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Allt om höstens
verksamhet

Sjunga i kör?
Välkommen till oss!

Betraktelse
Du är en ängel om du hämtar det till mig!
- Det är en replik som jag tror att vi alla känner igen.

Men vad är egentligen en ängel för något?

Och det är bra, för änglarna är något att tacka Gud
för. De är Guds sändebud som alltid är hos oss, även
om vi inte ser dem. Därför kan vi räkna med dem och
känna oss trygga. Och det är något att glädjas åt.

Bibeln talar om en osynlig, himmelsk värld, om en
skapelse av annat slag än den himmel och den jord
som vi kan se med ögonen. Och där har Gud omgivit
sig med myriader av väsen som lovsjunger och tjänar
Honom: änglar och ärkeänglar, tronänglar och herrar,
furstar, väldigheter och allt vad de kallas.

Ulf Kleander

Dessa himmelska väsen tjänar Gud, och eftersom de
tillhör den värld som för oss är ”den osynliga världen”,
så märker vi inte så mycket av dem. Några gånger
berättar dock bibeln om att de har framträtt i synlig gestalt. Dessutom antyds det att vi människor, åtminstone
vid vissa tillfällen, har egna skyddsänglar, som vakar
över oss. (Se t ex Hebr 1:14).

Men över din bädd i jublande sång
det flyger små änglar, som följer din gång.
De är ju hos dig varendaste natt
och sjunger och ler för min lilla skatt.
Den natt du blev född, du fick dem av Gud.
De lovat att följa dig livet ut.

Och det är nog så vi människor oftast tänker på dem.
Som någon slags varelser som hjälper och skyddar oss.
Som någon slags personifierad godhet och kärlek.

Men över dem alla båd´dag och natt
har Gud en särskild ängel satt.
Vid dopet du fick honom, vit och ren,
en stråle av himmelens klara sken.
Han alltid vill följa sin lille vän,
vart helst du kommer i världen hän.

Änglarna har fått något av en renässans de senaste 30
åren. Det sjungs om dem i ett flertal kända SchlagerRocklåtar, det finns en hel uppsjö av prydnadssaker
med änglamotiv att köpa, och bokmärken med små
”Putti”, de där nakna barnänglarna, åter har blivit populära.

(Wislöff)
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Konfirmation
Påminnelse!
Konfirmation
2020-2021
Du som är född 2006 glöm inte att
anmäla dig till någon av våra konfirmationsgrupper, Vintergruppen
eller Sommargruppen. Gå in på vår
hemsida och läs mer och anmäl dig
snarast
www.svenskakyrkan.se/jamshog

Konfaselfie

Sångövning i Mariasalen, Olofströms
församlingshem

Värderingsövning, Jämshögs folkhögskola

Rita handavtryck på lakan

Sommargruppen
Konfirmationsläsningen pågick
under tiden 15 juni till och med
konfirmationdagen den 4 juli och
innefattade även några lägerdagar i
Åhus. I år deltog 22 konfirmander,
5 medvandrare och 4 unga ledare
tillsammans medvik Kyrkoherde Ulf
Kleander, församlingsassistent Anna
Söyseth och Anton Ossiansson
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Unga ledarna öppnade kiosken på
Åhuslägret. Från vänster: Hjalmar
Niemelä, Emilia Olsson, Alice Sidling
och Minna Mourujärvi

Kyrkogårdsinfo
Rapport från renoveringen av Jämshögs kyrka
I första numret av Kyrknytt
2020 skrev vi om den stundande renoveringen och den
tog sin början i april som
planerat. Då var det ju främst
sprickor i koppartaket som
skulle göras vid och det arbetet har flutit på bra.

Det visade sig när vi rev bort den
nedersta biten att det läckt in så en
hel del brädor fick bytas ut. Det nya
utförandet skiljer sig lite från det
gamla, med som man säger både

hängslen och livrem, genom att vi
lägger både papp och en hel fotplåt
under den nya konstruktionen. Med
detta hoppas vi säkrat taket många
år framöver. Under arbetet med
skrapning av träfasaderna på tornet
syntes gamla streck
från så kallade
kvadermålningar
runt de svart
målade rundbågiga
fälten som ska
illustrera luckor
och vi bestämde
att ta fram dom igen. Kvadermål
ningarna kring lanterninens målade
luckor finns med på gamla foton
och gjordes troligtvis 1926 som en
illusion att efterlikna västportalens
utkragande kvaderomfattning men
målades över vid renoveringen
1963. Nytt tillstånd söktes från
Länsstyrelsen och beviljades.

Putsfasaderna har rengjorts, lagats
upp och fått minst 2 strykningar
med kiselit hydraulisk kalkfärg.
Vi passade även på att underhålla
samtliga fönster utvändigt när vi
hade ställning att stå på.

Både de nya kvadermålningarna och
de befintliga dekormålningarna runt
urtavlorna har fått en lite mörkare
grå nyans nu för att framträda lite
mer. Allt målas med linoljefärg.
Korset har fått en behandling och
nytt bladguld har lagts på.

Magnus Ljungberg

Ny medarbetare!

Nu har församlingen fått förstärk
ning på kyrkogården! Gertrud,
Torbjörn, Roland och Marc,
välkomnar el-moppen som kommer
underlätta arbetet med smidiga och
snabba transporter.

Rättelse
I förra numret smög
”tryckfelsnisse” sig in
och det blev lite fel med
bilderna till rubrikerna
och texterna.
Så här ska det vara:

Askgravlunden Askgravplats
- Kvarter LC
Kvarter LC
Skogsduvan
Skogsduvan
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Minneslunden

Naturstens
ängen kvarter
J – Staren

Askgravlundar
Kvarter Klippduvan LD och
Kvarter Brus
hanen LE

DIAKONI

Vår Diakoni under coronapandemin
Hur har den diakonala
verksamheten fungerat
under coronapandemin
våren 2020 i Jämshögs
församling?

telefonkontakter. Varje vecka ringde
vi upp våra 70 plussare. Vi valde
det muntliga sättet att mötas med
våra besökare och samtalen blev
mycket givande och ömsesidigt
uppskattande.

När den ordinarie Diakonin
verksamheten med bland annat
öppna grupper med mera blev
inställt, skapade vi nya möjligheter
för att finnas för våra besökare.

Träffas och Trivas

Här hjälper Ingela, Pernilla och
Katarina från församlingen till att
handla.

Födelsedagar

Uppvaktningar och födelsedags
fester blev inställt och istället har vi
skickat en födelsedagshälsning med
post till alla 90 plussare.

Besök på äldreboenden

Kyrklunch blev Lunchpaket
från fönsterluckan
Istället för vår Kyrklunch sålde
vi färdig frysta lunchpaket från
Jämshögs Folkhögskola varje
onsdag under hela våren. Maten
levererades från fönsterluckan i
Olofströms församlingsgård av
Ewa och Emma. Efter sommarens
uppehåll så startar försäljningen av
våra lunchpaket igen 2 september.

Vi har alltid inbokade regelbundna
besök på våra äldreboenden runt
om i kommunen men under
pandemin var det inte möjligt.
Vi skapade en personalkör ”Hör
och Häpna” och besökte våra
äldreboenden utomhus genom att
bjuda på en stund med glädje, sång
och musik. Ett mycket uppskattat
inslag i en annorlunda vardag.

Hinder skapar ofta nya
möjligheter
Stora begränsningar med att träffa
varandra segrade vi över med våra

Handla på Maxi för 70
plussare
I samarbete med kommunens
Frivilliga resursgrupp har många
anställda hos oss handlat och fyllt
matkassar med varor enligt 70
plussarnas beställningslistor. De
färdiga matkassarna levererades
sedan hem till kunden av Maxi.

Hör och häpna
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Under sommaren hade vi Träffas
och Trivas och då sjöng vi utomhus
på Petrusgården och på alla
kommunens äldreboenden. Det
glada gänget var några ungdomar
och Inga Johansson, Ewa Johansson
och Mervi Juutilainen.
Precis så som vi har arbetat under
våren 2020 kommer vi att fortsätta
under höstterminen. Folkhälsomyn
dighetens rekommendation om de
allmänna råd gäller fram till den
31/12 2020. Vi finns till för dig som
vill prata oavsett dina tankar och
frågor, tveka inte utan hör av dig.
Gud, bara du vet vad som fyller
våra hjärtan. Du vet vår, sorg, vår
oro, vår förtvivlan och våra frågor.
Vi ber om kraft att kunna ta emot
var dag ur din hand. Vi ber inte om
svar på alla frågor- bara om kraft
att uthärda. Gud hjälp oss leva i en
värld som vi varken kan behärska
eller kontrollera. Hjälp oss leva i
kärlek och barmhärtighet.
Mervi Juutilainen

H ös t e n s

M u si k

Sjung med oss!
Körer hösten 2020

(11 träffar/termin)

Olofströms församlingsgård

Psalm och sång

torsdag 27 augusti

är inställt under
höstterminen 2020.

Jämshögs Kyrkokör

Vi hoppas vi kan återkomma
med sångstunderna till
vårterminen 2021.

start vecka 35

blandad vuxenkör

Måndag kl 18.30-20.00
Jämshögs kyrka

Happy Voices

start vecka 36
måndag 31 augusti

Mässa kl 10.00 Jämshögs kyrka
Lovsångsgruppen medverkar

Den helige Mikaels dag
Familjegudstjänst kl 10.00
Olofströms kyrka
Änglakören medverkar

Tacksägelsedagen
Söndag 11 oktober

Mässan ”Människan och skapelsen” kl 16.00 Jämshögs kyrka
Kyrkokören m fl medverkar

Barnkör för dig som går i åk 4-6

Alla helgons dag

Olofströms församlingsgård

Minnesgudstjänster
kl 16.00 och 18.00
Jämshögs kyrka

Tisdag kl 17.00-17.45

Änglakören

Söndag 13 september

Söndag 4 oktober

Lovsångsgruppen
Torsdag kl 18.30-19.30

Diakonins dag

Barnkör för dig som går i åk 1-3

Tisdag kl 16.00-16.45

Start vecka 36

tisdag 1 september

Olofströms församlingsgård

start vecka 36

tisdag 1 september

Musikalen

”Moder Jord, Mr Fnatt & Living Stones”
Söndag 15 november
kl 14.00 Olofströms kyrka
Änglakören, Happy Voices m fl medverkar
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Lördag 31 oktober

Kyrkoherden informerar
Ny Kyrkoherde!
Den 17 juli gick Lars Arvidsson i
pension, och sökandet efter en
efterträdare har inte gett det resultat
som kyrkoråd och personal hade
önskat. Kyrkorådet har därför bett
mig att träda in som kyrkoherde
under en period medan vi fortsätter
att söka en ordinarie kyrkoherde.

Och vem är då jag? Jag heter Ulf
Kleander och jag är själv pensionär
sedan 2018. Jag prästvigdes 1983
och har sen dess tjänstgjort i Sofie
lunds församling i Malmö och i
Säbrå pastorat utanför Härnösand
som komminister. 1997 blev jag
kyrkoherde i Degeberga söder om
Kristianstad. 2014 lades Degeberga
ihop med grannförsamlingen Everöd

och det blev Everöds kyrkoherde
som blev herde för den nya församlingen, och jag blev komminister igen
fram tills pensionen 2018.
Många har nog sett mig här tidigare
eftersom jag har vikarierat som
komminister här sen mars 2019.
Nu blir jag alltså kyrkoherde här ett
tag framöver.
Ulf Kleander

Personalpresentation
Namn:
Ann Svensson
Bor: Kyrkhult
År i församlingen:
32 år

Namn:
Gertrud Rehn
Bor: Jämshög
År i församlingen:
21år (+1986-1994)

Vad jobbar du med i församlingen?
Som förvaltningsassistent med huvudsakliga uppgifter
att sköta det administrativa inom kyrkogård och begravningar

Vad jobbar du med i församlingen?
Gravskötsel och helgvaktmästare
Vad är det bästa med ditt jobb?
Möte med människor

Vad är det bästa med ditt jobb?
Variation på olika arbetsuppgifter, den ena dagen är
inte den andra lik. Kontakten man får med allmänheten genom telefon, mail
och besök när det gäller
Några snabba korta
kyrkogården.
Film eller serier?
Beskriv dig själv med
Stranden eller skidbacken?
tre ord:
Bo i stan eller bo på
Planeringsmänniska,
landet?
envis och hjälpsam
För varmt eller för kallt?
Utekväll eller hemma
Vad gillar du att göra
kväll?
på fritiden?
Lösgodis eller Chips?
Baka, umgås med nära
och kära, resa

Beskriv dig själv med tre ord:
Envis, lyhörd och social
Vad gillar du att göra på fritiden?
Resa, läsa och laga mat
Några snabba korta
Film eller serier?
Stranden eller skidbacken?
Bo i stan eller bo på lan
det?
För varmt eller för kallt?
Utekväll eller hemma
kväll?
Lösgodis eller Chips?
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BARN & UNGA

Välkomna till
Barn & Unga hösten 2020!
Babyrytmik
0-9 månader

För barn som trivs bäst i famnen.
Tisdagar 10-12 i Olofströms
församlingsgård
Babyrytmiken startar vecka 37,
anmäl er på vår hemsida

Babyrytmik
9-18 månader

För barn som gillar att krypa och
gå. Måndagar 10-12 i Olofströms
församlingsgård.
Babyrytmiken startar vecka 37,
anmäl er på vår hemsida.
På babyrytmiken sjunger vi enkla
barnvisor, rör oss till musik och
spelar på rytmägg. För ditt barn är
din röst det vackraste i världen.
Även om du inte tycker att du kan
sjunga, så gör det ingenting, det
viktigaste är att du sjunger. Vi
bjuder på fika.

Små & Stora
Fredagar 10-14 Petrusgården i
Jämshög.
Startar vecka 36.
För dig som är hemma på dagarna
med barn, från 0 år och uppåt. Här
är en grupp som hela familjen är
välkommen till. Vi träffas, umgås,
fikar, leker & pysslar. Vi har också
en sång stund med andakt. Du
väljer själv när du vill komma och
hur länge du vill stanna. Fika finns
att köpa.
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Barn & Familj i Jämshögs församling har bytt namn till Barn & Unga i Jämshögs församling

Terminen pågår v. 36-49
Vi hoppas att vi ska kunna träffas som vanligt,
men kolla gärna hemsidan och FB för tid och plats!

After School

Åk 3-6,
startar vecka 36 och du anmäler
dig på vår hemsida.
Måndagar 14.00 -16.30
Olofströms församlingsgård
Onsdagar 14.00 -16.30
Petrusgården Jämshög
Här kan du komma efter skolan och
träffa kompisar, spela spel, rita,
måla och prata om det som känns
viktigt. Här kan du också göra dina
läxor. Vi serverar mellanmål.

Ungdomsgruppen
Från åk 7 och uppåt, startar
vecka 36 och du anmäler dig på
vår hemsida.
Tisdagar 14.00-17.00
Petrusgården Jämshög
I ungdomsgruppen snackar vi och
umgås, gör läxor, bakar, har
filmkvällar ,pysslar m m
På höstlovet v 44 är all verksamhet
inställd. Istället har vi en familjedag
”Tacolov” med vardagsgudstjänst.
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Församlingsnytt
Följande personer har avlidit under
tiden 1 april – 30 juni

Följande personer har 1 april – 30
juni blivit medlemmar genom
dopet.

Gunnar Johansson, Olofström 91 år
Sigbritt Olsson, Jämshög 93 år
Inga-Lill Olsson Olofström 78 år

Carl Henry

Göran Börjesson, Jämshög 56 år

Son till Sanna Sydegård Jensen
och Joakim Sydegård Jensen

Iris Berntsson, Olofström 96 år
Stina Hass, Jämshög 90 år

Selma Pia Karin

Ingemo Johansson, Olofström 79 år

Dotter till Sara Ekstrand och
Simon Ekstrand

Gunnar Danielsson, Jämshög 89 år

Ingrid Mårtensson, Olofström 85 år
Ingrid Lindgren, Olofström 98 år

Ella Elinda Lilian

Ellen Karlsson, Jämshög 95 år

Dotter till Emma Stark och Mikael
Stark

Bodil Areskoug, Jämshög 73 år
Taisto Kippola, Olofström 80 år

Luna Lii

Lisa Hammarqvist, Jämshög 92 år

Lena Bengtsson, Olofström 70 år

Dotter till Martina Backlund och
Kim Backlund

Följande personer har 1 april – 30
juni vigts

Hjalmar Frans

Karolina Gunnarsdotter och
Mats Persson

Son till Emma Gustafsson och
Fredrik Persson

Nina Hilgers och Alexander Flygare

Gunvi Wadström, Olofström 89 år
Annette Niemelä, Olofström 48 år
Jonathan Hilgers, Gränum 27 år
Elving Grindhage, Olofström 91 år
Ragnhild Olsson, Gränum 87 år
Elsa Svensson, Olofström 90 år

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

Dopgudstjänster i september
12 lördag kl 13.00 Olofströms
kyrka
19 lördag kl 13.00 Jämshögs
kyrka
27 söndag kl 12.30 Jämshögs
kyrka

Dopgudstjänster i oktober
3 lördag kl 13.00 Olofströms
kyrka
17 lördag kl 13.00 Jämshögs
kyrka
25 söndag kl 13.00 Olofströms
kyrka

Gravsmyckningskaffe
serveras på Jämshögs kyrkogård
under Allhelgonahelgen.
Fredag 30 oktober
klockan 11-16
Lördag 31 oktober
klockan 10-15
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Dopgudstjänster i november
1 söndag kl 12.30 Olofströms
kyrka
7 lördag kl 13.00 Jämshögs
kyrka
28 lördag kl 13.00 Jämshögs
kyrka

Alla helgons dag
31 oktober

Minnesgudstjänster
Kl 12 i Olofströms kyrka, Finsk,
Finn kööri medverkar

Kl 16 i Jämshögs kyrka
Kyrkokören medverkar
Kl 18 i Jämshögs kyrka,
Kyrkokören medverkar

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Växel................................................................................. 0454-977 00
.
Telefon
- fre,
Bygatanmån
2, 293
72 8-15
JÄMSHÖG
Exp.tid mån 10-12, 13-15, tis – tors 10-12.
Växel................................................................................. 0454-977 00

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

Besöksadress:
Besöksadress: Bygatan
Bygatan 2,
2, JÄMSHÖG
JÄMSHÖG
E-post:
jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
KYRKOR
För
e-postadresser
till dekyrka
anställda,
se hemsidan.
Besöksadresser
Jämshögs
Bygatan
,

293 72 Jämshög
www.svenskakyrkan.se/jamshog
Olofströms kyrka, Bredgatan 11, ingång Kapellgatan 1
293
34Exp.tid
Olofström
Tfn. o.
E-post:
jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
Mån 10-12,
13-15, Tis – Tors 10-12.
För till
e-postadresser
till de anställda, se 0454-977
hemsidan.40
Fax
församlingsexp...........................................
www.svenskakyrkan.se/jamshog
Anders Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
Ulf
Kleander
kyrkoherde.
..............................0454-977 58
58
komminister
...................................0454-977
Maurits
Rehnvik.
.......................0454-977
Rosa Henningsson
.............0454-977 05
52
Nils-Eric
Gestegårdkomminister
vik. komminister
diakon (även
finskspr.)............ 0454-977 56
Mervi Juutilainen
Juutilainen diakon
(även finskspr.)........... 0454-977 56
Mervi

Ingela
Ossiansson
diakon................................... 0454 -977 52
församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Ewa Johansson
.......... 0454-977
Ewa
Johansson
Carina
Kennetegförsamlingspedagog.
kantor........................................
0454-977 62
63
Carina Kenneteg kantor......................................... 0454-977 63
Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61
Maj Lindström kantor....................................... 0730-94 01 14
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83
Christina Seldevall barnledare........................... 0454-977 83
Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33
Ingela Strandberg fritidsledare............................0454-977 33
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna . 0454-977 80
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
Torbjörn Jönsson kyrkogårdsvaktm. ........ 070-308 30 49
Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60
Magnus Ljungberg fastighetsförman ............ 0454-977 12

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

DIREKTNUMMER
DIREKTNUMMER

Dannfeltska
Stiftelsen

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

Är du gymnasie
studerande och bor i/
har anknytning till Olofströms kommun?
Då kan du ansöka om bidrag ur Dannfeltska stiftelsen.

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.

Blankett för ansökan Dannfeltska stiftelsens hemsida www.dannfeltskastiftelsen.se, på församlingens
hemsida www.svenskakyrkan.se eller så tar du
kontakt med expeditionen i Jämshög tfn 977 00.
Ansökan senast 21 oktober.

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
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Kalendarium hösten 2020
September
6 sön		
			
10.00
			
12.00
13 sön 		
			
10.00
20 sön 		
			
10.00
27 sön 		
			
10.00
4 sön 		
			
10.00
			
12.00
11 sön 		
			
16.00
18 sön 		
			
10.00

13 efter Trefaldighet
Olofström Mässa
Olofström Finsk Mässa
14 efter Trefaldighet
Jämshög Mässa, Lovsångsgruppen
Diakonisöndag
15 efter Trefaldighet
Olofström Gudstjänst, Happy Voices
medverkar
16 efter Trefaldighet
Jämshög Mässa
Oktober
Den helige Mikaels dag
Olofström Familjegudstjänst,
Änglakören
Olofström Finsk mässa
Tacksägelsedagen
Jämshög Mässa, Kyrkokören. Servering
av LRF
19 e Trefaldighet
Olofström Gudstjänst, solist

25 sön 		
			
10.00
27 tis 11.00
30 fre 16.00
31 lör 		
			
12.00

20 e Trefaldighet
Jämshög Mässa
Olofström Vardagsgudstjänst
Jämshög Andakt
Alla helgons dag
Olofström Finsk minnesgudstjänst,
Finn kööri
			
16.00 Jämshög Minnesgudstjänst,
Kyrkokören
			
18.00 Jämshög Minnesgudstjänst,
Kyrkokören
November
1 sön		
Sön e Alla helgons dag
			
10.00 Olofström Mässa
8 sön		
22 e Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Gudstjänst, solist
15 sön		
Sön f Domssöndagen
			
10.00 Olofström Mässa, Lovsångsgruppen
22 sön 		
Domssöndagen
			
10.00 Jämshög Mässa, trumpet
29 sön 		
1 advent
			
10.00 Olofström Gudstjänst, kyrkokören,
trumpet, Adventsfika

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.

Ställ upp i kyrkovalet!
Du som är engagerad i Svenska
kyrkan kan ställa upp som kandidat i
kyrkovalet. Skulle du bli invald får du
vara med och bestämma vad kyrkan
ska satsa sina pengar på.
Du som funderar på att ställa upp i
kyrkovalet behöver vara förankrad
både i din tro och i kyrkan. Du ska
ha lust att dela med dig av det som
du brinner för.
När du vill engagera dig ska du börja
med att ta reda på vilka nomineringsgrupper som tidigare ställt upp
i kyrkovalet på din hemort. Oftast
finns det någon nomineringsgrupp
du kan känna dig hemma i.

Skulle det inte finnas någon nomineringsgrupp som passar dig går
det också att bilda en ny grupp. Då
behöver ni vara ett antal människor
som har samma vision och ni behöver stödpersoner för att kunna
registrera en ny grupp.

Du som vill bli kandidat i
kyrkovalet måste:
• vara medlem i Svenska kyrkan.
• vara döpt i Svenska kyrkan eller
annat kristet samfund, eller
tidigare ha varit förtroendevald i
Svenska kyrkan.
• fylla 18 år senast på valdagen.
• vara kyrkobokförd i det område
valet gäller

Mixi Print AB, Olofström

Vart fjärde år är det val i Svenska
kyrkan. Förra kyrkovalet, 2017, ställde nästan 30 000 personer upp som
kandidater. 23 000 valdes till minst
ett uppdrag.
Alla medlemmar som fyllt 16 år
senast på valdagen får rösta. Förra
kyrkovalet röstade ungefär en
miljon människor. Nästa val hålls
söndagen den 19 september 2021. 

Läs mer om att ställa upp i kyrko
valet på www.svenskakyrkan.se/
stall-upp

