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Betraktelse

I den där mellantiden kan vi be, lyssna inåt och vila i
Guds utsträckta hand. Många måsten kan överlämnas,
många stressiga moment kan vi överlämna eller, kan vi
bara vara en stund med vår Skapare, befriare och vän.
Livet, Guds goda Ande, kommer med frid till ditt inre,
frid i din vardag, och med nattens frid.

Ljuset har kommit för att stanna! Sol, ljus
och värme behöver vi för att kunna leva.
Mycket är beroende av just ljuset. Det
växer knappast något i mörkret, kylan
förstör det mesta.

Kristus, den korsfäste och uppstånde är närvarande i
våra liv, vill vara i ditt liv, upprätta och befria dig från
det som tynger, sliter och stressar. Så att du kan njuta
av sommarens skönhet, av fåglarnas flykt, av havets
skimmer, vattendragets svalka, av familj och vänner.
Gud ger allt det bästa till dig och till alla. Allt det bästa,
Guds välsignelse, nåd och kärlek i överflöd som vi kan
och får dela med varandra.

Jesus är ljuset i våra liv. När vi tänder dopljuset säger
vi: Jesus sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig
ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.
Livets ljus, ljus som ger liv. Men mörkret då? Behöver
vi inte det? Mörkret behövs för grodden, fröet, sömnen
och vilan. Ljus och mörker behövs i livet och för livet.
Både ljus och mörker behövs för balans i livet. Vi behöver dock komma ihåg att ljuset är starkare än mörkret
och att det alltid övervinner mörkret, i oss och runt oss.

Må Guds ljus stanna hos dig och visa dig din väg
genom livet.
Rosa Henningsson, komminister

Ibland jagar vi ljuset, för att undslippa mörkret men vi
behöver så väl vilan, lugnet och friden som sänker sig
i skymningsljuset eller en tidig morgon innan solen
stigit upp. Vi behöver den där tiden mellan total vila,
alltså sömnen och den dagliga verksamheten, stressen.
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Konfirmandverksamhet sommaren 2020
Konfirmation 2020-2021

Svenska kyrkans konfirmandverksamhet
Målet med församlingens konfirmandverksamhet är att
vara ett stöd och en hjälp till ungdomar som är på väg
in i vuxenlivet. Vill vill finnas med under en tid i deras
liv då det finns många tankar om livet, världen och att
leva som människa. Vi vill ge tillfällen till samtal och
eftertanke. Genom att delta i andakter och gudstjänster
ger vi en möjlighet att få en egen erfarenhet av kyrkans
liv och möjlighet att praktisera bön och lära sig mer om
den kristna tron. Gemenskapen i konfirmandgruppen är
en viktig del av konfirmandtiden. Man får nya kompisar och lär sig att visa hänsyn och att se varandra som
medmänniskor.

sker dels efter skolan och dels på vissa utvalda helger.
Det ingår också en dagsutfärd till Skåne och ett kort
Helgläger under våren.
Under 2020-2021 kommer vi att ha ett samarbete med
Kyrkhults församling med konfirmander och ledare från
båda församlingarna. Konfirmation i maj 2021.
Sommargruppen starar sin verksamhet i oktober med
träffar en gång i månaden och det hela avslutas med
två eller tre veckor på sommaren med konfirmation i
början av juli. Det ingår två läger med övernattning, ett
på våren och ett på sommaren. Under vintern sker träffarna i Olofströms församlingshem eller Petrusgården
i Jämshög. På sommaren är verksamheten förlagd till
Jämshögs folkhögskola. På sommaren deltar medvandrare som konfirmerats tidigare år. Ledarteamet består av
präst, pedagog, kyrkomusiker och några Unga ledare.

Konfirmandverksamheten sommaren 2020
Under sommaren är församlingens konfirmander på
Jämshögs folkhögskola under tre veckor. Tillsammans
med äldre ungdomar från tidigare konfirmandgrupper,
som kallas för medvandrare och unga ledare, deltar de i
andakter, lektioner, aktiviteter och lekfulla tävlingar och
besöker kyrkor. Det ingår också ett tre dagar långt läger
i Åhus. Konfirmation första helgen i juli.

Anmälan senast 15 juli 2020

Konfirmandverksamheten 2020-2021.
I september 2020 startar vi upp de nya konfirmandgrupperna, en vintergrupp och en sommargrupp.

För att konfirmeras ska man fylla 15 år eller gå i årskurs
8 det året som konfirmationsgudstjänsten firas.
För mer information ring
Kyrkoherde Lars Arvidsson 0454-977 51.

Vintergruppen träffas regelbundet minst två gånger i
månaden från september fram till maj 2021. Träffarna

Anmälningsblankett och konfirmandbroschyr hittar du
på www.svenskakyrkan.se/jamshog.
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Kyrkogårdsinfo

Askgravlunden Skogsduvans
askgravlund är en del av kvarter LC
på Jämshögs kyrkogård med namnplatta för avliden som är begravd
inom området. Församlingen svarar
för skötsel på askgravlunden och för
all plantering inom kvarteret. Dock
finns det möjlighet att placera snittblommor och ljus på speciell gemensam utsmyckningsplats inom
området. Det får inte anläggas
någon egen utsmyckningsplats inom
området, ej heller lösa förmål på
stenmonumenten. Om detta sker
kommer utsmyckningen att plockas
bort av kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravplats Kvarter LC Skogs-

duvan. Skogsduvans askgravplats
är en del av kvarter LC på Jämshögs kyrkogård med plats för två
urnor och namnplattor inom varje
markerad plats.
Församlingen svarar för vården på
den allmänna platsen av askgrav
platsen, däremot finns det plats för
egen utsmyckning i vas som församlingen tillhandahåller på urnplatsen.
Det är förbjudet att anlägga egen
rabatt eller ytterligare utsmyckning
inom platsen, om detta sker kommer
utsmyckningen att plockas bort av
kyrkogårdsförvaltningen.

Naturstensängen kvarter J –

Staren, är den äldre varianten av
askgravlund som finns på Jämshögs
kyrkogård. Man får inte på sin gravplats anordna en rabatt eller plantera en krukväxt. För varje gravplats
placeras en vas nedsänkt i marken.
Här har man möjlighet att placera
lösa blommor som kyrkogårdsförvaltningen tar bort sedan de vissnat.
Gravplatsen (gräsmattan) sköts av
kyrkogårdsförvaltningen. Lyktor eller
krukor får endast placeras hängandes
och inte placeras på ett sådant sätt att
det hindrar klippning av gräsytorna
eller annan skötsel inom området.

Askgravlundar Kvarter Klippduvan LD och Kvarter

Brushanen LE är två askgravlundar på Jämshögs kyrko
gård. Man får inte på sin gravplats anordna en
rabatt eller plantera en krukväxt. Gravplatsen (gräsmattan) sköts av kyrkogårdsförvaltningen.
För varje gravplats placeras en vas nedsänkt i marken.
Här har man möjlighet att placera lösa blommor som
kyrkogårdsförvaltningen tar bort sedan de vissnat.
Vidare tillhandahåller kyrkogårdsförvaltningen en järn-
stång med krok där man har möjlighet att hänga en
gravlykta eller mindre ampelväxt.
Lyktor eller krukor får endast placeras hängande på
nämnda järnstång och inte placeras på ett sådant sätt
att det hindrar klippning av gräsytorna eller annan
skötsel inom området.

Minneslunden Detta är en kollektiv gravplats där
man inte har någon egen plats att plantera växter på,
eller placera blommor, kransar, ljus eller andra föremål.
Istället finns särskilt anvisade platser för placering
av lösa blommor, levande ljus och dekorationer.
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Kyrkoherden informerar

Ändringar i verksamheten
När detta skrivs i början av april står
vi mitt uppe i en pandemi, en kris
som påverkar hela samhället. Den
kyrkliga verksamheten har påverkats inom alla områden. Vi har fått
ställa om och vi har fått ställa in.
Det finns en förhoppning om att det
ska vända innan sommaren. Men
om det vet vi inget om i skrivande
stund. Som kyrka vill vi finnas till för
våra medmänniskor. När vi drabbas
av en kris blir vi alla satta på prov.
Jag har dock mött stort engagemang för andra och en stor vilja
till att stödja och hjälpa de mest
utsatta. Personal inom omsorgen
och i sjukvården har gjort fantastiska insatser för att hjälpa, lindra
och bota. Men viljan att stödja sin
medmänniska har funnits ute i hela
samhället. Samtidigt har oron och
otryggheten tilltagit hos många. Vår
förhoppning från kyrkans sida är att
vi ska finnas till för alla som behöver vårt stöd och vår hjälp. Allt efter

förmåga och förutsättningar.
Verksamheten i församlingen
påverkas inom olika områden även
under sommaren. Vissa aktiviteter
får läggas på framtiden. Vi planerar
och sätter upp mål. Sen får vi se vad
som är möjligt att genomföra. Följ
gärna med i vad som händer i församlingen på vår hemsida och på
facebook. Vi försöker hålla sidorna
aktuella och lägger in förändringar
som kan komma allt eftersom.

Skifte på kyrkoherdetjänsten
Jag kommer att gå i pension den
16 augusti efter några veckors
sommarsemester. Min avskeds
predikan är planerad att hållas i
Jämshögs kyrka söndagen den 12
juli. Tjänsten som kyrkoherde har
varit ledigförklarad under våren och
min förhoppning är att den som
får tjänsten kan tillträde i början av
hösten. Uppgiften som kyrkoherde
I Jämshögs församling har varit
mycket stimulerade! Jag har haft

Församlingsfest
Tiden för höstens
församlingsfest
kommer att
meddelas senare i
sommar.

Se vår hemsida eller
i nästa nummer av
Kyrknytt.
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förmånen av att ha många duktiga
medarbetare och ett gott samarbete
med de förtroendevalda i kyrkorådet där vi på alla sätt försökt stödja
det kyrkliga arbetet med bra och
ansvarsfulla beslut.
Som pensionerad präst kommer jag
fortfarande stå till förfogande för
uppgifter i Svenska kyrkan, men får
bättre tid för familj och annat som
tidigare fått stå tillbaka när mina
krafter i första hand skulle räcka
till för olika förpliktelser i tjänsten.
Tack för alla fina möten i församlingen! Jag kan bara lyckönska den
som blir min efterträdare. Beslut
tas av församlingens kyrkoråd
efter behörighetsförklaringen och
yttrande från Lunds stift. När den
nya kyrkoherden tillträder kommer
församlingen bjuda in till en mottagningsgudstjänst där kontraktsprosten leder gudstjänsten och den
nya kyrkoherden predikar.
Glad sommarhälsning till er alla
Lars Arvidsson, Kyrkoherde

Musik
Söndag 28/6 kl 18.00 Jämshögs kyrka

”I näktergalens fotspår”
Ingela Tägil sopran, Minna Tägil sopran,
Nils Erik Tägil piano, orgel
Nils och Ingela Tägil (far & dotter) har musicerat
tillsammans under många år. De senaste åren
är även Ingelas dotter Minna med i ensemblen.
I programmet får vi bl.a följa Jenny Lind, hennes
karriär och repertoar i spåren. Kyrkomusiken stod
henne varmt om hjärtat. Ingela Tägil kommer i
april ut med en bok om Jenny Lind ”Näktergalen,
en biografi över Jenny Lind”.

Söndag 12/7 kl. 18.00 Kyrkhults kyrka

”Cello och sommarsång från Bach till Benny”
Aina Sundås är en 20-årig cellist och sångare från Ronneby. I
början av februari 2019 fick hon Musik Masters stipendium för
unga lovande musiker för sitt cellospel.
I programmet spelas bland annat; Duvemåla Hage, 3 Menuetter
av Bach och Änglamark av Evert Taube.

Söndag 19/7 kl 18.00 Jämshögs kyrka

”Varje andetag är en gåva”
Gunnar Svebring – sång & gitarr
Gunnar Svebring är vispoet och bosatt i Lund. Han har
uppträtt på ett flertal ställen; såsom Lunds Domkyrka,
festivaler mm. Han skriver egna texter som kan tala till
alla, och han vill med sitt program sprida glädje, hopp
och ro.
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i sommarkväll
Söndag 26/7 kl. 18.00 Kyrkhults kyrka

”Kärlek till livet”
Duo Amabile består av Lena Pettersson, präst och musiklärare
samt Göran Söderqvist, gitarr och musikpedagog. I programmet
framför de sånger om livets små och stora mirakler, ur jazz och
visskatten, tillsammans med egna kompositioner.

Söndag 2/8 kl 18.00 Jämshögs kyrka

”Sånger genom livet”
Irene Bengtsson sång och Jennie Mossberg piano/flöjt
De jobbar på Karlshamns musikskola som sång - resp.
tvärflöjtslärare.
De bjuder på ett varierat program med kända sånger, där
de flesta kan känna igen sig, från det lilla barnet till vuxen
ålder. Livet består av många olika skiften där musiken kanske
omedvetet har en central roll i vardagen.

Söndag 9/8 kl 18.00 Jämshögs kyrka

”Livets låtar”
Linnea Hedström- violin & nyckelharpa
Har spelat folkmusik i ca 20 år i olika konstellationer, var bl.a med
och startade spelmanslaget ”Kalkmanslaget” i Ignaberga utanför
Hässleholm 2016.
Hennes program ”Livets låtar” berör olika skeden ur hennes eget
perspektiv som alla kan relatera till.
Programmet innehåller egenskrivna intrumentala låtar samt skåneoch värmlandslåtar.
7

BARN & FAMILJ

Sommar Öppet
för hela familjen
Vi träffas, fikar, leker, pysslar och lär känna varandra!
Våra träffar är veckorna 25-26, tisdagar, onsdagar och
torsdagar.
Vi träffas i Kalashuset på storlekplatsen dessa dagar mellan
klockan 10:00-14:00.
Är det dåligt väder träffas vi i församlingsgården i Olofström.

Hoppas vi ses!
Ingela och Christina

Sommarskoj!
Träffar för sommarlovslediga barn
7-12år (åk.1-6) i församlingsgården
i Olofström veckorna 27 och 28
tisdagar, onsdagar och torsdagar
mellan 10.00-15.00
Här kan du träffa kompisar, spela pingis
eller spel, rita, måla, sjunga och prata om
det som känns viktigt!
Lunch/mellanmål kommer att serveras
och det blir en avgift på 100 kr/ barn och
vecka.

ebooksida, Barn & Familj i
Håll koll på vår hemsida, Fac
rt Instagramkonto för
Jämshögs församling och vå
mmaröppet och
aktuell information för So
gen av Corona-situationen.
Sommarskoj, p g a utvecklin
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Anmälan till Sommarskoj senast den 8
juni på telefon 0454-977 00. (max 15st/
vecka)

DIAKONI

Sommarunderhållning
Varje sommar sen många år tillbaka, håller församlingen underhållning på äldreboendena i tre veckors tid.
Detta har skett i samarbete med kommunen men från
och med i år håller vi i detta själva.

situation med Corona-smittan så kommer vi i början av
sommaren kontakta äldreboenderna för att bestämma
plats mm
Vi har engagerat några av församlingens ungdomar till
att sjunga och spela. De är fantastiskt duktiga och sätter
samman programmet själva! De väljer både allsångs
och solosånger som är anpassade för publiken. Detta
är deras sommarjobb hos oss, och det är vi så tacksamma för!

Vi börjar den 15 juni och avslutar den
2 juli.
Varje måndag bjuder vi in till underhållning för allmänheten, på Petrusgården i Jämshög.

Ingela Ossiansson, diakon
Mervi Juutilainen, diakon

Tisdagar, onsdagar och torsdagar är vi ute på
kommunens olika äldreboenden där vi bjuder på kaffe,
kaka och så klart, underhållning! På grund av rådande

Namn:
Christina Seldevall
Bor: Olofström
År i församlingen:
32 år

Personalpresentation
Namn:
Marc Hilgers
Bor: Bomarstorp
År i församlingen:
24 år

Vad jobbar du med i församlingen?
Jag arbetar som barnledare vilket innebär att planera,
leda och delta i olika grupper och verksamheter. I min
tjänst ingår även att utforma och bjuda in förskolor och
skolor till olika arrangemang t ex vid jul och påsk.
Jag arbetar även med församlingens Facebook och
Instagram.

Vad jobbar du med i församlingen?
Arbetar på kyrkogården och tar hand om grönytor,
häckar, sophantering och gravgrävning

Vad är det bästa med ditt jobb?
Möten med härliga människor i olika generationer.
Att jag får leva och arbeta
med min tro.
Några snabba korta
Film eller serier
Vad gillar du att göra
Stranden (och skogen)
på fritiden?
eller skidbacken
Läsa, lyssna på musik.
Bo i stan eller bo på
Umgås med familjen och
landet
leka med barnbarnen.
För varmt eller för kallt?
Lagom
Beskriv dig själv med
Utekväll eller hemmakväll
tre ord:
Lösgodis
eller Chips
Glad, kreativ och envis

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att arbeta utomhus
Vad gillar du att göra
på fritiden?
Odla eget
Beskriv dig själv med
tre ord:
Positiv, kreativ och envis

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

Följande personer har avlidit under
tiden 1 januari – 31 mars

Allan Svanberg, Olofström 93 år
Folke Wendel, Olofström 91 år
Erik Eriksson, Olofström 91 år

Gunbritt Westberg, Olofström 74 år
Daisy Klack, Olofström 88 år

Följande personer har 1 januari –
31 mars blivit medlemmar genom
dopet.

Rut Svensson, Olofström 96 år
Bertil Gustafsson, Jämshög 85 år
Agneta Håkansson, Svängsta 70 år

Ivar Rolf Helge Elske

Ulla Britta Sjöholm, Olofström 92 år

son till Elin och Erik Olsson

Artur Persson, Olofström 87 år

Amelia Emelie

Kirsten Jensen, Olofström 92 år

dotter till Sara Leandersson och
Henrik Jonsson

Maj-Britt Olsson, Jämshög 86 år

Dan Svante Seth

Lennart Törnkvist, Olofström 67 år

Gert Olsson, Olofström 82 år

Son till Matilda Frigård och Simon Mileah Ingrid Lovisa
Danielsson
Dotter till Tova Engdahl och Victor
Gustavsson

Kimmie Kari Liane

Dotter till Caroline och Jarno
Koskela

Hailey

Vilmer Jon

Noelia Minilla

Son till Jonna Pettersson och Jonas
Niklasson

Dotter till Natalie Siegmund

Väinö Nieminen, Jämshög 90 år
Rune Frantz, Olofström 85 år
Anders Gustafsson, Gränum 66 år
Gun-Britt Andersson, Olofström 82 år
Kaj Lavesson, Olofström 88 år
Inga-Lisa Johansson, Olofström 93 år
Folke Bengtsson, Olofström 85 år

Dotter till Ronja Ahlström och Marcus
Carlsson

Ann-Sofi Johansson, Olofström 61 år
Bengt Bengtsson, Olofström 83 år

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

Dopgudstjänster i Juni
7 söndag kl. 12.30 Olofströms
kyrka
13 lördag kl. 13.00 Jämshögs
kyrka
21 söndag kl. 12.30 Olofströms
kyrka
28 söndag kl. 12.30 Jämshögs
kyrka

Dopgudstjänster i Juli
11 lördag kl. 13.00 Jämshögs
kyrka
18 lördag kl. 13.00 Jämshögs
kyrka
19 söndag kl. 12.30 Olofströms
kyrka
25 lördag kl. 13.00 Jämshögs
kyrka

Dopgudstjänster i Augusti
1 lördag kl. 13.00 Jämshögs
kyrka
9 söndag kl. 12.30 Jämshögs
kyrka
16 söndag kl. 12.30 Olofströms
kyrka
23 söndag kl. 12.30 Jämshögs
kyrka

Dopgudstjänst (max 3 dop)

Hej där församlingsbo!
Är du intresserad av
andra människor och
deras livsberättelse?
Har du en stund över att
besöka någon?

I kyrkans besöksgrupp gör vi
besök hos den som önskar så.
kanske går vi hem till någon
och läser, lyssnar till fåglarna,
går en promenad under samtal,
tar en fika eller sjunger en sång
tillsammans!
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Ingen kan göra allt - men tillsammans kan vi göra mycket!
Vid intresse att vara med i
kyrkans besöksgrupp - hör av
dig för mer info.
Ingela Ossiansson
tf. 073-06 88 952

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

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

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

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

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

www.svenskakyrkan.se/jamshog
Anders Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
Lars Arvidsson kyrkoherde ................................. 0454-977 51
Maurits Rehn komminister ...................................0454-977 58
Rosa Henningsson komminister .......................0454-977 05
Nils-Eric Gestegård vik. komminister .............0454-977 52
Ulf Kleander vik. komminister..............................0454-977 58
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)............ 0454-977 56
Ewa Johansson församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Ingela Ossiansson diakon................................... 0454 -977 52
Carina Kenneteg kantor........................................ 0454-977 63
Ewa Johansson församlingspedagog. .......... 0454-977 62
Bo Johansson
församlingsmusiker.
............... 0454-977
0454-977 63
61
kantor.........................................
Carina
Kenneteg

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

Christina
Seldevall
barnledare..........................0730-94
0454-977
Maj
Lindström
kantor.......................................
01 83
14
Agnetha Andréasson
barnledare...................
0454-977 83
33
........................... 0454-977
Christina
Seldevall barnledare

Dannfeltska
Stiftelsen

Pernilla
Gustavsson
församlingsvärdinna
.. 0454-977 80
fritidsledare
............................0454-977
33
Ingela Strandberg
Anders Gustafsson
.......... 0454-977
församlingsvärdinna
0454-977 04
80
Pernilla
Gustavsson kyrkogårdsförman
Magnus
fastighetsförman .............
0454-977
........ 070-308
30 60
49
Torbjörn Ljungberg
Jönsson kyrkogårdsvaktm.
Magnus Ljungberg fastighetsförman ............ 0454-977 12

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

DIREKTNUMMER
DIREKTNUMMER

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

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.

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.

Fasteinsamlingen blev

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

9478,46 kr Tack alla som bidrog
11

Kalendarium

sommaren 2020
Juli

Juni
7 sön
			
14 sön
			
20 lör
			
21 sön
			
28 sön
			

Heliga Trefald.dag
10.00 Olofström Gudstjänst
1:a sönd e Trefald
10.00 Jämshög Mässa
Midsommardagen
14.00 Jämshög Friluftsgudstjänst
Johannes döparens dag
10.00 Olofström Mässa
3:e sönd e Trefald
10.00 Jämshög Mässa

Musik i Sommarkväll

se sid 6

P g a Corona
reserverar vi oss för ändringar och
inställda aktiviteter.
Aktuell information hittar du på
www.svenskakyrkan.se/jamshog

4 lör
5 sön
			
12 sön
			
19 sön
			
26 sön
			

Jämshög Konfirmationsdag
4:e sönd e Trefald
10.00 Olofström Mässa
Apostladagen
10.00 Jämshög Mässa
6:e sönd e Trefald
10.00 Olofström Gudstjänst
Kristi förklarings dag
10.00 Jämshög Gudstjänst

Augusti
2 sön
			
9 sön
			
16 sön
			
			

8:e sönd e Trefald
10.00 Olofström Mässa
3:e sönd e Trefald
10.00 Jämshög Mässa
10:e sönd e Trefald
10.00 Olofström Mässa
16.00 Forneboda Ekumenisk
friluftsgudstjänst
23 sön 11:e sönd e Trefald
			
10.00 Jämshög Mässa
30 sön 12:e sönd e Trefald
			
10.00 Olofström Mässa

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.

Jämshögs församlings arrangemang i

Nässelfrossan 2020 Kyrkogårdsvandring!
Välkommen på en spännande kyrkogårdsvandring med Birger Johnsson
Jämshögs kyrkogård, tisdagen den 23 juni kl 11-12
Jämshögs kyrkogård, fredagen den 26 juni kl 11-12
Biljetter bokas på www.nasselfrossa.se först till kvarn max 25st/tillfälle.
Betalning sker på plats vid kyrkan 23 juni och 26 juni från kl 10.30.
Mixi Print AB, Olofström

