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Betraktelse

Skolprästen funderar
fungerar, människor som far illa. Här på skolan har
vi fått lära oss att knyta an till våra kursdeltagare via
skärm, som så många andra.

Kära församlingsbor, när jag skriver detta har jag
precis suttit i Ysane kyrka med 5 andra och lyssnat
till den fantastiska berättelsen om mötet med den
uppståndne under en vandring till Emmaus.

Rakt igenom detta lyser människor. Vilsna, fokuserade, arga, hoppfulla. Rakt igenom detta lyser
den ständigt pågående skapelsen. Rakt igenom
lyser undret som inte kuvas av någonting, vare sig
ondska eller död. Vi ser den spirande grönskan,
vänder näsan mot solen, bakar bullar och delar
med grannen, hör evangeliets budskap som aldrig
förändras, trotsigt, hoppfullt. Guds nu.

För ett litet ögonblick kändes allt som vanligt, det
blir vår, det blir påsk, den första humlan, fåglarna
bygger. När ni läser detta står vi inför sommaren
och skolavslutningarna är nära. När jag skriver, har
jag ingen aning om hur något ska bli. Just nu får jag
ta dag för dag, stund för stund. Guds nu. Guds idag.
Lärjungarna som lyssnat till Jesu undervisning om
döden och livet, om en seger som inte liknar något
annat, om vetekornet, hade ingen aning heller, hur
det faktiskt skulle se ut.

Vår församling har kämpat på, många små hjältedåd har lyst, mången vänskap har fördjupats, närhet och empati har fått råda. För trots att ingenting
är sig likt och allt har varit ovisshet och frustration
så vet vi att Herren lever och vandrar med oss. Alla
dagar till tidens slut.

Som människor i en värld fylld av livsöden, lycka
och olycka, krig och fred, vet vi väldigt lite om hur
nästa dag ska bli. Vi har fått vänja oss vid ständigt
nya besked, nya prognoser, nya restriktioner. Vi
har varit och är frustrerade över vardagar som inte

Solveig Wollin
Skolpräst, Jämshögs Folkhögskola.
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Kyrkogårdsinfo
Ny medarbetare

Ny häck

Vi välkomnar Marcus Sjöberg
som börjat arbeta hos oss på
kyrkogården.

Vi har planer på att byta ut
den gamla tuja häcken till en
ligusterhäck som det var ursprungligen. Innan arbetet kan
ta fart väntar vi på besked från
Länsstyrelsen

FRG Frivilliga Resurs Gruppen

Intervju med Christina
Jönsson FRG ansvarig
Olofströms Kommun.
De som ingår i FRG har utbildning och avtal med kommunen
att hjälpa kommunens invånare
vid extraordinära händelser, när
kommunens resurser inte räcker
till. Tex långvariga strömavbrott,
bränder, översvämningar och
massvacinering ex. Svininfluensan.
Vi fick i uppdrag från kommunen
om vi kunde hjälpa till med matinköp till de som finns i riskgrupper
för ett år sedan när pandemin

bröt ut. En arbetsgrupp
bildades och våra resurser
räckte inte till, då en hel
del är i riskgrupp samt en
del 70+, några har arbete man ej kan vara ifrån. Vi sökte
volontärer och andra frivilliga,
samt de som har ställt om sina
verksamheter och kan hjälpa oss
i FRG.
Vi har haft stor hjälp av er i Jämshögs församling och Holje badet,
som varit en stor del i bemanningen. Det är en stor utmaning, ingen
dag är den andra lik. Någon kan
bli sjuk.
Vi arbetar i tre led.
1. Några tar emot beställningar
på telefon. Då detta är en utsatt
grupp och ej digitala.
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2. Plocka och packa varor i butikerna. Även där kan man behöva
ringa kunden så det blir rätt.
3. Utkörning och leverans.
Det blir många personer som
behövs varje dag för att det skall
fungera.
Kunderna i matstödet är en utsatt
grupp och väldigt tacksamma
för den hjälp de får av Jämshögs
Församling som hjälper till i FRG
Matstödet.
Christina avslutar med:

Tillsammans är vi
starka!
Håll i, Håll ut!

S om m a r

Musik i Sommarkväll

söndag 11 juli kl 18.00 i Jämshögs kyrka.

”Ljuva toner i sommartid”

M u si k

Musik i Sommarkväll

söndag 15 augusti kl 18.00
Jämshögs kyrka

”Irene Bengtsson med
Skärgårdssextetten”

Tilda Svensson tvärflöjt, 17 år och går på gymnasiet.
Förutom att spela flöjt tycker hon om att fotografera och laga mat. Markus Svensson saxofon, spelar
även klarinett. Jobbar en hel del som frilansande
musiker på fritiden, bl.a. i storband, musikkår, spelar
även tyrolermusik i ett band och medverkar med
spelningar i olika kyrkor.

Sångsolist Irene Bengtsson arbetar på kommunala
musikskolan i Karlshamn. Hon är ute mycket och frilansar, både med sakrala och profana program. Det
kan bli allt från klassiska stycken och kyrkomusik till
musikaler och visor.
Skärgårdssextetten är en mässingsblåsensemble
som består av sju musiker. Ensemblen har funnits
i över 12 år och de har genom åren genomfört
konserter i kyrkor och parker mm. Repertoaren är
omfattande och består bla av Bach, Ellington, Beatles, Evert Taube mfl.

Far och dotter har tidigare gjort flera framträdanden
i Jämshögs församling. Markus tycker att det ska
bli extra roligt att få framträda med sin dotter Tilda
denna gång..

Personalpresentation
Namn: Ulf Kleander
Bor: Tollarp
År i församlingen: 2 år

Namn: Carina Kenneteg
Bor: Bromölla
År i församlingen: 7 år

Vad jobbar du med i församlingen? kyrkoherde

Vad jobbar du med i församlingen? kantor

Vad är det bästa med ditt jobb? Den fantastiska
personalen i församlingen. Kontakten med människor i
glädje och sorg

Vad är det bästa med ditt jobb? Fritt jobb under
ansvar. Att jobba med det jag gillar bäst: sång och musik! Körer, solister m.fl.
Några snabba korta
Beskriv dig själv med
Film eller serier?
tre ord: Snäll, glad,
Stranden eller skidbacken?
pigg
Bo i stan eller bo på lanVad gillar du att göra det?
För varmt eller för kallt?
på fritiden? Vara ute i
Utekväll eller hemmakväll?
naturen, fotografera
Lösgodis eller Chips?

Beskriv dig själv med
tre ord: Arbetsmyra,
social och lugn
Vad gillar du att göra
på fritiden? Läsa och
lösa korsord

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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BARN & UNGA

Välkomna till
Sommaröppet för Stora & Små! (från 0 år)
Packa din fikakorg, ta med något att sitta på och kom till Storlekplatsen, för en rolig stund tillsammans med oss.
Vi leker, fikar, pysslar och lär känna nya kompisar.
Är det dåligt väder så fikar vi hemma!

Mån-Tors.
Kl. 11-14
Storlekplatsen
Veckorna
23, 24, 25
(7/6-24/6)

Bärry är hungrig

Svenska kyrkans

NÄTVANDRARE CHATT
Svenska kyrkans nätvandrare vill lyssna på dig och prata
med dig - du som är ungefär mellan 12 och 25 år. Du får
prata om precis vad du behöver och vill. Du är välkommen
om du bara vill småprata med någon trygg vuxen, eller om
du vill prata om något som känns svårt och jobbigt för dig.
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DIAKONI SVERIGE- FINSKT
Det är dags att säga farväl
On aika jäähyväisten
Jag har haft glädjen att arbeta i

Jämshögs församling 32 år. Jag
började som församlingsassistent
hösten 1988. I början arbetade jag
50 % för finskspråkigt diakoniarbete
och 50% som församlingsassistent
med Svenska Kyrkans Unga.
Dessa år hade vi mycket barn och
ungdomsarbete. Då hade vi tre pedagoger på heltid och jag som jobbade halvtid. Det var många roliga
möten, utfärder och olika grupper
som vi hade. Lars-Göran Persson
var ordförande för Svenska Kyrkans
Unga och var en stor bärande kraft
i ungdomsverksamheten. På den
tiden hade vi även fem barnledare
som anställda.
Jag känner stor tacksamhet att
jag har fått lära känna så många
ungdomar och barn som vi har haft
i vår verksamhet. Ett år åkte vi till
Årsmötet i Falun och då var vi den
största lokalavdelning i hela Sverige.

Jag känner även stor tacksamhet att
ha fått arbeta med nio olika präster
och många frivilliga medarbetare
med Sverigefinskt arbete. Jag känner att jag aldrig har behövt vara
ensam. Allt det vi har gjort har vi
gjort tillsammans.
Under dessa år har vi haft många
personer i det finskspråkiga arbetet och jag vill tacka alla er för allt
det stöd jag har fått och det goda
samarbetet.
1994 blev jag vigd som diakon av
KG Hammar i Lunds domkyrka.
Samma år avslutade vi projektet ”Att
åldras i främmande land” där Tuija
Nieminen Kristoffersson var projektledare.
Jag lämnade barn och ungdomsarbetet och de senare åren har jag
arbetat som diakon i församlingen.
Även dessa år vill jag tacka alla
frivilliga medarbetare och Olofströms kommun om gott samarbete. Vi hade många fina projekt

Ingela Ossiansson slutar i församlingen
Kära församlingsbor, Jag har gjort
valet att se om mina vingar bär
ännu en gång! Det betyder att jag
kommer att sluta här i maj månad
och börjar min nya tjänst i Kristianstad i juni.

Det visste ni inte om mig:
• Jag älskar violer, att titta på och
äta

Jag kommer att sakna våra härliga
träffar och samtal, samt alla möten
med er församlingsbor! Mina fina
kolleger kommer jag också att sakna, men jag vet att de kommer att ta
god hand om er. Jag önskar er och
församlingen Guds rika välsignelse
och må solen alltid lysa i Olofström.

• jag tycker inte om att bada i
havet….eller i pool

• Mitt bästa ämne i skolan var roliga timmen
• jag är inte någon pysslig person

• jag tycker mer om att skriva med
en blyertspenna än med bläck
• jag samlar på maskrosor……i
min trädgård
Ingela
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tillsammans med flyktingarbete och
Växtverket och Nattvandrig.
”Han gav mig av sin rikedom, mitt
hem, mitt kall i tiden, min arbetshåg,
min egendom, mitt mod i levnadsstriden…
Att tacka dig, o Gud, mig lär. Giv
mig det barnasinne som livets alla
dagar bär din trofasthet i minne.
Du älskar rikt och handlar stort, ack
låt mig icke glömma det goda du
min själ har gjort, men det i hjärtat
gömma och prisa dig i dina gårdar
innerligt”. Psalm 257 vers 2,3
Med dessa ord, vill jag tacka alla
även mina fina medarbetare i Jämshögs församling.
Sist men inte minst vill jag tacka
min familj som aldrig har kritiserad
mig, fast jag ibland fått välja arbetet
framför tiden hemma med er. Efter
midsommar blir jag pensionär och
jag ser framemot lediga dagar.
Mervi Juutilainen
”On laiva valmiina lähtöön, se eläkkeelle vie. Missä taivaalla illan tullen
ei huolien häivää näy.”Muuttelin
vähän sanoja tuosta Peppi Pitkätossun jäähyväislaulusta. Sopivat
paremmin, kun en lähde kaukomaille. Olin 32 vuotta, kun aloitin työn
seurakunnassa ja olen ollut töissä
32 vuotta. Yhden vuoden asuimme
Suomessa. Olen kiitollinen kaikista
vuosista. Olen tehnyt töitä kaikkien
suomalaisten pappien kanssa ja
pappi, joka asui täällä ,kun muutimme oli Adolf Warkki, joka kastoi
meidän lapset. Suomalaistyötä on
tehty seurakunnassa jo 50 vuoden
ajan. Nyt on minunkin tullut aika

KYRKOHERDEN INFORMERAR

kiittää kaikkia suomalaisia. Työni on
ollut hyvin antoisaa. Saan kiitollisena ja nöyränä kiittää kaikkia, joiden
kanssa olen saanut jakaa elämän
iloja ja suruja. Vapaaehtoisten
työntekijöiden määrä on ollut suuri
kaikkien vuosien aikana ja lämmin
kiitos kaikesta siitä, mitä he ovat
tehneet 50 vuoden aikana. Kiitos
myös hyvästä yhteistyöstä suomenkielisten yhdistyksien kanssa. Tässä
vaiheessa emme vielä varmasti tiedä
miten seurakuntatyö jatkuu kesän
jälkeen, mutta kirkkoneuvosto on
luvannut ratkaista asian. Toivon
sinulle siunausta elämäsi kaikkiin
vaiheisiin. Jumalan suojassa saamme elää.
Herra sinä, joka olet meitä ylempänä, sinä joka olet yksi meistä, sinä
joka olet- myös meissä, nähkööt
kaikki sinut myös minussa. Anna
minun valmistaa tietä sinulle, anna
minun kiittää sinua kaikesta, mikä
minua kohtaa. Älä anna minun
kuitenkaan unohtaa toisen hätää. Säilytä minut rakkaudessasi
niin kuin tahdot kaikkien säilyvän
minun rakkaudessani. Kääntyköön
kaikki minussa oleva sinun kunniaksesi, äläkä anna minun koskaan epäillä. Sillä minä elän sinun
suojassasi. Sinun on kaikki voima ja
hyvyys. Anna minulle puhdas mielijotta näkisin sinut, nöyrä mieli-jotta
kuulisin sinua, rakkauden mieli-jotta palvelisin sinua, uskon mieli-jotta
pysyisin sinussa. Amen (rukous
virsikirjasta)
Pepin laulu päättyy: ”Me tiedämme
,että sä lähdet vain koska muuta et
voi. Ja me toivomme, että nyt sulle
pian taas laulu onnesta soi”

Som det ser ut just nu när jag skriver detta så blev det ingen gruppverksamhet under resten av vårterminen heller. Vi kan bara hoppas,
och be för, att pandemin lägger
sig till hösten när större delen av
befolkningen har vaccinerats. Till
dess fortsätter vi med att sända våra
gudstjänster via hemsidan, barnverksamheten kommer att finnas på
storlekplatsen, och diakonin fortsätter med sin verksamhet inklusive att
hjälpa FRG med att handla till olika
riskgrupper. Men vi står beredda
att dra igång all verksamhet så fort
restriktionerna tillåter.
Nytt på personalfronten
Den 31 maj lämnar Ingela Ossiansson oss för att tillträda en diakontjänst i Kristianstad. Hon har varit
anställd hos oss sen augusti 2019,
och har varit en stor tillgång här
sedan dess och hon kommer att
lämna ett stort tomrum efter sig.

Vi tackar Ingela för den här tiden
och önskar henne lycka till på sin
nästa tjänst.
Mervi Juutilainen går den 31 juli
i pension. Hon har varit anställd i
Jämshögs församling sen december
1988, och har gjort sig känd som en
väldigt varm och ödmjuk människa.
Hon har varit en mycket god diakon
och har dessutom lett det finskspråkiga arbetet i församlingen. Vi tackar
Mervi för en lång och trogen tjänst.
Det kommer att bli en stor saknad
efter henne, men vi önskar henne
lycka till som pensionär.
Båda två kommer att avtackas i
gudstjänsten den 30 maj i Olofström.
På kyrkogården har vi en ny
säsongsanställd, Marcus Sjöberg,
som kommer att vara hos oss till
den 31 oktober.
Med hopp om att ses snart
Ulf Kleander

Jämshögs och Olofströms
kyrkor
är öppna varje vardag
mellan 9-15*
Välkommen in
sitt ner i lugn och ro,
tänd ett ljus!
*Med undantag vid
förrättningar

Lämmin kiitos kaikille!
Mervi
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Dopet
Dopfest
13 oktober
Vi kommer ha en dopfest den 13
oktober i Olofström för de barn
som döptes under 2020. Spara
datumet så återkommer vi med mer
information i början på hösten.

Vi har en vacker dopklänning som vi
lånar ut vid dop.

Dopinbjudan!
Många dop har på grund av
pandemin blivit inställda, i höst
kommer vi att skicka ut en
dopinbjudan till alla barn som
är födda 2019, 2020 och första
halvåret 2021. Alla är välkomna att
döpas oavsett ålder! Håll ögonen
öppna och välkommen att ringa
för att boka ert dop!
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Har du frågor om
dopet eller vill boka
dop? Kontakta
Evalott Hansson,
0454 – 977 01

NOTISER
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Församlingsfest

Grattis
& Tack!

Fasteinsamlingen är avslutad och de som swishade och
vann i vår utlottning av påsktuppen och påskhönan blev
Inger
Nygren Sillman
och Inger
Ohlsén
Fasteinsamlingen
är avslutad
och
de som swishade och

Höstens församlingsfest
söndag 5 september

vann i vår utlottning av påsktuppen och påskhönan blev
Inger Nygren Sillman och Inger Ohlsén

Mer information hittar du på vår hemsida
senare i sommar eller i nästa nummer av
KyrkNytt

Hjärtstartare

Tack Marc för din
fina insats!

– finns nu utanför Petrusgården i
Jämshög!

Nu finns en av våra hjärtstartare placerad utanför
Petrusgården, församlingsgården i Jämshög
Den är placerad i ett skåp på utsidan bredvid
entrén och är tillgänglig dygnet runt för ALLA som
kan behöva den.

Kyrkoherde Ulf Kleander överlämnar en
vårblomma till Marc Hilgers som
arbetat 25 år i församlingen.
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Församlingsnytt
Följande personer har avlidit under
tiden januari – mars 2021.

Följande personer har januari
– mars 2021 blivit medlemmar
genom dopet

Harry Filip Thommy

son till Melina Silvros och Filip
Andersson

Hoang Hai Rolfson
Adelle Amelia

dotter till Jessika Bolin och Simon
Szychowski

Lars-Erik Nilsson, Olofström 87 år

Lennart Åman, Olofström 86 år

Ingrid Blåder, Gränum 85 år

Gun Petersson, Olofström 88 år

Leo Möller, Jämshög 59 år

John Johnsson, Gränum 90 år

Lars-Olof Mattsson, Olofström 80 år

Hedebritt Rönbeck, Olofström 98 år

Gunnel Franzén, Olofström 83 år

Mona Geiwald, Olofström 81 år

Herta Johnsson, Jämshög 94 år

Vivi-Anne Rosefors-Mörlund, Olofström 75 år

Roland Ohlsson, Jämshög 83 år

Rut Blomkvist, Olofström 100 år

Jane Kvist, Olofström 75 år

Gull-Britt Persson, Olofström 86 år

Bertil Hammarqvist, Olofström 90 år

Håkan Jönsson, Jämshög 53 år

Bert Mattsson, Olofström 76 år

Margitta Ottosson, Olofström 82 år

Kerstin Nordliden, Olofström 93 år

Rut Svensson, Olofström 92 år

Hanna Nilsson, Olofström 91 år

Gunnar Bengtsson, Jämshög 94 år

Britta Paulsson, Olofström 89 år

Bojan Abrahamsson, Olofström 95 år

Stina Johansson, Jämshög 97 år

Lilly Persson, Olofström 88 år

Gun-Britt Svensson, Olofström 88 år

Ragnar Petersson, Jämshög 88 år

Lars-Göran Persson, Olofström 70 år

Ronny Ragnarsson, Olofström 74 år.

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

Dopgudstjänster Juni

Dopgudstjänster Juli

Dopgudstjänster Augusti

Lördag 5 juni kl. 13.00,
Jämshögs kyrka
Söndag 13 juni kl. 12.30,
Olofströms kyrka
Lördag 19 juni kl. 13.00,
Jämshögs kyrka

Lördag 10 juli kl. 13.00,
Jämshögs kyrka
Söndag 18 juli kl. 12.30,
Jämshögs kyrka
Lördag 24 juli kl. 13.00,
Olofströms kyrka

Lördag 7 augusti kl. 13.00,
Olofströms kyrka
Lördag 14 augusti kl. 12.00,
Jämshögs kyrka
Söndag 22 augusti kl. 12.30,
Olofströms kyrka

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

FASTEAKTIONEN 2021

Fasteinsamlingen

UNDER SAMMA
HIMMEL

med temat ”Under samma himmel ”
inbringade
2850 kr
Stort TACK! alla som bidragit

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
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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
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

Dannfeltska
Stiftelsen

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

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

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

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.

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 20 oktober.

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
11

Kalendarium Sommaren 2021
Maj
30 sön 		
Heliga Trefaldighets dag
			
10.00 Olofström Gudstjänst, solist Susanne
Eriksson
			
12.00 Olofström Finsk 50 års jubileums
mässa, solist Noora Karhuluoma

Juni
6 sön 		
			
10.00
13 sön 		
			
10.00
20 sön		
			
10.00
26 lör 		
			
14.00
27 sön		

			

1:a sönd e Tref.
Jämshög Gudstjänst
2:a sönd e Tref.
Olofström Mässa
3:e sönd e Tref.
Jämshög Mässa
Midsommardagen
Jämshög Friluftsgudstjänst
Johannes döparens dag

Augusti

1 sön 		
			
10.00
8 sön 		
			
10.00
15 sön 		
			
10.00
			
18.00

10.00 Olofström Gudstjänst

Juli

3 lör 12.00
			
15.00
4 sön 		
			
10.00
			
12.00
			
15.00

11 sön		
6:e sönd e Tref.
			
10.00 Jämshög Mässa
			
18.00 Jämshög Musik i sommarkväll; Tilda
Svensson, flöjt. Markus Svensson,
saxofon
18 sön 		
Krist Förklarings dag
			
10.00 Jämshög Mässa
25 sön 		
8:e sönd e Tref.
			
10.00 Olofström Mässa

Olofström Konfirmation med mässa
Olofström Konfirmation med mässa
Apostladagen
Olofström Gudstjänst
Jämshög Konfirmation med mässa
Jämshög Konfirmation med mässa

9:e sönd e Tref.
Jämshög Gudstjänst
10:e sönd e Tref.
Olofström Mässa
11:e sönd e Tref.
Jämshög Mässa
Jämshög Musik i sommarkväll,
Skärgårdssextetten m Irene Bengtsson
22 sön 		
12:e sönd e Tref.
			
10.00 Olofström Gudstjänst
29 sön 		
13:e sönd e Tref.
			
10.00 Jämshög Gudstjänst Diakonins dag

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.

Jourhavande

Jourhavande präst fyller 65 år!

PRÄST

- En pensionär som jobbar vidare med förnyad kraft
och går inte i pension!
Jourhavande präst är en tjänst i
samarbete med SOS Alarm via 112.
Svenska kyrkan gör detta som en
samhällsinsats. Jourhavande präst
kompletterar den själavård som
erbjuds i församlingen. Detta samarbete har funnits sedan 1956. Tjänsten är öppen för alla - både troende
och icke troende, medlem och icke

AKUT SAMTALS- OCH KRISSTÖD
En del av Svenska kyrkans själavård

medlem. Genom Jourhavande
präst erbjuder Svenska kyrkan akut
själavård, samtals- och krisstöd.
Tjänsten är gratis via telefon, chatt
eller digitalt brev och bemannas av
präster i Svenska kyrkan. Allt som
sägs i samtalet stannar mellan konfidenten och prästen som har absolut
tystnadsplikt.

TELEFON 112
CHATT
DIGITALT BREV

Öppettider kl. 17.00-06.00

SK20297

Mixi Print AB, Olofström

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

