlingsexp.
.........................................
0454-977 40
293 34 Olofström
Anders Blixt kyrkoherde ..................................... 0454-977 51
E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
Maurits
Rehn komminister
För e-postadresser
till de..................................0454-977
anställda, se hemsidan.58

www.svenskakyrkan.se/jamshog
Nils-Eric Gestegård vik. komminister ............0454-977 52
Ulf Kleander
vik. kyrkoherde
..............................0454-977
58
finskspr.) .......... 0454-977 56
Mervi
Juutilainen
diakon (även
komminister
......................0454-977
05
Rosa
Henningsson
församlingsped.
m. diakon.
ansv. ... 0454-977 62
Ewa Johansson
diakon.......................................
(även finskspr.) ........... 0454-977 63
56
Mervi Juutilainen
Carina
Kenneteg kantor

Ingela
Ossiansson
diakon ..................................
-977 52
Bo Johansson
församlingsmusiker
...............0454
0454-977
61
församlingspedagog.
......... 0454-977 62
Ewa
Johansson
Christina
Seldevall
barnledare .........................
83

BRYT EN TRADITION

Maj
Lindström
kantor
...................................... 0730-94
01 80
14
Pernilla
Gustavsson
församlingsvärdinna
. 0454-977
..........................
83
Christina
Seldevall barnledare
Anders Gustafsson
kyrkogårdsförman
........ 0454-977 04
...........................0454-977
33
Ingela Strandberg
Magnus
Ljungbergfritidsledare
fastighetsförman
............ 0454-977 60
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna 0454-977 80

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv.

Anna Söyseth församlingsassistent...............0454-977 53
DIREKTNUMMER

Julinsamlingen

kyrkogårdsvaktm.
....... 070-308
30 30
49
Torbjörn Jönsson
Petrusgården
/ köket
............................................
0454-977

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

fastighetsförman
........... 0454-977 12
Magnus
Ljungberg
Olofström
församlingsgård
/ köket .............
81

med temat ”Bryt en tradition”
inbringade

DIREKTNUMMER
Petrusgården / köket ............................................ 0454-977 30

16 324 kr

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

Stort TACK! alla som bidragit

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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kantobarnledare
r ........................................
Carina
Kenneteg
Agnetha
Andréasson
.................. 0454-977 63
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Kalendarium våren 2021

Mars
7 sön

14 sön
21 sön

3:e söndagen i Fastan
10.00 Olofström Mässa, Solist Anton
Ossiansson

8 tor

11.00 Olofström Vardagsgudstjänst

11 sön

2 söndagen i Påsktiden
10.00 Jämshög Gudstjänst

Midfastosöndagen
10.00 Jämshög Mässa

18 sön

3 söndagen i Påsktiden
10.00 Olofström Mässa

25 sön

4 söndagen i Påsktiden
10.00 Jämshög Gudstjänst Musikmedv.
Markus Svensson saxofon.

Jungfru Marie Bebådelsedag
10.00 Olofström Gudstjänst, Solist
12.00 Olofström Finsk gudstjänst

28 sön

Maj

Palmsöndagen
10.00 Jämshög Gudstjänst, Markus Svensson
saxofon och Tilda Svensson tvärflöjt

2 sön

April

9 sön

1 tor

Skärtorsdagen
18.00 Jämshög Skärtorsdagsmässa, Solist
Anton Ossiansson

2 fre

Långfredagen
10.00 Olofström Långfredagsgudstjänst

4 sön

Påskdagen
10.00 Jämshög Påskdagsmässa, Jonna
Welander trumpet Susanne Eriksson
solist

Bönsöndagen
10.00 Jämshög Familjegudstjänst, Barnkörer
13 tor
Kristi himmelfärds dag
10.00 Jämshögs folkhögskola
Friluftsgudstjänst, tag gärna med fikakorg
16 sön
Söndagen före pingst
10.00 Olofström Mässa

12.00 Olofström Finsk gudstjänst Paulina Nyh
solist Sandra Ahlström tvärflöjt
5 mån

5 söndagen i Påsktiden
10.00 Olofström Gudstjänst, Solist

Annandag påsk
10.00 Olofström Emmausmässa, Tilda
Svensson tvärflöjt

23 sön

Pingstdagen
10.00 Jämshög Mässa, Ingrid Karlsson solist

30 sön

Heliga Trefaldighets dag
10.00 Olofström Gudstjänst, Sångmedverkan
12.00 Olofström Finsk gudstjänst

OBS! Pga Corona reserverar vi oss för ändringar och inställda aktiviteter. Se alltid tidningarnas predikoturer eller gå in på
www.svenskakyrkan.se/jamshog Övriga gudstjänster annonseras
under ”I våra kyrkor” i dagstidningarna.

UNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

SWISHA TILL

900 1223

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.

svenskakyrkan.se/act

Man kan även swisha till Jämshögs församling på 123 371 07 04

Stöd fasteinsamlingen och du har chans att vinna en Påsktupp eller Påskhöna, se sidan 5
Mixi Print AB, Olofström
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FASTEAKTIONEN 2021

