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Betraktelse
Gud kommer till oss människor och vill vara en del i
våra liv, vill vara ljus och glädje. Som barnet Jesus, han
var en del av Josef och Marias liv, som vuxen var han
del av lärjungarnas liv, av det judiska folkets liv. Nu vill
Gud vara en del i ditt liv, komma in i ditt liv med kärlek,
nåd och barmhärtighet.

Advent är väntan för de flesta av oss, en
väntan på julhögtiden. Men ordets betydelse är ankomst. Herrens ankomst.
Ankomst, det att komma fram.

Vi behöver nåd, barmhärtighet och kärlek varje dag för
att orka vara medmänniskor. Vi behöver Guds hjälp,
den Gud som kommer till oss, i varje andetag. I varje
andetag, för att vi ska kunna vara kärleksfulla mot oss
själva och mot dem vi möter. Vi behöver den Gud som
kommer för att kunna göra det goda, det kärleksfulla,
fylla våra liv och andras liv med ljus och glädje.

Komma fram; att komma fram; fram till en slutsats,
fram till det som är målet, på en resa, på en utbildning,
att komma fram till något kan också betyda att man
funderat länge och kommit fram till att såhär ska jag
handla, såhär får det bli.
Att komma fram, kan betyda att du länge hållit dig undan. Du har burit på en hemlighet som du inte vill ska
komma fram. Men så kommer allt fram i ljuset.

Därför kan den kommande adventstiden bli en tid
för, meditation och bön, för att komma närmare Gud,
komma fram till Guds ankomst i våra liv. Låta Gud bli
ljus och glädje i vår vardag, låta Gud vara med i hela
ditt liv, i varje nytt andetag.

Kan det vara så att år 0, var det år som Gud ville komma fram, komma in i människornas liv på ett annat sätt
än förut. Guds ankomst. En Gud som vill komma fram
till människan genom att bli människa, genom att
födas som ett människobarn. Skulle då människan förstå Gud bättre? Eller kommer Gud att förstå människan
bättre genom att bli människa?

Rosa Henningsson
Komminister
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Julevangeliet
Vid den tiden utfärdade kejsar
Augustus en förordning om att
hela världen skulle skattskrivas.
Det var den första skattskriv
ningen, 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.
Medan de befann sig där var
tiden inne för henne att föda,
och hon födde sin son, den
förstfödde. Hon lindade honom
och lade honom i en krubba,

eftersom det inte fanns plats för
dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute
och vaktade sin hjord om natten.
Då stod Herrens ängel framför
dem och Herrens härlighet lyste
omkring dem, och de greps av
stor förfäran. Men ängeln sade
till dem: "Var inte rädda. Jag bär
bud till er om en stor glädje, en
glädje för hela folket. I dag har en
frälsare fötts åt er i Davids stad,
han är Messias, Herren. Och detta
är tecknet för er: ni skall finna
ett nyfött barn som är lindat och
ligger i en krubba." Och plötsligt
var där tillsammans med ängeln
en stor himmelsk här som prisade
Gud: "Ära i höjden åt Gud och på
jorden fred åt dem han har utvalt."

När änglarna hade farit ifrån dem
upp till himlen, sade herdarna
till varandra: "Låt oss gå in till
Betlehem och se det som har
hänt och som Herren har låtit oss
veta.” De skyndade i väg och fann
Maria och Josef och det nyfödda
barnet som låg i krubban. När
de hade sett det, berättade de
vad som hade sagts till dem
om detta barn. Alla som hörde
det häpnade över vad herdarna
sade. Maria tog allt detta till sitt
hjärta och begrundade det. Och
herdarna vände tillbaka och
prisade och lovade Gud för vad
de hade fått höra och se: allt var
så som det hade sagts dem.

Lukasevangeliet 2:1-20

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.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act
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BRYT EN TRADITION

Kyrkogårdsinfo

Uppmaning!
Med hänsyn till våra anställda på
kyrkogården uppmanar vi er till att
INTE lägga gravlyktor, vaser eller
annat bakom gravstenar. Detta kan
orsaka skador för de som arbetar
på kyrkogården vid tex häckklippning.

Urna till utlåning
Församlingen har köpt in en urna
till utlåning.
När man har en begravningsguds
tjänst med akt över urna där askan
sedan ska sättas ner i Minneslund,

Askgravlund eller strös ut kan
denna urna lånas under själva
gudstjänsten.

Tillstånd för bilkörning på
kyrkogården
Om du behöver köra in med bil
för att kunna besöka vår kyrkogård så behövs det ett tillstånd.
Detta tillstånd skaffar du enkelt
genom att ringa vår expedition
0454- 977 00.

Batteriljus på vår kyrkogård.

Blomsteräng
Församlingens kyrkogårdsarbetare
har börjat anlägga en blomsteräng.
Denna äng kommer att blomstra

och vara klar om några år när hela
processen är genomförd.
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Nu är det mörkrets tid och på vår
kyrkogård finns det många ljus
som brinner för våra nära och kära.
Vi uppmanar er att inte kasta era
batteriljus i våra sopkärl utan ta
med er dem hem för sortering.
Tack för hjälpen!

Konfirmation • 17 oktober • 2020

Onsdagsgruppen 2019-2020. Från vänster: Emilia Olsson (ungdomsledare), Mervi Juutilainen (diakon), Sandra
Ahlström, Oskar Karlsson, Manfred Mårtensson, Elliot Leo, Ulf Kleander (kyrkoherde), Alexander Wass och Minna
Mourujärvi (ungdomsledare).

Konfirmationslägret på
Södra Hoka 9-11 oktober.

Första helgen i oktober samlades
förra höstens konfirmationsgrupp
för ett läger på Södra Hokas stiftsgård. Vårens Coronapandemi satte
stopp för deras konfirmationsgudstjänst och väntan har varit

lång. Därför var det extra viktigt för
vår lilla grupp att få träffas, umgås
och planera inför konfirmationen.
På kvällarna hade vi andakter med
ljuständning, sång och tänkvärda
texter. Ett fint minne för oss alla.
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BARN & UNGA

Ett urval från våra verksamheter!
Ungdomsgruppen i skapartagen!

Pizzakväll med
Ungdomsgruppen!

After School!
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På babyrytmiken startar vi med
ljuständning i kyrkan, sen blir det
sång, musik, lek och bus! Fika och
prata är också viktigt, där lär vi
känna varandra!

INBJUDAN!
Julstuga 3/12 kl 17-19.30
Kom till Olofströms församlingsgård
Varmt välkomna att mjukstarta julen
med oss!
Vi pysslar och njuter av fika & glögg!
Kyrkan finns öppen för den som vill
tända ett ljus eller sitta en stund i
stillhet! Vardagsgudstjänst kl 17.00
Anmäl er via hemsidan!
Kostnad 20 kr för vuxna.
Vi ses! Välkomna!
Christina Anna Ingela
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Vi n t e r n s

M u si k

1:a Advent - Fastlagssöndagen

29/11 1:a sön i Advent
Jämshögs kyrka kl 10.00

29/11 1:a sön i Advent
Olofströms kyrka kl 18.00

Familjegudstjänst

Julkonsert

Medverkan av kvartett: Helene Tjärnberg,
Susanne Eriksson, Anton Ossiansson, James
Sandstedt Trumpet: Jonna Welander

med Musikskolan Olofström

Sön 13/12
Olofströms kyrka kl 10.00

Lör 5/12 i
Olofströms kyrka kl 17.00

Julkonsert med
Tonsättarna

Mässa
Lovsångsgruppen medverkar

Julafton
Jämshögs kyrka kl 17.00

Julafton
Olofströms kyrka kl. 23.30

Julbön

Midnattsmässa

Solist: Alice Karlsson
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Juldagen
Jämshögs kyrka kl 07.00

Julotta
Trumpet Jonna Welander,
Solist Anton Ossiansson

Sön 27/12 kl 18.00 Jämshög kyrka

Julkonsert med Skärgårdssextetten och
Irene Bengtsson, solist

Skärgårdssextetten är en mässingsblåsensemble
bestående av sex musiker samt en trumslagare.
De har funnits i 12 år och har framträtt på en rad
olika platser i Blekinge och södra Småland. Irene
Bengtsson jobbar som sånglärare på Karlshamns
musikskola. Är även ute och sjunger på sin fritid.

2021
Trettondag Jul
6/1 Jämshögs kyrka kl 16.00

Kyndelsmässodagen
sön 7/2 kl 14.00 Olofströms kyrka

Gudstjänst

Familjegudstjänst

Medverkande: Susanne Eriksson solosång,
Tilda Svensson tvärflöjt

Dopfest, även medverkan av Barnkören
Himlabus

Fastlagssöndagen 14/2
kl 10.00 Jämshögs kyrka

Mässa
Medverkan av Kyrkokören
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SVERIGE- FINSKT

Suomalainen pappi eläkkeelle
On ollut ilo toimia
pappina
Alkuaan minun piti olla viitisen
vuotta täällä Lundin hiippakunnassa. Olin ollut kai kahdeksan
vuotta, kun eräs kirkkoherra kysäisi: ”Kauanko sinä Jaakko olet nyt
ollut täällä Skoonessa?” ”Odota,
täytyy laskea. Joo, minä olen ollut
kolme vuotta liian kauan,” vastasin.
”Oletko itse sitä mieltä vaiko sinun
seurakuntalaisesi?”, esitti kirkkoherra jatkokysymyksen. ”Toivottavasti
tämä on vain minun oma ajatukseni”, vastasin huvittuneena. Vuodet
ovat kuin huomaamatta vierineet
ja on tullut aika vaihtaa papin paita
vapaa-ajan paitaan. Kirkossakaan
ei enää tarvitse mennä sakastin
kautta alttarille vaan paikan voi
ottaa vapaasti kirkon penkeistä.
Pitkistä ajomatkoista huolimatta on
Olofströmiin ollut aina hauska tulla.
Olen iloinnut jokaisesta kirkkoon
tulijasta ja suomalaisesta, jonka
olen saanut kohdata. Olen yrittänyt
välittää kaikille sitä armollisuutta,
anteeksiantoa ja hyväksyntää, jota
Jumala meille kaikille osoittaa.
Olen ollut kuin pankin juoksupoika
laukussaan arvopostia jaettavaksi.
Evankeliumi Kristuksesta onkin
elämämme arvokkain uutinen ja jo
pikkupoikana haaveilin papin urasta
tämän sanoman eteenpäin viejänä.

”Minun armossani on sinulle kylliksi. Sillä armosta me olemme pelastetut, emme tekojemme kautta, ettei
kukaan kerskaisi. Se on Jumalan
suuri lahja.”

församlingen till medmänniskornas
bästa och Guds ära.

När jag nu skall gå i pension vid
årsskiftet och blir en ”friherre” vill
jag tacka Jämshögs församling och
dess medarbetare för gott samarbete. Det har varit en glädje att
komma hit och jobba tillsammans i

Efter den finska gudstjänsten den
13 december så kommer vår finska
präst Jaakko Punta att avtackas.
Jaakko kommer gå i pension och vi
tackar för den tid som han varit hos
oss och önskar honom Lycka till
med det nya livet som pensionär.

Jaakko Punta, finsk präst

Mervi Juutilainen

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

Kiitän kaikkia suomalaisia näistä vuosista ja toivotan Jumalan
siunausta Kari Tikan Armolaulun
sanoin:
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DIAKONI
När vi nu står inför slutet av det
diakonala året 2020, så får vi
konstatera att detta inte på något
sätt blev som vi hade tänkt oss eller
önskat oss. alla träffar som har fått
ställas in och alla nya sätt att arbeta
på, hälsa på och på alla sätt tänka
säkert för individen.
Men bakom molnen så finns ju
solen, det underbara har varit
att vi har fått träffas i helt andra
miljöer än de vi är vana vid, inom
församlingen har vi under detta
år funnits på stan, haft träffas och
trivas utomhus i Guds underbara

natur, sjungit på äldreboenden,
hjälpt till med att handla till 70+
och därigenom fått kontakt
med fantastiska Olofströms
civilförsvarsförening, haft
försäljning av kyrklunch via fönster,
ringt och pratat med massa härliga
församlingsbor och kunnat skicka
vykort till jubilarer!
Vi är tacksamma för att vi
har kunnat ställa om i våra
verksamheter, MEN, vi ser fram
emot ett nytt år, som vi hoppas
bjuder på lättnader i våra sätt att
träffas ute som inne.

Några av de nyheter som händer
inom diakonin är att Kaffestugan
och Bara vara i Jämshög kommer
att ha sina sista träffar i höst,
och till våren så startar vi upp
en helt ny träff, Torsdagskaffe i
Petrusgården. Det ser vi fram emot!
Så med hösten runt knuten och så
småningom en vinter vill vi önska er
en välsignad tid och så småningom
en välsignad Jul!
Ingela Ossiansson
Diakon

Personalpresentation
Namn: Ann-Sofie
Olsson
Bor: Olofström
År i församlingen:
20 år

Namn:
Ewa Johansson
Bor: Olofström
År i församlingen:
27 år
Vad jobbar du med i församlingen?
Församlingspedagog med diakonala arbetsuppgifter.
Jag jobbar tillsammans med präst, kantor, diakon, barn/
fritidsledare, församlingsvärdinna.

Vad jobbar du med i församlingen:
Jag arbetar i huvudsak med lokalvård i församlingens
lokaler.
Vad är det bästa med ditt jobb?
Att mitt arbete är relativt fritt.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att skapa mötesplatser för människor i alla åldrar i
kyrkans miljö. Möta människor och dela glädje och sorg
Beskriv dig själv med
tre ord:
Utåtriktad, plikttrogen,
målinriktad.
Vad gillar du att göra
på fritiden?
Njuta av mitt barnbarn,
resa, läsa, baka, sjunga i
kyrkokören, vara kyrkvärd … och så lite tango!

Beskriv dig själv med tre ord:
Plikttrogen, ordningsam, pålitlig
Vad gillar du att gör
på fritiden:
Promenader och cykelturer

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?
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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?

KYRKOHERDEN INFORMERAR

Coronapandemin!
Vad vi alla är trötta på den och
på alla dessa restriktioner som
den har medfört. Visst vill vi alla
åter få krama om våra nära och
kära, kunna gå på teater, bio,
sportevenemang och till kyrkan.
Men samtidigt så vet vi att
restriktionerna är nödvändiga om vi
vill kunna få bukt med detta virus.
I församlingen har vi följt de
riktlinjer som regeringen och
folkhälsomyndigheten har kommit
med, vilket har inneburet att mycket
av vår verksamhet har varit inställd.
Men nu har vi börjat hitta nya vägar
som vi kan gå för att bedriva den
verksamhet vi har på ett så säkert
sätt som möjligt, och har därför
dragit igång en hel del igen. Vilka
verksamheter det är som nu har
gått igen, kan ni läsa om på annat
ställe här i Kyrknytt.
Gudstjänsterna har vi inte ställt in,
men ställt om så att vi klarar det på
ett säkert sätt. Det har bland annat

inneburit att vi fick genomföra
sommarens konfirmation utan
besökande. Vi filmade den istället
och la ut den på vår hemsida så att
alla kunde se den där. Samma sak
blev det med Minnesgudstjänsterna
på Allhelgona. De brukar medföra
2 fullsatta gudstjänster i Jämshögs
kyrka, men nu filmade vi 2
gudstjänster med ljuständning som
lades ut på vår hemsida.
I skrivande stund ser vi fram mot
Advent och Jul, två stora helger
i kyrkan, och hur det blir med de
gudstjänster som vi har planerat då
beror på hur det hela utvecklar sig.
Förhoppningsvis kan vi genomföra
dom med församlingsborna på
plats i kyrkan, men vi står också
beredda att filma och lägga ut
dom på hemsidan (adressen till
hemsidan hittar du i rutan med
kontaktinformationen).
Ulf Kleander
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En jul
Mitt minne av jul i skolan
börjar med advent då
första ljuset tändes på
katedern
Kan inte komma ihåg att vi hade
egna ljus i första klass, men i folk
skolan hade vi var sitt ljus att tända
vid varje morgonandakt. Mitt stora
minne av advent hemma var när
mor hade köpt en stjärna av rött
papper som hängdes i ett fönster
i vardagsrummet som kunde ses
från gårdsplanen. Denna tändes
på helgerna för elen var dyr men
ibland fick vi ha den tänd även på
vardagarna. Det var så fint så vi
barn satt på golvet bara tittade, så
högtidligt.

Julkrubban i Olofströms kyrka
1973

sattes radion på för då var det dans
runt granen med Farbror Sven och
detta lyssnade vi alla till. Denna
jul hade vi fått var sin apelsin, den
doften är jul för mig.

när jag var liten...

På Julaftons eftermiddag gjordes
ladugården klar och vi kunde
duka fram det stora julbordet som
alltid var så gott. När andra
världskriget var slut så hade vi även
risgrynsgröt och det var extra fint.
Även fikon kom till oss efter kriget
och det är det bästa jag vet än idag.

Ungdomskören luciatåg 1960
Adventstiden innebar en tid med
mycket arbete som skulle utföras,
mor hade först stortvätt i brygghuset och skurade trasmattorna som
sedan inte lades på förrän julafton.
La lutfisken i lut och vid Lucia skulle
det slaktas.
Det var Luciafest i skolan och i
bygdegården där vi var med. Vi
barn sjöng alla kända julsånger och
det var iklädda våra nya klänningar
som mor hade sytt, puffärmar och
figursydda med vit krage.
Hemma arbetades det med att koka
grishuvudet, lägga pressylta, göra
blodkorv, leverkorv, hackekorv,
slarvsylta och leverpastej. Det
bakades bröd i stenugnen,
pepparkakor och sex andra sorters

kakor, wienerbröd och det gjordes
knäck. Jag var så orolig att allt inte
skulle vara klart till Julafton.

Vi små var förväntansfulla på
tomten som kom på Julafton och
vi väntade spänt på Julklappar. Jag
kommer ihåg att vi ofta fick sockar,
vantar eller midjeförkläde. Något
år hade Mor sytt Hollandsmössa,
den var broderad på sidorna med
violer, så fint, en annan jul fick vi en
kaninmössa och den älskade jag.

Skolans julavslutning firades
i stora gymnastiksalen. Vi barn
skulle ha bullar med oss och vi blev
bjudna på mjölkchoklad. Vi sjöng
julens alla sånger.
Julaftons morgon högg far
julgranen som tidigare var utsedd.
Mor gjorde sista städningen,
pyntade träljusstake med granris
och hängande änglar och tomtar.
På denna tid fanns det inga
julblommor. Juldukarna lades
på, granen pyntades i stora yttersta
rummet där brasan sprakade från
kakelugnen. Bordet dukas med
alla kakor och kaffe. Klockan 13.00

Kyrkobrödernas julfest 1960

En jul kommer jag speciellt ihåg!
Jag var 12 år och det enda jag
önskade mig i julklapp var ett par
skinnhandskar, inget annat, bara
jag fick handskarna! Jag fick mina
handskar och glömmer aldrig hur
jag på julottan visade dem för mina
kamrater och tyckte att hela kyrkan
luktade av mina skinnhandskar.
Juldagsmorgon var vi tidigt uppe
för att åka på Julottan, någon gång
när det var snö åkte vi med häst
och släde. Senare liftade vi med
grannen som hade hyrbil, och
därefter hade far egen bil.
Ingrid Karlsson
Ordförande i Kyrkofullmäktige
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Församlingsnytt
Följande personer har 1 juli – 30
september blivit medlemmar
genom dopet:

Elvira Elly Majken

Följande personer har avlidit under
tiden 1 juli-30 september

Dotter till Emelie Nenonen och
Marcus Johansson

Ingvar Olsson, Olofström 90 år

Ebba Helena

Ruth Danielsson, Jämshög, 89 år

Dotter till Ellen Samsioe och
Johan Wihlborg

Britta Bengtsson, Olofström, 92 år
Evert Torstensson, Olofström, 88 år

Ida Edit Marie

Maj-Britt Dahlgren, Jämshög, 80 år

Dotter till Maria Bergmanis och
Mattias Borgqvist

Owe Örknér, Olofström, 77 år

Jasmin Kassandra Linnéa
Borja

Karl Erik Karlsson, Olofström, 88 år
Lena Kårleman-Carlsson, Olofström, 85 år
Mary Norgren, Olofström , 83 år

Stella Signe

Dotter till Melisa Borja Stjernfeldt
och Lars Stjernfeldt

Dotter till Frida Hemmingsson och
Arvid Johansson

Ture Alf Arto

Jason Gustav

Leif Kronberg, Olofström, 73 år
Gunilla Johansson, Jämshög, 74 år
Alf Olsson, Olofström, 99 år
Bertil Björkström, Olofström, 84 år

Son till Carolina Suomenniemi
och Oscar Nilsson

Son till Niina Malmqvist och Simon
Backlund

Colin Per Arne

Ida Elvi

Inga Carlsson, Olofström, 94 år
Malin Viktorsson, Olofström, 97 år
Sune Fransson, Olofström, 87 år
Helge Karlsson, Jämshög , 91 år

Son till Emelie Jönsson och Simon
Samsioe

Dotter till Johanna Porshammar och
Adam Porshammar

Elsa Harriet

Albin Carl

Ingegerd Hult, Olofström, 57 år
Mary Fransson, Olofström, 83 år
Göte Håkansson, Olofström, 92 år

Dotter till Sara Persson och
Thobias Lavesson

Son till Sandra Johnsson och Andreas
Björnsson

Lucas Bruno

Nicole Saga Johanna

Son till Heidi Wessman och Tim
Wessman

Dotter till Sabina Losonci och Domino
Halenius

Berta Söderberg, Olofström, 82 år
Ingrid Persson, Olofström, 89 år
Enar Gustavsson, Olofström, 84 år
Erik Jakobsson, Olofström, 90 år
Torbjörn Eriksson, Jämshög, 83 år
Signe Strömberg, Olofström, 90 år
Arne Olsson, Olofström, 88 år

Dopmöjligheter under vintern 2020-2021
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.

Dopgudstjänster, December
Söndag 6, kl 12.30,
Jämshögs kyrka
Lördag 12, kl 13.00,
Olofströms kyrka
Lördag 19, kl 13.00,
Jämshögs kyrka

Dopgudstjänster, Januari
Lördag 9, kl 13.00,
Olofströms kyrka
Lördag 16, kl 13.00,
Jämshögs kyrka
Söndag 24, kl 12.30,
Olofströms kyrka
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Dopgudstjänster, Februari
Lördag 13, kl 13.00,
Jämshögs kyrka
Söndag 21, kl 12.30,
Olofström kyrka
Lördag 27, kl 13.00,
Jämshögs kyrka

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
kantobarnledare...................
r......................................... 0454-977 63
Carina
Kenneteg
Agnetha
Andréasson
33

Maj
Lindström
kantor.......................................
01 80
14
Pernilla
Gustavsson
församlingsvärdinna 0730-94
.. 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
Anna Söyseth församlingsassistent...............0454-977 53
DIREKTNUMMER

Vid gravsmyckningskaffet
30 och 31 oktober anordnandes
en tipspromenad på kyrkogården.

kyrkogårdsvaktm.
........ 070-308
30 30
49
Torbjörn Jönsson
Petrusgården
/ köket
.............................................
0454-977
fastighetsförman
............ 0454-977 12
Magnus Ljungberg
Olofström
församlingsgård
/ köket ..............
81

Grattis till vinsterna!
1. Tore Håkansson
2. Göran Bertilsson
3. Birger Johnson

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

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 2020/2021
December
3 Tor

17.00 Olofström Vardagsgudstjänst

6 Sön 		
2 advent
			
10.00 Jämshög Mässa
			
14.00 Olofström, Finlands självständighets
firande. Solist Noora Karhulouma.
Anmälan
13 Sön 		

3 advent

			

10.00 Olofström, Mässa, Lovsångsgruppen
medverkar

			

13.00 Olofström, Finsk adventsgudstjänst,
Efter gudstjänsten ”Våra vackraste
julsånger” i Mariasalen. Anmälan

20 Sön 		

			

			
			

			
			

Juldagen

07.00 Olofström, Julotta, Solist Anton
Ossiansson, Trumpet: Jonna Welander
11.00 Olofström, Finsk julgudstjänst, solist
Paulina Nyh

26 Lör 		

			

			

Julafton

11.00 Olofström, Julkrubba
17.00 Jämshög, Julbön, solist Alice Karlsson
23.30 Olofström, Midnattsmässa, solist

25 Fre 		

Annandagjul

10.00 Olofström, Gudstjänst

27 Sön 		

10 Sön 		
1 efter Trettondedagen
			
10.00 Olofström Gudstjänst
			
12.00 Olofström, Finsk gudstjänst
17 Sön 		

10.00 Jämshögs folkhögskola Mässa

24 Tor 		

			

4 advent

6 Ons 		
Trettondedag jul
			
16.00 Jämshög, Gudstjänst, Tilda Svensson
tvärflöjt och Susanne Eriksson sång

Söndagen efter jul

			

18.00 Jämshög, Julkonsert, se sid 8-9
31 Tor 		
Nyårsafton
			
16.00 Olofström, Nyårsbön

10.00 Jämshög, Mässa

24 Sön 		
			
10.00
31 Sön 		
			
10.00

3 eefter Trettondedagen
Olofström Gudstjänst
Septuagesima
Jämshög, Gudstjänst

Februari
7 Sön 		

			

14 Sön 		

			

			

Fastlagssöndagen

10.00 Jämshög, Mässa, Kyrkokören
medverkar

17 Ons 		

			

Kyndelsmässodagen

14.00 Olofström, Familjegudstjänst,
Himlabus medverkar, Dopfest

Askonsdagen

18.00 Jämshög, Askonsdagsmässa

21 Sön 		

Januari

2 efter Trettondedagen

1 i Fastan

10.00 Olofström, Mässa

1 Fre 		
Nyårsdagen
			
18.00 Jämshög, Fredsgudstjänst

23 Tis 11.00 Olofström, Vardagsgudstjänst

3 Sön		

			

			

Söndagen efter nyår

10.00 Olofström, Mässa

28 Sön 		
			

2 i Fastan

10.00 Jämshög, Gudstjänst
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.

Mixi Print AB, Olofström

