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Glad Påsk!
Livet vann dess namn är Jesus, halleluja,
Han var död, men se Han lever, halleluja.
Dödens portar öppnar Han, halleluja,
nyckeln ligger i Hans hand. Halleluja.

tron på att Kristi liv, död och uppståndelse är till för att
rädda just Dig och Mig, från döden, och till det eviga
liv som var avsett för oss redan i skapelsen.

Så börjar psalm 153, en psalm som jag tror är både
känd och älskad -- trots att den är en av de nyare
psalmerna i psalmboken. Den har en melodi som
man blir både glad och upplyft av, och som är lätt att
lära och som stannar kvar i en när man går hem från
gudstjänsten.

För det är trots allt detta som påsken och påskens
gudstjänster handlar om, från Palmsöndagens intåg
i Jerusalem, över Skärtorsdagens nattvardsinstiftelse
och Långfredagens korsdöd, till Påskdagens
uppståndelse och lärjungarnas möte med den
uppståndne Kristus på Annandag Påsk.

Men det som är det bästa med den, är att den på ett
så fint sätt sammanfattar hela påskens innehåll. Med
enkla ord talar den om för oss, vad det var som hände
den där påsken för snart 2000 år sedan, men också
vad det betyder för oss.

Med dessa ord vill jag hälsa er alla varmt välkomna
till påskens alla gudstjänster i våra två kyrkor, och
samtidigt önska Er en verkligt
glad påsk!!!

För påsken har ju trots allt en stor betydelse för oss
alla. För många är den kanske bara några dagars extra
ledighet och extra matfröjder. Men bakom detta ligger
det något djupare, något ovanligt, nästan mystiskt.

Jesus dog, då dog vi alla, halleluja,
till att utge oss för andra, halleluja.
Jesus uppstod. Också vi, halleluja,
uppstod då till evigt liv. Halleluja.

Så gott som alla våra faste- och påsktraditioner härrör
ju på något sätt från påskens kristna innebörd. Från

Ulf Kleander
Komminister
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Renovering Jämshögs kyrka.
att kalka om fasaderna och måla
tornets träfasader också.

Under våren påbörjas
renovering av koppartaket
m.m. på kyrkan.
Några år efter sista renoveringen
2012 upptäcktes sprickor i koppartakets nedre delar som har tätats
provisoriskt men nu måste man byta
ut hela den nedersta metern på hela
kyrkan för att få en hållbar lösning
på längre sikt. Hela taket har besiktigats och man upptäckte bl.a. även
brister i infästningarna till räcket på
tornet som måste åtgärdas. Koppartaket lades på 60- talet och har
många år kvar efter renoveringen.
I samband med att ställningar måste
byggas runt hela kyrkan och ända
upp till tornet så ska man passa på

Vid sista renoveringen gjordes
inget vid korset på tornet men nu
har det missfärgats så pass att man
bestämt att även renovera det med
målningsbehandling och förgyllning
med bladguld.
Även texttavlan och ornamentet
ovanför porten ska få en behandling.
Eftersom störande byggarbeten pågår vardagar så flyttas alla begravningar till Olofströms kyrka under
byggtiden som beräknas påbörja
i mars och vara klart till semestern
2020.
Kyrkan kan dock användas som
vanligt efter arbetstid och helger.
Magnus Ljungberg
Fastighetsförman

Historien om Act Svenska kyrkan
Varje människa har rätt till ett värdigt liv. Därför har vi
som kyrka ett självklart uppdrag att arbeta även internationellt mot orättvisor och förtyck. Det gör vi genom
Act Svenska kyrkan.
Svenska kyrkans mission bildades 1874 som en del
av Svenska kyrkan. Lutherhjälpen kom till efter andra
världskriget när behoven var skriande i Europa. 2008
blev båda verksamheterna Svenska kyrkans internationella arbete. I maj 2019 ändrades namnet till Act
Svenska kyrkan.

Årets fasteaktion handlar om att vi har
alla rätten att leva i trygghet och säkerhet,
i frihet från våld. Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop.
Vi lever alla under samma himmel och har
samma rättigheter men verkligheten ser
olika ut.

Fasteinsamlingen i Jämshögs församling:

• Föreläsning av Marcus Bernhardsson, historiker,
torsdag 5 mars, kl. 18.00, Jämshög, Petrusgården.
Kaffeservering och lotteri.

•

Gudstjänst med efterföljande sång och musik,
lotteri, kaffe och kaka, 29 mars, kl. 10.00, Olofströms
Kyrka och församlingsgård.
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Kyrkogårdsinfo

Torbjörn Jönsson
Arbetslaget på kyrkogården i
Jämshög har fått en ny arbetsledare
sedan årets början. Hans namn är
Torbjörn Jönsson och är anställd
som arbetsledande kyrkogårdsvaktmästare. Torbjörn har en gedigen
kunskap om kyrkogårdsarbete vilket
borgar för en fortsatt bra utveckling
av vår vackra och omtyckta kyrkogård. Han har varit en uppskattad
medarbetare i församlingen under
många år men har också erfarenheter av kyrkogårdsarbete i några
andra församlingar här i trakten.

Torbjörn Jönsson är ansvarig för
att planera arbetet med att vårda
grönytor, genomföra planteringar,
klippa häckar och annat som ska
skötas på en kyrkogård. I uppgiften
ingår också att anvisa gravplatser för
nya upplåtelser och yttra sig över nya
gravvårdar. Säkerhet och arbetsmiljöfrågor är också viktiga uppgifter för
den som är arbetsledare. Vi välkomnar
Torbjörn i hans nya uppdrag. För den
som vill komma i kontakt med Torbjörn finns hans kontaktuppgifter på
sidan 15.
Lars Arvidsson

Det här får du för begravningsavgiften
Det finns gravplatser till alla
som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet.
Dessa gravplatser finansie
ras genom en särskild be
gravningsavgift som alla
folkbokförda i Sverige betalar via skatten.
Begravningsavgiften finansierar
krematorier, begravningskapell och
begravningsplatser. Den går också
till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt
används begravningsavgiften för

att se till att alla människor, oavsett
tro och samfundstillhörighet, får en
värdig behandling när de avlidit.
Begravningsverksamheten är ett
samhällsuppdrag som staten har
gett Svenska kyrkans församlingar
över hela landet.
Begravningsavgiften täcker
kostnaderna för
• bisättning (förvaring av stoftet
fram till begravningen)
• transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret
• för stoftet till dess att gravsättning har skett
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• kyrkogårdsförvaltningens
kapell eller ceremonilokal för
begravningsceremoni
• kremering
• gravsättning av kista eller urna,
inklusive gravöppning och
iordningsställande av grav
platsen, alternativt jordning av
aska
• gravplats i 25 år
• skötsel av allmänna ytor på
kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av
kulturhistoriskt värdefulla
gravvårdar.

Carina Kenneteg
Kantor

Vårens toner

Lovsångsmässa,
söndag 15 mars kl. 10.00 i
Olofströms kyrka.
Lovsångsgruppen medverkar

Körkokören

Gudstjänst
söndag 26 april klockan 10.00
i Jämshögs kyrka. Psalm och

Minns du sången
kan 18.00
söndag 22 mars kloc
i Jämshögs kyrka.

sång medverkar

Kyrkokören

Vårkonsert
söndag 17 maj kl. 18.00 i
Jämshögs kyrka.

Kyrkhults Hembygds-och Kyrkokör, Tonsättarna,
Holjekören samt Jämshögs Kyrkokör

Moder Jord, Mr Fnatt
och Living Stones
Palmsöndagen 5 april kl. 14.00 i
Olofströms kyrka

Musikal med Minior- och Juniorkörerna,
solister och musiker

Miniorkören
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Barn & Familj och Ungdoms verksamheten
i Jämshögs församling!
När jag för ca 6 månader
sedan började arbeta här
i Jämshögs församling så
blev jag mycket förvånad
över hur många olika
verksamheter det erbjuds
i församlingens regi här i
Jämshög och Olofström!
Vilket utbud, vilken gemenskap, vilken glädje och vilka
härliga människomöten
det skapas här på grund av
denna breda verksamhet!
När barnen sedan blir äldre, ungdomar, så släpper vi inte taget om
dem utan då kan de delta i våra
grupper, Miniorer, After School,
Barnkörsminiorer och Ungdomsgruppen.

Inom området Barn och Familj finns
det grupper som Små och Stora,
Babyrytmik, Klapp och klang.
Dessa grupper har träffar varje
vecka och man träffas, umgås, fikar,
pysslar, sjunger barnsånger och
barnramsor, rör sig till musik och
spelar rytminstrument, leker och
har sångstunder med andakt och
lär känna varandra!

Sju olika grupper som du kan delta
ifrån det du är nyfödd tills du är i
tonåren!
Här träffar man kompisar, spelar
spel eller pingis, bakar, har filmkvällar, sjunger, ritar och målar, pysslar, göra läxor och det finns alltid
någon att prata med om det som
känns viktigt.

Tillsammans så skapar vi en trygg
välkomnande plats där alla får vara
den de är och nya vänskaper växer
fram!

Välkommen du
också till oss!
Lotta Hansson Assistent

Se vår hemsida för mer info
ang de olika grupperna och
våra andra verksamheter
www.svenskakyrkan.se/
jamshog
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DIAKONI SVERIGE

Vi arbetar med oss själva som vårt
största arbetsverktyg. Vi får inblick
i många människors liv och också tillit och förtroende hos dem vi
möter. Men vi är också spegelbilder
av den tro som vi har. Hur menar vi
då, tänker ni? Jo, vi bär ut den tro
som vi har blivit kallade till att arbeta
i. Vi har fått uppdraget av Gud att
verka i hans namn, därför vill vi i
vårt arbete lyfta de löften som vi har
sagt ja till. Detta innebär konkret att
vi har många olika församlingsverksamheter som vi är med i. Att vara
diakon skiljer sig också mycket i
vilken slags församling man verkar i.
Stadsförsamlingar har t.ex. ofta flera

Varje onsdag serveras det kyrklunch
och vi bjuder in till födelsedagsfester flera gånger om året. De som
fyller 90 år och uppåt, uppvaktar vi
i hemmet. Varje vår har vi vårfester
på äldreboendena och varje sommar har vi ”Träffas och Trivas” på
kommunens olika äldreboenden,
med stor hjälp av våra frivilliga. Varje
höst har vi gravsmyckningskaffe vid
Allhelgona helgen, med stor hjälp
av Internationella gruppen. I vårt

Hän elää !
”Hän elää! Tunne, henkeni, taas
Jumalasi, Herrasi. Hän jätti lepopaikkansa, ja ääni kuuluu kutsuva.
Hän käden jälleen ojentaa. Hän
elää,sinä elää saat. Siis tartu käteen
turvaisaan, oi muukalainen taivaanmaan,ja nosta pääsi riemuiten, jo
päättyy matka vaivojen.” Virsi 469
/psalm 469.Näillä pääsiäisvirren
sanoilla toivotan sinulle hyvää uutta
vuotta 2020. Menemme kohti pääsiäistä ilon ja riemun juhlaa. Jouluna
ei meillä ollut korkeita, hankia eikä
nietoksia, vaikka joululaulussa niin
sanotaankin. Ilmastonmuutos on
meillä uutisissa päivittäin.Australian suuret palot, lumettomat talvet,
myrskyt ja tulvat ovat meidänkin
mielessä, vaikka saamme asua
turvallisessa Pohjolassa, jossa ei ole

arbete som diakoner ingår också
att ha enskilda själavårdande samtal, att dela ut hjälp till behövande,
att besöka ensamma och sjuka. Vi
leder konfirmandarbetet och vi håller
samtals- och målargrupper samt
retreater. I vårt arbete ingår också
administrativa uppgifter samt att
leda besöksgrupper, internationella
gruppen samt att ingå i de stifts- och
kontraktsgrupper inom yrkesgruppen som finns. Och biskopen kallar
oss en gång om året, då får vi alltid
en härlig dag tillsammans med hela
yrkesgruppen Diakoner i Lunds stift.
Så för att återgå till textens början,
våra arbetsdagar blir aldrig tråkiga,
vi har världens bästa jobb!
I nästa nummer kommer vi att djupdyka mer i diakonins värld.
Ingela Ossiansson, diakon

FINSKT

suuria luonnonkatastrofeja. Täälläkin mietitään ja lasketaan,minkälaisia hiilijalanjälkiä me jätetämme?
Ei ole suuria luonnonkatastrofeja,
mutta elämänkriisit, sairaudet,
läheisen kuolema ovat katastrofeja yksityisessä elämässämme. Me
kaikki olemme näitä muukalaisia,
jotka vaellamme täällä maan päällä
vaivoinemme.
Silloin tarvitsemme ystäviä lähelle,
jotka kuuntelevat ja auttavat, kun
suru on suuri. On varmaan usein
lohdutonta, mutta on hyvä ettemme
menettäisi toivoa. Virren sanoissa
on tuo pääsiäisen sanoma. ”Jeesus
jätti lepopaikkansa ja Hän ojentaa
käden. Hän elää sinä elää saat, siis
tartu käteen turvaisaan.” Tarvitsemme turvallisia ystäviä, mutta kukaan
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Foto: Marita Olsson

Jämshögs församling har just nu
förmånen att ha två diakoner, Mervi
och jag, Ingela. Som diakoner har vi
ett väldigt skiftande arbete!

diakoner, en som jobbar med äldre,
en som jobbar med yngre, en som
jobbar med integrationsarbete osv, i
Jämshögs församling delar vi på de
olika verksamheterna. Som diakon i
Jämshögs församling gör vi allt från
att leda andakter, ha gudstjänster på
äldreboende, vi har café varje måndag, och underhållning med kaffestund flera gånger i månaden.

ei meistä ole yksin. Olemme kaikki
Jumalan lapsia. Hän on meidän
turvamme nyt ja ikuisesti. Siunattua kevään jatkoa ja riemullista
pääsiäistä meille kaikille ja tervetuloa pääsiäisjumalanpalvelukseen
Olofströmin kirkolle 12/4 klo.12.00.
Mervi Juutilainen, diakon

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

DU är viktig som medlem!
Kyrkoavgiften skapar trygghet och gemenskap här,
och många anledningar till att vara medlem!

Som medlem i Svenska Kyrkan
betalar du en medlemsavgift, också
kallad kyrkoavgift, Medlemsavgiften gör gott för många! Största
delen av din avgift går till arbete i
den lokala församlingen där du är
medlem. Här i Jämshögs församling används den till många viktiga
verksamheter.

Nästan alla som lever i Sverige kom
mer någon gång i sitt liv i kontakt
med Svenska kyrkan. Det kan vara
när livet känns som bräckligast
eller absolut bäst – och allt där
emellan. Oavsett när ska mötet
med Svenska Kyrkan lyfta, stärka
och ge hopp! Kyrkan är en plats att
vara stolt över. DU som medlem
gör allt möjligt.

Vad får du för din Medlemsavgift? (Kyrkoavgift)
Det här får du lokalt hos oss i Jämshögs församling
Öppen barnverksamhet där
små barn och deras föräldrar kan
mötas. Babyrytmik, Små och Stora
och Klapp & Klang

Ett rikt musikliv
Psalm och Sång, Kyrkokören, Miniorkör, Juniorkör, Lovsångsgruppen,
musikaler, julspel, påskspel, konserter

Gemenskapsträffar för äldre
och ensamma, Diakoni – kyrkans
omsorg
Kyrklunch, Tisdagsträffen, Café 3,
Kaffestugan, Bara Vara, Bibelstudiegrupp, Samtal- och Målargrupp

Mötesplats för ungdomar
After School, Miniorer, Barnkörs
miniorer och Ungdomsgruppen,
Aktiviteter på lov
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Dopet är tro, tradition och fest. Du blir medlem i
Svenska kyrkan i den församling där du bor.

Konfirmation betyder ”bekräftelse”. Eftersom de
flesta människor döps som bebisar finns det konfirmationen för att bekräfta dopet och för att lära sig mer
och uppleva kristen tro.

Jourhavande präst som man kan kontakta i krissituation under den tid på dygnet när andra resurser är
stängda.

Vigsel i gudstjänsten lovar de som gifter sig att dela
glädje och sorg i en livslång gemenskap och får ta
emot Guds välsignelse.

Själavårdssamtal – när livet känns tufft och man

Gudstjänster för alla livets glädjeämnen, sorg, för-

Underhåll och bevarande av våra kyrkobyggnader

behöver någon att prata med.

tvivlan och hopp

och kulturarv

Skolpräst

Arbete i olika krissituationer

Jämshögs folkhögskola, mässa varje vecka

Stöd till de som sörjer och Leva vidare grupp

Finskt arbete – finsk diakon, finska mässor, Finska

Tillfälligt ekonomiskt stöd eller matpaket när det

daglediga

verkligen krisar

Hembesök eller sjukhusbesök för att stötta sjuka

Sjukhuskyrkan (Blekingesjukhuset Karlshamn)

eller människor i kris

Nationellt och Internationellt

Vill du bli medlem eller har andra frågor
angående medlemskap i svenska kyrkan

ACT Svenska kyrkan som finns på plats vid
katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.

Ring vår expedition i Jämshög på 0454 –
977 00, månd – fred 08-15.

Klimat arbete i Sverige och Världen.
Stöd till svenskar som befinner sig i utlandet

Vad är skillnaden mellan Kyrkoavgiften (medlemsavgiften)och
Begravningsavgiften? Läs mer om begravningsavgiften på sid 4

Bevarande av utlandskyrkor
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Påsken!

Påskens Gudstjänster
Söndagen 5 april

Palmsöndagen
Musikal Moder Jord, Mr Fnatt
och Living Stones.
Olofströms kyrka klockan 14.00
Präst: Lars Arvidsson
Musikalen framförs av Minioroch Juniorkörerna m fl

Skärtorsdagen 9 april

Skärtorsdagsmässa
Jämshögs kyrka klockan 18.00
Präst: Lars Arvidsson
Lovsångsgruppen
Långfredagen 10 april

Långfredagsgudstjänst
Jämshögs kyrka klockan 10.00
Präst: Ulf Kleander
Påskdagen 12 april

Påskdagsgudstjänst
Olofströms kyrka klockan 10.00
Präst: Ulf Kleander
Kyrkokören
Jonna Welander trumpet
Servering efter gudstjänsten
Finsk påskmässa
Olofströms kyrka klockan 12.00
Präst: Jaakko Punta
Servering efter gudstjänsten

Påskspel!
Vi välkomnar alla barn och lärare i
årskurs 3 att komma till oss under
vecka 15 och se, höra och uppleva
varför vi firar påsk. Inbjudan kommer att gå ut till alla skolor i Jämshögs församling.
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Annandag påsk 13 april

Mässa
Jämshögs kyrka klockan 10.00
Präst: Rosa Henningsson

Varför firar vi påsk?
På påskdagen firar vi kärleken och livets seger
över döden

Påsken har vi för att minnas att Jesus dog och
uppstod för vår skull, för alla människors skull.
Vi firar segern över döden och kärlekens vinst.

Påsken handlar ju om Jesu död, och döden är
ju ingenting vi firar. Därför har långfredagen
varit en formell och sorgsen dag i svensk
tradition. Förr i tiden var långfredagen en dag i
absolut stillhet, utan vänner, utan konsumtion
och utan arbete.

Men själva firandet då? Det som börjar så
hemskt – med sveket mot Jesus, förhöret,
pryglandet, den långa korsvandringen och
döden – slutar med kärlekens triumf: Döden
kan inte hålla kvar Jesus, han uppstår och
banar vägen för oss alla att uppstå. När Jesus
uppstår vinner det goda över det onda. Genom
Jesus uppståndelse visar Gud att det onda vi
gör och som sker hela tiden är besegrat.

Skärtorsdagen
Jesus äter för sista gången tillsammans med
sina tolv lärjungar. Han säger till dem att de ska
fortsätta att bryta bröd och dricka vin tillsammans även när han inte finns ibland dem. Detta
är den allra första nattvarden.

Påskdagen
När en grupp kvinnor kommer till Jesus grav är
stenen bortrullad och hans kropp är inte där.
Jesus har uppstått från döden.
NÄR JESUS UPPSTÅR VINNER DET GODA
ÖVER DET ONDA
och döden besegras för alltid. Det innebär att vi
människor inte behöver vara rädda för döden,
eller ondskan.

Långfredagen
När Jesus har gripits på natten av de romerska
soldaterna förs han till förhör hos Pontius Pilatus. Denne fattar beslutet att Jesus ska dömas
till döden. När Jesus dör berättas att mörkret
faller över jorden och Jesus ber till Gud med orden ur Psaltaren 22: ”Min Gud, min Gud varför
har du övergivit mig?”

Annandag påsk
Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt. De
reagerar också olika. Några tvivlar, någon vill
se bevis. Men oavsett deras reaktioner stannar
Jesus hos dem och delar deras tillvaro. Den
uppståndne Kristus visar att Gud är en levande
Gud, inte alltid igenkännbar. En främling men på
samma gång en välbekant vän. Jesus går vid vår
sida i vardagen

Långfredagen – en traditionellt sorgsen dag
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Kyrkoherden informerar

Nytt i församlingen
Jämshögs församling har inlett
ett samarbete med Kyrkhults
församling där vi tillsammans delar
på en kantorstjänst. Det är kantorn
i Kyrkhult Maj Lindström som nu är
anställd på 100% och delar sin tid
lika mellan Kyrkhult och Jämshög
från och med 1 januari. För oss i
Jämshög var detta en bra lösning
eftersom vi var i behov av en
kantor på 50% och att kyrkorådet
i Kyrkhult var villig att inleda det
här samarbetet. Maj kommer att
tjänstgöra på söndagsgudstjänster
och sedan spela på begravningar,
på barnsamlingar, tisdagsträffar och
vid gudstjänster på äldreboenden.
Du är varmt välkommen Maj! Vi
hoppas Du ska trivas bra hos oss!
Under det senaste året har vi haft
förmånen att ha Alve Svensson
anställda som vikarierande komminister. När jag tillfrågade Alve hade
han rätt nyligen gått i pension efter
åren som kyrkoherde i Kyrkhult.
Men han tog villigt och med glädje
på sig uppgiften att vikariera på den
lediga tjänsten. Nu har han andra
planer för våren och sommaren och
bad därför om att få lämna vikariatet sista mars. Ett varmt tack Alve för
dina uppskattade insatser hos oss!
Alltid lika tjänstvillig!
Budkaveln går nu vidare till Rosa
Henningsson som är anställd som
komminister i Jämshögs församling

från och med den 1 mars i år. Rosa
Henningsson bor i nordöstra Skåne
och har tidigare varit kyrkoherde i
Fjälkinge. Vi kommer ha ett välkomnade av Rosa i samband med en
lovsångsmässa i Olofströms kyrka
söndagen den 15 mars kl 10.00.
Rosa Henningsson predikar och
lovsångsgruppen leder lovsången.

Biskopsvisitation
Till våren blir det biskopsvisitation
av församlingarna i Lister & Bräkne kontrakt. Det är biskop Johan
Tyrberg som genomför visitationen
som kommer att genomföras under
fem dagar, 1-5 april. Jämshögs
församling kommer att besökas
på onsdagen den 1 april. Söndagen den 5 april hålls en gemensam
mässa för samtliga församlingar
i Karlshamn med medverkan av
biskopen och kontraktsprosten
Förr i tiden låg betoningen vid en
visitation på att inspektera den
kyrkliga verksamheten i församlingen och biskopen hörde sig för
hur arbetet sköttes och vad försam-

Visning av våra Kyrkliga textilier!
Torsdag 23 april
klockan 17.30 – 18.30
i Olofströms Kyrka.

Det bjuds på fika!
Anmälan till Mimmi
070-301 58 79
senast den 20 april.
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lingsborna hade för synpunkter.
Idag ligger betoningen mer på att
kontraktet med dess förtroendevalda och anställda får ett besök av
biskopen där biskopens huvuduppgift är att inspirera och vägleda.
Svenska kyrkan är en s.k. episkopal
kyrka. Det betyder att alla församlingar hör till ett stift där biskopen
leder verksamheten. Stiftet och
biskopen ska stödja och inspirera
församlingarna och ge vägledande
råd och hjälpa till att rekrytera och
godkänna präster och diakoner.
Stiftet ordnar utbildningar och
ansvarar ytterst för den kyrkliga
organisationen och har sista ordet
när det gäller framtidens indelning i
församlingar och pastorat. Biskopen
är ordförande i stiftsstyrelsen som
har ekonomiska och organisatoriska uppgifter och han är även
ordförande i domkapitlet där det
även finns valda av präster och
diakoner, en domare samt ett visst
antal lekmannaledamöter. Domkapitlets uppgift är att ta ställning i
frågor som har med kyrkans lära att
göra, samt ta beslut i olika frågor
som gäller vigda medarbetare dvs
präster och diakoner. Stiftet är indelat i kontrakt och i varje kontrakt
finns en kontraktsprost. Biskopen
har utsett kyrkoherden i Karlshamn,
Henrik Lindén att vara kontraktsprost i vårt kontrakt.
Lars Arvidsson
Kyrkoherde

Personalpresentation
I detta nummer av Kyrknytt kommer vi att börja presentera vår personal.
Några snabba frågor om vad vi arbetar med i församlingen och lite om vad vi gör på vår fritid.
Först ut i detta numret är Pernilla och Lotta!

Namn: Pernilla
Gustavsson
Bor: Mörrum
År i församlingen:
15 år

Namn: Evalott
”Lotta” Hansson
Bor: Karlshamn
År i församlingen:
6 månader

Vad jobbar du med i församlingen?
Jag är församlingsvärdinna. Mina arbetsuppgifter består
av lokalvård av våra lokaler, inköp av mat och fika till
våra olika verksamheter. Bokning och information vid
uthyrning av lokaler till dopkalas och minnesstunder
mm. Iordningställa bord och dukning till olika arrangemang. Jag jobbar främst dagtid men även vissa helger
när vi har verksamhet.

Vad jobbar du med i församlingen?
Jag jobbar som assistent och med kommunikation.
Mina arbetsuppgifter är bla bokningar, protokoll,
scheman, telefonväxeln, hemsida, Facebook, Instagram,
affischer, skyltar och vårt församlingsblad Kyrknytt
Vad är det bästa med ditt jobb?
Mina många, roliga och varierande arbetsuppgifter
och att få vara en del av ett arbetslag med fantastiska
arbetskamrater!

Vad är det bästa med ditt jobb?
Alla möten med människor. Ett fritt jobb som jag planerar delvis själv.
Vad gillar du att göra
på fritiden?
Gå promenader, cykla
och vara i trädgården
Beskriv dig själv med
tre ord:
Glad, Plikttrogen och
ordningsam.

Körverksamhet

Vad gillar du att göra på fritiden?
Sjunga gospel, spela padel och busa med mina 4 barnbarn
Några snabba korta
Film eller serier
Beskriv dig själv med
Stranden eller skidbacken
tre ord:
Bo
i stan eller på landet
Glad, noggrann och nyfiFör varmt eller för kallt
ken på nya saker
Utekväll eller hemmakväll
Lösgodis eller Chips

Några snabba korta
Film eller serier
Stranden eller skidbacken?
Inget, föredrar skogen!
Bo i stan eller på landet
För varmt eller för kallt?
Utekväll eller hemmakväll
Lösgodis eller Chips

Diakonal verksamhet

Café 3 Petrusgården Jämshög
Kyrkokören
mån kl 14.00-16.00
Petrusgården Jämshög
Tisdagsträffen
mån kl 18.30-20.30
Olofströms församlingsgård
Miniorkör
en tis/månad kl 13.30-15.30
Olofströms kyrka
Bara Vara Petrusgården Jämshög
tis kl 16.00-16.40
en tis/månad kl 18.00-19.30
Juniorkören
Kyrklunch
Olofströms kyrka
Olofströms församlingsgård
tis kl 16.50-17.35
ons kl 12.00-13.00
Psalm och sång
Kaffestugan Petrusgården Jämshög
Petrusgården i Jämshög
en tors/månad kl 13.30-15.30
tis. ojämna veckor kl 10-11.
Finska daglediga
Lovsångsgruppen
Olofströms kyrka (10 ggr/ter- Olofströms församlingsgård
min) start 27/2 kl 18.30-19.30 en tis/månad kl 13.30-15.00
13

Barn & Familj, Ung i kyrkan

Små och Stora
Petrusgården Jämshög fre kl 10.00-14.00
Babyrytmik
Olofströms församlingsgård föranmälan krävs
mån eller tis kl 10.00-12.00
Klapp & Klang
Petrusgården Jämshög ons kl 09.30-12.30
After School (åk 4-6)
Olofströms församlingsgård mån kl 14.00-16.30
Petrusgården Jämshög ons kl 14.00-16.30
Miniorer (åk 1-3)
Olofströms församlingsgård mån kl 16.45-18.00
Ungdomsgruppen (från åk 7)
Petrusgården Jämshög ons kl 14.30 – 16.30

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

Följande personer har avlidit under
tiden 1 oktober – 31 december.
Ulla Andersson, Olofström 83 år

Adeline Nora
dotter till Linda Salorinne och Jim
Valentin

Stig Nilsson, Olofström 87 år
Björn Johnsson, Jämshög 89 år
Lennart Torstensson, Olofström 78 år

Alwin Patrick Emil
son till Therese Bengtsson och
Emil Svensson

Elsa Nilsson, Olofström 94 år
Ulla Arnell, Olofström 81 år
Kajsa Johansson, Olofström 77 år
Britt-Marie Johansson, Olofström 63 år

Lillie Anna Maria
dotter till Jennie Håkansson och
Niklas Petersson
Tuva Anita Margit
dotter till Emma Svensson och
Tomi Goman

Ella Nilsson, Jämshög 93 år
Christer Svensson, Olofström 61 år

Hjalmar Mikael Johannes
Son till Nina Uusivirta och Victor
Mörk

Zaga Clarizza Nicole
Vince Viking
dotter till Tiina Peltonen och Peder Son till Nickolina Nord och Markus
Wiklund
Nyholm
Wera Birgit Oliwia
dotter till Annika och Marcus
Gunnarsson

Millie Elsa Mathilde
dotter till Stina Andersson och Patrik
Adamsson

Bertil Norrman, Olofström 99 år
Ruth Hultman, Jämshög 98 år
Anja Eskelinen, Olofström 72 år
Ellen Gustafsson, Jämshög 92 år
Gudrun Gustafsson, Olofström 89 år
Pentti Grönvall, Olofström 72 år
Nora Mårtensson, Jämshög 91 år
Ingeborg Lundberg, Olofström 97 år
Aina Svensson, Jämshög 77 år
Stefan Turesson, Olofström 55 år

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

Mars
8 söndag 12.00 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
14 lördag 13.00 – 15.00 Drop-indop med Dopkalas i Olofströms
kyrka (ingen föranmälan krävs)
22 söndag 10.00 Dop i mässan i
Jämshögs kyrka
April
Påskafton 11 lördag 13.00
Dopgudstjänst i Jämshögs kyrka
Annandag påsk 13 måndag 12.00
Dopgudstjänst i Jämshögs kyrka
19 söndag 12.00 Dopgudstjänst i
Olofströms kyrka

Maj
3 söndag 10.00 Dop i
Gudstjänsten i Olofström
16 lördag 13.00 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
24 söndag 10.00 Dop i
Gudstjänsten i Olofströms kyrka
24 söndag 12.00 Dopgudstjänst i
Olofströms kyrka
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DROP-IN DOP

lördag14 mars i Olofströms
kyrka kl. 13.00 – 15.00
se mer info
på sista sidan

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG
Växel................................................................................. 0454-977 00

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Telefon mån - fre, 8-15.
Exp.tid mån 10-12, 13-15, tis – tors 10-12.
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

Växel................................................................................. 0454-977 00
Besöksadress: Bygatan 2, JÄMSHÖG

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
KYRKOR
Besöksadress: Bygatan 2, JÄMSHÖG

Besöksadresser
Jämshögs kyrka Bygatan ,
E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
293
72
Jämshög
För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.
Olofströms kyrka, Bredgatan 11, ingång Kapellgatan 1
www.svenskakyrkan.se/jamshog
293 34 Olofström
E-post:
jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
Tfn. o. Exp.tid
För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
www.svenskakyrkan.se/jamshog
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
Bokning
.......................................................0454-977
01 / 977 07
Anders Blixt
kyrkoherde ...................................... 0454-977
51

Nytt Terminsprogram
för våren ute nu!

kyrkoherde ....................................0454-977
................................ 0454-977 58
51
Lars
Arvidsson
Maurits
Rehn komminister

.......................0454-977
Rosa Henningsson
.............0454-977 05
52
Nils-Eric
Gestegårdkomminister
vik. komminister

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

vik. komminister
..............................0454-977
58
Ulf Kleander
finskspr.)........... 0454-977 56
Mervi
Juutilainen
diakon (även
diakon (även finskspr.)............ 0454-977 56
Mervi
Juutilainen
församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Ewa
Johansson

Ingela
diakon.
.................................. 0454
-977 63
52
Carina Ossiansson
Kenneteg kantor.
.......................................
0454-977
församlingspedagog.
.......... 0454-977
Ewa
Johanssonförsamlingsmusiker.
Bo Johansson
...............
0454-977 62
61
Carina Kenneteg kantor......................................... 0454-977 63
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83
Maj Lindström kantor....................................... 0730-94 01 14
Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33
Christina Seldevall barnledare........................... 0454-977 83
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80
Ingela Strandberg fritidsledare............................0454-977 33
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna . 0454-977 80
Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60
Torbjörn Jönsson kyrkogårdsvaktm. ........ 070-308 30 49
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Uppvaktning
25-år som
förtroendevalda
Siv Henriksson och
Anders Svensson

Magnus Ljungberg fastighetsförman ............ 0454-977 12
DIREKTNUMMER

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

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

Avtackning

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

Anders Gustafsson
som gick i pension vid
årsskiftet.

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.

Julinsamlingen blev
37 605 kr Tack alla som bidrog

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
15
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Kalendarium våren 2020
Mars
1 sön 		
			
10.00
8 sön		
			
10.00
15 sön		
			
10.00

1 söndagen i Fastan
Olofström Gudstjänst
2 söndagen i Fastan
Jämshög Gudstjänst
3 söndagen i Fastan
Olofström Lovsångsmässa
Lovsångsgruppen
			
12.00 Olofström Finsk mässa
22 sön		
Jungfru Maria Bebådelsedag
			
10.00 Jämshög
Familjemässa Juniorkören
			
18.00 Jämshög ”Minns du sången?” Kyrkokören
29 sön		
5 söndagen i Fastan
			
10.00 Olofström Mässa

April
5 sön		
Palmsöndagen
			
10.00 Karlshamn (sammanlyst)
Kontraktsgudstjänst Med bl a biskopen
9 tor		
Skärtorsdagen
			
18.00 Jämshög Mässa Lovsångsgruppen
10 fre		
Långfredagen
			
10.00 Jämshög Gudstjänst
12 sön		
Påskdagen
			
10.00 Olofström Gudstjänst Kyrkokören
			
12.00 Olofström Finsk mässa
13 mån		
Annandag Påsk
			
10.00 Jämshög Mässa

14 tis 11.00
19 sön		
			
10.00
26 sön		
			
10.00

Olofström Vardagsgudstjänst
2 söndagen i Påsktiden
Olofström Mässa
3 söndagen i Påsktiden
Jämshög Gudstjänst Psalm och Sång

Maj
3 sön		
			
10.00
9 lör 11.00
10 sön		
			
10.00
17 sön		
			
10.00
			
12.00
			
18.00
21 tor		
			
10.00
24 sön		
			
10.00
26 tis 17.00
31 sön		
			
10.00

4 söndagen i Påsktiden
Olofström Gudstjänst
Olofström Konfirmation
5 söndagen i Påsktiden
Jämshög Familjemässa Minior- och
Juniorkör
Bönsöndagen
Olofström Mässa
Olofström Finsk mässa
Jämshög Vårkonsert med flera körer
Kristi Himmelfärdsdag
Folkhögskolan, Jämshög Gudstjänst
Söndagen före pingst
Olofström Gudtjänst
Olofström Vardagsgudstjänst Avslutning
Barn & familj och barnkörer.
Pingstdagen
Jämshög Mässa Lovsångsgruppen

Veckomässa firas på Jämshögs folkhögskola.
För aktuella tider se
www.svenskakyrkan.se/jamshog/
och predikoturer.

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.

Drop-in-dop och Dopkalas
14 mars, kl 13.00-15.00 Olofström

Vi vänder oss till nyblivna föräldrar
som vill döpa sitt barn i kyrkan. Det
krävs ingen föranmälan utan det är
bara att komma.
Först får ni träffa personal från
församlingsexpeditionen som
skriver ut dopblanketten. De flesta
uppgifterna finns i kyrkans centrala
personregister men kan kompletteras med fler uppgifter.
Sedan träffar man prästen som

går igenom dopgudstjänsten och
samtalar om den kristna tron. Man
kan välja att ha egna faddrar. För att
bli fadder ska man tillhöra Svenska
kyrkan eller vara döpt i någon annan kristen kyrka. Faddrarna kan ha
olika uppgifter under dopet såsom
textläsning eller tända dopljuset.
Ni får träffa kantorn som spelar till
psalmerna och kyrkvaktmästaren
som gjort kyrkan fin inför dopet.
Mixi Print AB, Olofström

Vill man låna en dopklänning så
finns det en som församlingen
lånar ut. Alla barn som döps får ett
dopljus och en barnbok med bibelberättelser. Efter dopgudstjänsten
bjuder husmor in till dopkalas med
doptårta!
Välkommen!
För mer information ring vår expedition 0454-977 00 mån- fre 08-15.

