Jämshögs församling
Nr 1 / 2017

Betraktelse om
påsk/vår

Våren står onekligen för dörren. Ljuset
kommer äntligen tillbaka och bryter igenom mörkret. Naturen själv vittnar om
livets och ljusets seger. År efter år bryter
ljuset in i våra liv; år efter år får vi uppleva
hur livet åter spirar runt omkring oss!

katastrofen och banar väg för något nytt. Gud bryter
in och talar om för människan: det är inte kört! Livets
vind blåser genom berättelsen. Det är precis detta påsken handlar om: LIVETS VIND.

Min upplevelse är att det ligger något hoppfullt i detta.
Ja, jag skulle nog vilja säga att våren bär på ett löfte om
att mörkret inte får sista ordet; på löftet om att livet har
segrat över döden.

Under påsken får vi, tillsammans med de kvinnor och
män som följde Jesus, vandra från döden på Golgata
till den tomma graven och mötet med den Uppståndne Kristus. Tillsammans med dem som
fick möta den Uppståndne, får
också vi känna livets vind blåsa
genom våra liv.

Martin Luther, den berömde reformatorn, skrev att
Guds löfte om uppståndelsen inte bara står skrivet i
böcker, utan också i varje litet blad som slår ut om våren. Det ligger mycket i detta påstående: våren påminner oss om uppståndelsen, om rörelsen från död till liv.
Många berättelser i Bibeln förmedlar just denna rörelse. Tänk bara på berättelsen om uttåget ur Egypten, där
Gud bryter in mitt i hopplösheten och den stundande
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Välkommen Jozsef, pastorsadjunkt 2017
Foto: Camilla Lindskog

Vem är du?
Mitt namn är József Németh och
jag kommer under 2017 att vara
pastorsadjunkt i Jämshögs församling. Jag är 25 år gammal och är
uppvuxen i Arlöv, utanför Malmö,
i Skåne. När jag inte arbetar, tycker
jag om att ägna mig åt bland annat
gymträning och löpning. Jag tycker
också mycket om att resa: om inte
till släktingarna i Ungern, så gärna
till Kroatien eller Italien.
Som nyprästvigd, hur ser du på
livet? Att vara ny prästvigd innebär

för mig att livet får en ny, spännande, riktning. Jag möter allt detta nya
med en rejäl portion öppenhet!
Vilka förväntningar har du i vår
församling? Inför min tjänstgöring i församlingen, handlar mina
förväntningar i huvudsak om att få
bidra till ett (redan) rikt och levande
gudstjänstliv. Jag vill också bidra till
det ständigt pågående samtalet om
den kristna tron och livets frågor
och, förhoppningsvis, till att fler ska
kunna bli en del av församlingens
gemenskap.

Holje
Marknad,
Mjölktält
och Svenska
Kyrkans Unga
Maj 2017 är det dags igen!
Svenska Kyrkans Unga i Jämshögs
församling välkomnar barn och
ungdomar till sin verksamhet. Där
kan de bl.a. upptäcka fantastiska
mötesplatser som kyrkan erbjuder.
Vi bjuder på verksamheten där vi
hoppas att unga människor känner
att de är välkomna och uppskattade
precis som de är, en plats där de
får växa i tro samt dela glädje och
ansvar. Sedan 2003 erbjuder vi dem
att delta vid Mjölkältet, en trygg
och drogfri mötesplats dit alla är
välkomna. Medverkan vid Mjölk-

tältet bidrar till en god gemenskap,
utvecklar samverkan mellan ungdomarna och personalen, skapar trivsam stämning och bygger på nya
kompisrelationer under en lugn och
trevlig Holje marknad. Mjölktältet
är en av många platser och tillfällen
där barn och ungdomar är aktiva
och som kommer att ha stor plats i
deras hjärta. Svenska Kyrkans Ungas insatser har varit ovärderliga och
vi kan vara stolta över vår delaktighet. Både Jämshögs församling och
Svenska Kyrkans Unga är trogna
3

sponsorer och vill mer än gärna
fortsätta med det stödet för Växtverkets fantastiska arrangemang
med fokus på barn och ungdomar.
Ansvarig för Mjölktältet är Växtverket i samverkan med nattvandrande
föreningar, Socialtjänsten, Jämshögs församling, Svenska Kyrkans
Unga och andra ”ungdomskrafter” i
vår kommun. All eventuell vinst går
oavkortat tillbaka till våra ungdomar!

Foto: Anders Blixt

”Stillhet inför påsken”
– vad är det?

Påskvandring och
manifestation på torget
Påskafton, 15 april, sker en
påskvandring mellan kyrkorna i Olofström, och den
avslutas med en påskmanifestation på torget där även
övrigt påskfirande sker.

Gå gärna med i vandringen som
börjar kl 10.00 vid Katolska kyrkan

till Pingstkyrkan och via Olofströms
Kyrka innan den avslutas på torget.
Där blir det bl a sång, påskupplevelser, bibelutdelning och kaffe. På
torget finns vi kl 11.15-13.00.

Sedan ett antal år tillbaka har
passionsgudstjänsterna ersatts
av något vi kallar stillhet inför
påsken. De senaste åren har vi
varit i folkhögskolans kapell
Vi läser passionsberättelsen och
låter oss inspireras av texten och
samtalar kring denna. Kanske
finns det någon person i texten vi
undrar lite över, och kan vi koppla händelser och personer som
nämns i texten till våra liv idag?
Det blir ofta trevliga samtal. Kom
gärna varje gång eller bara vid ett
tillfälle. Vi firar också nattvard.
Plats – Jämshögs folkhögskola
2, 9, 16, 23, 30 mars och 6 april
Tid – Kl. 17.00
Fika • Mässa • Tar ca 1 timme

Arrangör är församlingarna i Olofströms kommun, dvs Ekumeniska
Rådet.

”Kom, du ska få se, höra och uppleva påskens händelser”
I december förra året fick förskoleklasserna i Olofströms kommun
följa med på en resa tillsammans
med Maria och Josef till Betlehem
och stallet var Jesu födelse ägde
rum. En onsdag i april är det istället dags för årskurs tre att få en
inblick i händelserna kring påsken
och varför vi firar påsk. ”Kom, du
ska få se, höra och uppleva påskens händelser”, lyder inbjudan.
Utifrån ett flertal nyckelscener
gestaltas sedan påsken från Jesu
intåg till den tomma graven och
sången om den uppståndne Jesus.
Att den nedtonade musiken byts
ut mot glädjetoner är särskilt viktigt med tanke på att budskapet
inte får stanna vid Jesu sargade

kropp på korset och hans död.
Budskapet med påsken är ju faktiskt det motsatta och kan bli ett
mönster för våra egna liv: från
död till liv. Jag tänker ofta på hur
det måste ha varit för Maria när
Jesus kallar henne vid namn mot
bakgrund av uppgivenhet och det
går upp för henne att han lever. I
första hand är det församlingens
ledare och frivilliga som ger karak-

tärerna liv, men barnen i årskurs
tre blir även dem delaktiga under
spelets gång. Det bidrar förstås till
att påskspelet förvandlas till något
mer än en visning. Kanske och förhoppningsvis blir det en berättelse
som aldrig glöms bort. Gud skapar
allting nytt, heter det i en psalm.
Detta sker även med församlingens påskvisningar trots att de
pågått sedan millennieskiftet. En
förklaring till detta tror jag ligger i
att vi lever, rör oss och är till i Gud:
nytt kan skapas trots att somliga
av oss sedan länge är bekanta med
materialet i det som rör påskspelet
i Jämshögs församling.
Maria
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Påsklegend
Den dag då djuren skapades var en glädjefull dag.
Påfåglar, pingviner, giraffer,
schimpanser, citronfjärilar och skalbaggar fick liv
i Skaparens händer och
snart hade jorden fyllts av
liv och rörelse.
Också rödhaken fick liv denna dag.
Han flög omkring och beundrade
den värld som tycktes så oändligt
stor och ofattbart skön. Han log
vid tanken på hur steglitsen nästan
hade blivit helt färglös, eftersom
färgen hade tagit slut precis när det
var dags för steglitsen att målas.
Men Gud hade torkat av sina penslar på steglitsens stjärtfjärdrar, och
gett den dess färgsprakande utseende. Själv gladde sig rödhaken åt
att dela färg med rosen och nyckelpigan, för hans namn berättade
ju att han liksom dem var vackert
röd. Därför blev chocken stor när
han en dag fick syn på sin spegelbild i vattenytan, och upptäckte att
han var helt grå. Hur mycket han
än vände och vred på sig kunde
han inte upptäcka ens en liten röd
stjärtfjäder.
Detta gjorde honom mycket bedrövad, och till slut kunde han inte låta
bli att flyga bort till Skaparen.
”Herre, jag förstår inte” stammade
han försiktigt fram. ”Mitt namn …
Rödhake.. Jag är ju helt grå..” I samma stund som han kvittrade fram
orden blev han nervös. Tänk om
Skaparen blev vred över att han
klagade? Eller tänk om Skaparen
inte alls skulle göra det rödhaken
ville – måla honom röd – utan istället förkunna att hans namn från

och med nu skulle vara gråhake?
Men svaret blev något helt annat.
”Kära lilla rödhake” sa Gud och
strålade mot honom. ”Rödhake är
ditt namn, och rödhake ska det förbli. Men du ska själv en dag förtjäna ditt röda bröst.”
Rödhaken kvittrade fram ett förvirrat tack och flög sedan bort till
närmsta träd. Vad betydde detta?
Vad skulle han kunna göra för att
förtjäna sin färg? Under de årtusende som följde blev sökandet efter
den röda färgen rödhakens stora
livsuppgift.
När han för första gången sjöng
från djupet av sitt hjärta och kände
hur tonerna strömmade ur strupen,
tänkte han att sången kanske var
den gåva som skulle förläna honom
den röda färgen. Men han förblev
grå.
Och när han senare träffade en annan rödhake och kände hur bröstet
svällde av kärlek till henne, tänkte
han att det kanske var denna känsla
som skulle tränga genom den grå
fjäderdräkten. Men också nu förblev den grå.
Inte heller när han utan tanke på
sitt eget liv försvarade sitt bo och
sina ungar mot fara, belönades
hans mod med den efterlängtade
färgen.
Och ju längre tiden gick, desto mindre blev hoppet om att en dag få
leva upp till sitt namn. Så en vårdag
i Jerusalem fick rödhaken syn på en
stor folksamling som trängdes vid
vägkanten.
Rödhaken flög nyfiket närmare för
att se vad som stod på, och där
fick han syn på en man som släpade ett grovhugget kors. På hans
huvud hade någon tryckt ner en
törnekrona, som gjorde pannan
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Foto: Wikipedia Commons

blodig. Rödhaken led med mannen,
trots att han av allt att döma var
en brottsling som nu skulle få sitt
straff. Men någonting i mannens
ögon sa honom att den här mannen var annorlunda… Det här var
ingen vanlig brottsling.
Rödhaken såg att en av törnekronans taggar hade borrat sig in
ovanför mannens ögonbryn, och
det märktes att det var smärtsamt.
Trots att åsynen av vakternas vassa
spjut och larmet från folkmassan
var skrämmande, bestämde sig
rödhaken för att han inte bara kunde lämna mannen åt sitt öde. Det
var inte mycket han kunde göra,
men något hos mannen gjorde att
han åtminstone ville bidra med det
lilla han kunde.
Därför drog han ett djupt andetag
och flaxade sedan försiktigt fram till
mannen. Där fattade han tag med
näbben runt taggen som satt fast i
pannan, och ryckte försiktigt ut den.
I samma stund föll en droppe blod
ner på rödhakens bröst. Mannen
fäste blicken på den lilla rödhaken,
som darrande flaxade framför honom.
”Kära lilla rödhake” sa han ömt. ”Du
har visat stor medkänsla, och för
den ska du belönas. Från och med
idag ska ditt bröst alltid vara rött”
Rödhaken tittade ner på bröstet
och såg att det mannen sa var sant
– hans bröst hade verkligen blivit
rött och än idag har rödhaken kvar
sin röda färg, som ett tecken på den
vänlighet den visade mot Jesus från
Nasaret.

Kyrkogårdsinfo
Enhetlig begravningsavgift från 2016

Bild: Wikipedia Commons

Boende i Stockholm och Tranås är
undantagna. I Stockholm och Tranås

För 500 år sedan, 1517,
skrev Martin Luther till
ärkebiskop Albrecht av
Mainz och protesterade
mot försäljningen av avlatsbrev. I brevet bifogade
han de 95 teserna som han
spikade upp på kyrkporten
i Wittenberg.
Martin Luther föddes den 10 november 1483. Han var munk och
blev professor i teologi i universitetet i Wittenberg. Det Luther

är begravningsverksamheten kommunal. Det är i nuläget inte känt om
dessa kommuner framöver kommer
att ingå i systemet med enhetlig begravningsavgift.
Begravningsavgiften och dess storlek
har ingenting med kyrkotillhörighet
att göra. Begravningsavgiften betalar
vi för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans
församlingar har i uppdrag av staten
att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.
Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

motsatte sig i sina 95 teser var
kyrkans släpphänta försäljning av
avlatsbrev som utgick ifrån kyrkans
lära att frihet för begångna synder
kunder köpas för pengar. Luther
menade att frälsningen inte kommer av goda gärningar utan den är
en fri gåva av Gud som människan
endast kan få av nåd genom tron
på Jesus som sonat våra synder.
Den teologin utmanade påvedömet
och den dåvarande romersk-katolska kyrkan.
Det var inte Luthers mening att
starta en konflikt med kyrkan. Han
såg det han skrivit som en akademisk invändning mot kyrkans makt.
Luther ville med sina teser få tillstånd en diskussion med påven om
de punkter han tog upp i sina teser.
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Foto: Susanne Andkvist

Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det
innebär att alla som är folkbokförda
i Sverige, och som har en kommunalt
beskattningsbar inkomst, kommer
att betala samma procentsats av sin
inkomst i begravningsavgift. Vi kommer att betala den enhetliga begravningsavgiften för nu i år 2017. Det
är riksdagen som har beslutat om
enhetlig begravningsavgift. Nivån på
avgiftssatsen beslutades av Kammarkollegiet i november 2016 till 24,6 öre
per hundralapp.

Nytt
Begravningsombud från
1 januari 2017
Marianne Svensson är från 1/1
2017 t o m 31/12 2018 utsedd av
Länsstyrelsen till begravningsombud inom Olofströms kommun.

Påven ville dock att Luther skulle
göra avbön och när Luther vägrade
exkommunicerades han 1520. Det
innebar att han blev utestängd från
kyrkans gemenskap. Året därpå
blev han förklarad som fredlös.
Trots att Luther med sina teser
alltså inte ville starta en konflikt
med kyrkan blev teserna ändå inledningen på det som vi kommit att
kalla för reformationen och starten
på den evangelisk-lutherska kyrkofamiljen.
Förutom de Lutherprogram som
äger rum i församlingen under året
finns det några planerade program
i Svenska Kyrkans regi i västra Blekinge att uppmärksamma under
hösten. Vi återkommer med närmre
information om det efter sommaren.

Vårens musik
Valborgsmässoafton

söndag 30 april medverkar
kyrkokören och Caprice vid Valborgsmässofirandet i Jämshög

Gudstjänst med barnkörerna Söndag 7 maj kl

10.00 i Jämshögs kyrka. Vi sjunger
vår-och sommarsånger!

Önskesångernas kväll

söndag 12 mars 18.00 Jämshög
sjunger vi önskade sånger/psalmer
Kyrkokören är även med och bidrar till sången! Inför kvällen sätts
boxar ut i bägge kyrkorna där man
kan lägga i en lapp med en önske
sång man skulle vilja ha med till
den gudstjänsten!

Familjekväll den 15 mars i
Olofströms församlingsgård
Då framför barnkörer, miniorer

och juniorer m fl delar av musikalen Luthers ungar!

Vårkonsert Söndag 21 maj
kl 18.00 med flera körer i Jämshögs kyrka.

Gudstjänst den 2 april kl
10.00 i Jämshögs kyrka kl.
17.30-19.00

Det blir sånger från olika musikaler!

Påskdagsgudstjänst i

Olofströms kyrka
16 april kl. 10.00 med medverkan
av Kyrkokör och Jonna Welander
trumpet

Taize och Iona
Taize
Taize är ett brödraskap i Burgund
i Frankrike. Det grundades 1949
av Roger Schutz (Broder Roger).
Nyckelordet för medlemmarna har
allt ifrån starten varit försoning
och påven Johannes XXIII:s ord
har varit en ledstjärna: ”Låt oss inte
försöka ta reda på vem som hade
rätt eller fel, utan försona oss.”
Man började sin verksamhet för att
åstadkomma försoning i spillrorna
efter andra världskriget.
Taize är en ekumenisk kommunitet
som har ungefär 100 medlemmar
från 25 länder och från flera olika kyrkofamiljer. Genom åren har
klostret blivit en samlingsplats för
ungdomar från hela världen och

man tar emot tusentals besök varje
vecka. Centrum för brödraskapet
är de tre gemensamma bönerna:
morgon, innan lunch och afton. Karakteristiskt för bönerna är de repetativa sångerna, som sjungs på flera
olika språk, och tystnaden som ingår som en viktig del i gudstjänsten.
Det är en mäktig upplevelse att sitta
tyst tillsammans med fem tusen
andra människor!
Iona
Iona är en mycket naturskönt belägen ö i inre Hebriderna strax väster
om Skottland. Där grundade Sankt
Columba ett kloster år 563. Det
var bland annat härifrån som kristendom spreds till övriga delar av
Skottland. Själva klostret förstördes
77

sedan under reformationen. Här
grundade George MacLeod senare
en ekumenisk kommunitet 1938
vars syfte var att arbeta för ökad
ekumenik, fred och rättvisa. Också
Iona har många besökare varje år
och klostret har kanske framför allt
blivit känt för sina sånger.

Taizemässor firas:

2/4 kl 18.00 Olofström,
23/4 kl 18.00 Olofström,
7/5 kl 18.00 Olofström

Ionagudstjänster firas:
5/3 kl 18.00 Olofström,
26/3 kl 18.00 Jämshög

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

Sms:a KO
till 72 905
& ge 100 kr
– för allas rätt till mat
Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko
ger mjölk, vilket leder till en inkomst, stärkt självkänsla, skolgång
och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten.
Förändringen börjar med en mätt mage.
Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.

SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223
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Maträtten – för allas rätt till mat.
Årets fastekampanj, som pågår
mellan 26 februari och 9 april, har
som tema. Maträtten – allas rätt
till mat. Enligt FN kan 795 miljoner
människor inte äta varje dag, de
kan inte äta tillräckligt mycket och
de äter inte tillräckligt näringsrikt.
Detta i en värld där det produceras tillräckligt med mat för att alla
människor ska kunna äta sig mätta. Mer utbildning, ökad jämställd-

het och bättre förutsättningar för
småskaliga jordbrukare är viktiga
åtgärder i det här sammanhanget.
Fattigdom är maktlöshet. Du kan
inte köpa storpack utan får hela
tiden köpa små och dyra förpackningar. Du kan inte planera
dina inköp eller spara. Du har inte
pengar som gör att du exempelvis kan starta en affärsrörelse. Du

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

Fasteinsamlingen 2017

kan inte få banklån. Du behöver
en hävstång för att ta dig ur situationen. Därför arbetar Svenska
kyrkans internationella arbete för
att människor utifrån sina behov
själva skapar förändring.

I Jämshögs församling

pågår insamlingsarbetet på flera olika sätt.

Den 16 februari kl. 18.00,

På Fastlagssöndagen drar
fasteaktionen igång. I samband
med mässan den dagen kl. 10.00
i Olofströms kyrka blir det kyrk
kaffe med information och försäljning av lotter.

Sms:a KO
till 72 905
& ge 100 kr

i anslutning till en konsert med
Stars, tjuvstartar vi fasteaktionen
i Olofströms kyrka. Det kommer
Internationella gruppen
– för och
allas
rätt till mat
att vara information
där komkommer också att medverka i
mer att vara ett brödlotteri. Alla
Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzaniasamband med program i Bara
inkomster den kvällen går till fasVara, Kaffestugan och Tisdagsteaktionen. får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En koträffen. Dessutom kommer ett listger mjölk, vilket leder till en inkomst, stärkt självkänsla, skolgång lotteri med fina priser att vandra
och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten.
runt. All behållning i allt detta går
till fasteaktionen.
Förändringen börjar med en mätt mage.

På Palmsöndagen i Olof-

Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.
ströms kyrka kl. 14.00, då
fasteaktionen avslutas, blir det
en gudstjänst med mycket sång
och
musik.
SMS:a KO till 72 905 och ge
100
kr I samband med den
gudstjänsten
kommer det att vara
Swisha valfritt belopp till 9001223
brödförsäljning.
PG 90 01 22-3

BG 900-1223
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Jämshögs Folkhögskola
Skolan startades på
1960-talet och hade redan
då en ytterst kulturell prägel genom att författaren
Sven-Edvin Salje var både
lärare på skolan och med i
skolans styrelse.
Det finns 154 folkhögskolor runt om i landet.
Folkhögskolan är en studieform för vuxna, med en
nedre åldersgräns på 18
år. Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen är utmärkande för folkhögskolan som
utbildningsform.

Folkhögskolorna är inte bundna
till centralt fastställda läroplaner
utan istället arbetar man efter egna
verksamhetsplaner. Lunds stift är
huvudman för Jämshögs folkhögskola. Vi har en präst på halvtid, ett
kapell och viss kyrklig utbildningsverksamhet.
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Kursverksamhet på skolan
ser ut så här:
Allmän kurs
Den allmänna kursen utgör basen
i folkhögskolans verksamhet. Den
är dels avsedd för den som vill
skaffa sig betyg i gymnasieskolans
kärnämneskurser och därmed få

behörighet till vidare studier. Men
Allmän kurs är också för den som
söker personlig utveckling, som
behöver ett avbrott från sin nuvarande sysselsättning eller som vill
fördjupa sig inom någon av våra
gestaltande profiler.
NEO är en 2-årig eftergymnasial
kulturkurs med estetiska ämnen som teater, bild, musik, foto
och film. Kursens målgrupp är
människor med kognitiva funktionshinder.
Fritidsledarutbildning
Fritidsledarutbildningen är en tvåårig, eftergymnasial, utbildning på
högskolenivå.
Utbildningen förbereder för arbete
som fritidsledare på fritidsgårdar,
skolor, institutioner, församlingar,
föreningar, organisationer mm.

Uppdragsutbildningar
Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)
Syftet med kursen är att deltagaren
ska motiveras till studier genom en
tre månader lång kurs.
Etableringskurs
Utbildning ska pågå under sex sammanhängande månader och målgruppen är nyanlända invandrare.
Internat
Vi har ett internat som till hälften
är ett HVB-hem för nyanlända
ungdomar. Cura individutveckling
ansvarar för driften. Övriga interna-

Socialpedagogutbildningen
Socialpedagogutbildningen är
en 2-årig eftergymnasial yrkes
utbildning för den som vill jobba
tillsammans med människor som
har problem eller funktionshinder.
Det är en yrkesutbildning där man
utbildar sig för att arbeta med pedagogiska, stödjande och coachande arbetsuppgifter inom sociala
yrkesområden.

tet, c:a 18 platser är till för skolans
kursdeltagare.
Sammanfattning
Via folkbildningen finner människor
vägar ut ur utanförskap, till delaktighet, egenmakt, kompetens och
jobb. Detta är något vi på Jämshögs folkskola upplever dagligen.
Vi ser hur människor hos oss växer,
blir del i ett sammanhang och ser
nya möjligheter i livet.
Text: Per Andersson
foto: Anders Olsson

Lite grann från ovan…

Dagkurser
För daglediga erbjuder vi ett
varierat kursutbud med bl.a.
föreläsningar.
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DIAKONI

Nytt år med många
högtider.

Foto: Wikipedia Common

I år firar vi Luther och 500
år av reformationen, och
Finland som för 100 år sedan blev självständigt, men
den absolut största festen
firar vi varje år och det är
påsken. Att graven var tom
på påskdagen blev grunden för vår kristna tro.
Påskens glada budskap ger oss
hopp. Precis, som efter mörka
höstdagar och kalla vinterdagar,
kommer våren, ljuset och värmen.
Något nytt väcks till liv, precis så är
det med påskens budskap. Budskapet är att livet kommer igen.
Vi får inte förlora hoppet när livet
är svårt. Det glada budskapet är
att ”Kristus är uppstånden” och vi
svarar ”Ja, sannerligen, Han är uppstånden”. Luther har skrivit om påskens tankar på följande sätt: ”Gud

åstadkommer inte några sorgsna
tankar, han förskräcker inte, utan
han är Gud för de levande. Därför
har han också sänt sin enfödde
son, inte för att förskräcka utan för
att trösta. Därför är Kristus också
död för att han skulle bli herre över
döden, göra oss levande och göra
döden om intet.”
Det centrala i vår kristna tro är inte
att skrämma, trycka ner människor,
ge dåligt samvete. Nej, det är att
göra det döda levande. Även det
som är dött inom oss skall väckas
till liv. Älska livet och njuta av det,
skratta, dansa, ät god mat, umgås
med vänner. Så lärde Luther om
livet, ”han ville inte sitta på vår axel.”
Vi har blivit lite inspirerade och fått
nya tankar. Kanske är det så att vi
skall lyfta mera påskens budskap
i hela vårt liv? I diakoniarbetet

Foto: Susanne Andkvist
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kommer vi flytta våra julfester på
äldreboenden till påsktiden. Vi börjar redan i år, det blir istället Vårfest
med glatt budskap, att Kristus är
uppstånden! Vilket kärleksmysterium!
”Hör ni inte ropen, som ljuder allt
högre där ute i dessa dagar. Någonstans finns det tro, någonstans
finns det hopp, någonstans finns det
kärlek, men var finns Någonstans?”
(Ted Gärdestad).
Välkommen till vårens verksamhet; Tisdagsträffar, Soppluncher,
Kaffestugan, Bara Vara och Språkcafé. Informationen får du på vår
hemsida eller genom Terminsprogrammet som finns i våra kyrkor
och församlingshem. Ge inte upp,
livet kommer igen!
Mervi Juutilainen

SVERIGE-FINSKT

Uusi vuosi on meille
suomalaisille suuri juhlavuosi
On kulunut 100-vuotta siitä ,kun
Suomi itsenäistyi. Luterilaisessa
kirkossa juhlitaan taas sitä, että
on kulunut 500-vuotta siitä, kun
Luther naulasi 95 teesiä kirkon
porttiin. Tätä juhlimme myös
täällä seurakunnassamme. Suurin
juhlamme on kuitenkin pääsiäinen,
sitä juhlimme, joka vuosi. Jeesuksen hauta oli tyhjä pääsiäisaamuna,
se on kristinuskon syntymäjuhla.
Siksi olemme kristittyjä, niin me
luterilaiset, kuin katollisen kirkon
jäsenetkin. Pääsiäisen ilosanoma
antaa meille elämän ilon ja perustan. Niin kuin pimeän syksyn ja
kylmän talven jälkeen tulee kevät
valoisine päivineen ja auringon säteineen tuoden meille hyvää mieltä,
ilosanomaa. Niin myös pääsiäsensanoma antaa meille toivoa, kun
on vaikeaa, suruja ja murheita.
Tiedämme, että vielä tulee se päivä,
kun asiat muuttuvat paremmaksi.
Myös silloin, kun on oiken vaikeaa
voimme saada rulouksesta voimaa
ja uskoa, että emme ole yksin.”
Minua kannetaan, kun hiekassa
on vain yhdet askeleet.”Kuolema
on voitettu. Meidän esi-isämme

ovat taistelleet itsenäisen Suomen
puolesta, sitä me juhlimme ympäri
Suomea ja Ruotsia. On konsertteja, näyttelyitä ja erillaisia juhlia.
Olofströmissä kaikki suomalaiseurat yhdessä kokoontuvat sunnittelemaan juhlaa, joka vietetään 6
joulukuuta. Suuri juhla on myös
Kuorofestivaalit 25-27 toukokuuta.
Sitten on 500 vuotis juhla, Lutherin
ja uskonpuhdistuksen muistoksi.
Me usein syytämme luterilaista uskoamme, siitä, että olemme työnarkomaaneja. Sanomme, että ”Luther
istuu olkapäällämme”. Itse Luther,
vaikka olikin työteliäs ja kiivas mies,
muisti kuitenkin nauttia elämästä.
Hän piti hyvästä ruuasta,oluesta ja
musiikista. Jouluna, kun laulamme Enkeli taivaan-virttä, voimme
muistella Lutheria. Se on hänen
tekemä virsi, joka julistaa joulun
ilosanomaa. Yksin armosta olemme pelastetut, emme tekojemme
tähden. Luther protestoi anekauppaa vastaan,me emme voi rahalla
ostaa pelastusta.
Syksyllä kolmen viikon ajan
juhlimme myös Lutheria täällä
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meidän Rovastikuntaaluellaamme. Hyvää alkanutta juhlavuotta
kaikille Olofströmin suomalaisille ja tervetuloa eri tapahtumiin.
Pääsiäisjumalan palvelus pidetään
Olofströmin kirkolla 16 huhtikuuta
klo.12.00. ”Kristus on ylösnoussut,
kuolema on voitettu” Ilosanoma,
jota on juhlittu jo pari tuhatta vuotta, ja juhlitaan myös tänä vuona.
Hyvää Pääsiäistä!
Mervi.

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

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

Lisa Elly Dorothea

Dotter till Johanna Jeppsson och
Johan Ellman

Per Wilgot Mattias

son till Catja Stenberg och Mattias
Jönsson-Harladsson

Evita Lilja Viola

dotter till Veronica och Juha
Tarakkamäki

Otilia Ebba Wilda

dotter till Emma Rickardsson och Sami
Hakala

Annie Clara

dotter till Petra Jönsson

Kellie Eila Yvonne

Dotter till Caroline Claesson och Jarmo
Koskela

Othilia Sissa Christina

Dotter till Rebecka Möller och Roine
Arnesson

Följande personer har avlidit under

tiden 1 oktober – 31 december 2016
Alberth Axelsson, Olofström 87 år
Gunnar Persson, Olofström 84 år
Olof Johansson, Olofström 80 år
Britta Sjögren, Olofström 78 år
Tommy Berntsson, Olofström 71 år
Verner Petersson, Olofström 91 år
Ivan Håkansson, Jämshög 64 år
Reinhold Rejlund, Olofström 93 år
Linnea Hansson, Olofström 92 år
Kerstin Törgren, Olofström 73 år
Veijo Kokkonen, Jämshög 94 år
Knut Johnsson, Olofström 84 år
Nils Olof Persson, Olofström 85 år
Anna Koinberg, Olofström 94 år
Ove Thomasson, Olofström 89 år

Dopmöjligheter under vintern
Dopgudstjänster firas två söndagar per månad, som regel kl. 13
eller 14. Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.

Mars

5 sönd. 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
12 sönd. 14.00 Olofström
Dopgudstjänst

April

2 sönd. 14.00 Jämshög
Dopgudstjänst
8 lörd. 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
17 Annandag påsk 12.00
Jämshög Dopgudstjänst
23 sönd. 10.00 Jämshög
Gudstjänst 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Maj

7 sönd. 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
14 sönd. 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
21 sönd. 10.00 Olofström
Gudstjänst

Intresserad avav
dop?
Intresserad
dop?
www.
dopsajten.se
www. dopsajten.se
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Gullan Ekman, Olofström 86 år
Karl Erik Nilsson, Svängsta 76 år
Fritz Karlsson, Olofström 99 år
Eija Mäki, Olofström 52 år
Sakari Kääriä, Olofström 69 år
Lave Olsson, Olofström 83 år
Britt Eriksson, Olofström 84 år
Hanna Bengtsson, Olofström 96 år
Anna-Lisa Svensson, Olofström 90 år
Siri Svensson, Olofström 96 år

Vår kyrkogårdskatt/medarbetare Kalle har lämnat oss
Kalle har varit vår kyrkogårdskatt
under c:a 10 år och var inne på sitt
sjuttonde levnadsår. Man kan väl
säga att åldern tog ut sin rätt och
trots tidigare veterinärbesök för bl a
sitt öga blev han sämre under sitt
sista år. Måndagen 2 januari bedömdes det av veterinär att han var så
dålig att det var dags för honom att
somna in. 17 år som utekatt inger
faktiskt respekt i det läget.
Kalle valde själv att bosätta sig på
kyrkogården. Under de år han har
varit där har han fått leva sitt liv i
så stor frihet som möjligt. Många
människor har haft stort intresse
av att prata med honom, kela med
honom och även förse honom med
kattmat. Detta kan ju ha bidragit till
att hans midjemått ibland var lite väl
stort. Allt har dock ett slut och nu
har Kalle nått dit. Vi kommer att sakna honom och planerar att sätta upp
en liten minnessten på kyrkogården,
det är han absolut värd.

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

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

Nytt
Terminsprogram
för vintern ute
nu!

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

KYRKOR
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Jämshögs kyrka, Bygatan, 293 72 Jämshög

Besöksadress: Bygatan 2, JÄMSHÖG
Olofströms kyrka, Bredgatan 11, 293 34 Olofström
E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
För e-postadresser
till de anställda, se hemsidan.
E-post:
jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
För
e-postadresser
till de anställda, se hemsidan.
www.svenskakyrkan.se/jamshog

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

www.svenskakyrkan.se/jamshog

Tfn. o. Exp.tid
Måno.10-12,
13-15, Tis – Tors 10-12.
Tfn.
Exp.tid
Fax
till
församlingsexp...........................................
0454-977 40
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Fax
till församlingsexp...........................................
Anders
Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977
0454-977 40
51
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Anders
......................................
0454-977 58
51
komminister
...................................0454-977
MauritsBlixt
Rehnkyrkoherde
komminister
...................................0454-977
58
Maurits Rehn
.............0454-977 52
Nils-Eric
Gestegård
vik. komminister

...................................0454-977
Maria Juutilainen
Halldén komminister
finskspr.)........... 0454-977 52
56
Mervi
diakon (även
..........................0454-977
53
Jozsef
Nemeth pastorsadjunkt
församlingsped. m...diakon.
ansv..... 0454-977 62
Ewa Johansson
(även finskspr.)........... 0454-977
0454-977 63
56
Mervi
diakon
Carina Juutilainen
Kenneteg kantor.
.......................................
församlingspedagog.......................
Ewa
Johanssonförsamlingsmusiker.
Bo Johansson
............... 0454-977
0454-977 62
61

Tack och välkommen

Carina
Kenneteg
kantor.
.......................................
Christina
Seldevall
barnledare.
......................... 0454-977
0454-977 63
83

Siri har slutat som skolpräst på Folkhögskolan för
att jobba vidare i Kristianstad och vi vill tacka henne för den tid hon har varit hos oss. Samtidigt vill
vi presentera Magnus (Roos) som just nu vikarierar som skolpräst på Folkhögskolan. Välkommen
Magnus. Mässa resp andakt äger rum i Folkhögskolans kapell varje tisdag kl 12.15 och under
fastan har vi gemensamma mässor på torsdagar
kl 17.00, vilket presenteras på sidan 4, Stillhet inför
påsken kallar vi dessa tillfällen.

Bo
Johansson
församlingsmusiker.
............... 0454-977
0454-977 33
61
Agnetha
Andréasson
barnledare...................
Christina
Seldevall barnledare.
........................... 0454-977
Pernilla Gustavsson
församlingsvärdinna
0454-977 83
80
Agnetha
Andréasson
barnledare...................
0454-977 04
33
Anders Gustafsson
kyrkogårdsförman
......... 0454-977
Pernilla
församlingsvärdinna
0454-977 80
MagnusGustavsson
Ljungberg fastighetsförman
............... 0454-977
60
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
Magnus
Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60
DIREKTNUMMER
Petrusgården / köket ............................................. 0454-977 30

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

Påsklov

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

På påsklovet har vi lovöppet måndag 10/4
kl 13.00 – 16.00 med vardagsgudstjänst kl 14.00.
Plats: Församlingsgården, Olofström.
Onsdag 12/4 Småbarnscafé kl 9.00 – 11.30
Plats: Petrusgården, Jämshög.

www.svenskakyrkan.se/jamshog

Förmedlingskontot

Den senaste informationen från församlingen hittar
du på vår hemsida. Där hittar du även våra gudstjänster och information om våra verksamheter.

Rutinerna vad gäller förmedling av gåvor till förmedlingskontot ändras så att vi endast tar till Svenska
kyrkans insamlingsändamål och till församlingens
Blomsterfond.
För förmedling till övriga fonder är vi behjälpliga med
kontaktuppgifter och liknande

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
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Kalendarium
Kalendariumvintern
sommaren
2016/2017
2016
Mars

1 ons 18.00 Jämshög Askonsdagsmässa
Juni
2
17.00
”Stillhet inför
påsken”,
3 tors
fre
9.30 Folkhögskolan
Jämshög Skolavslutning
Folkhögskolan
med
mässa
5 sön 2 söndagen efter Trefaldighet
5
sön 		10.00 1
sönd i Fastan
			
Jämshög
Mässa *
			
10.00
Jämshög
*
			
13.00 Jämshög Mässa
Dopgudstjänst
			
13.00
Jämshög
Dopgudstjänst
9 tors 		
Skolavslutningar
			
Ionagudstjänst
10 fre 		18.00 Olofström
Skolavslutningar
9
tors
14.00
17.00
Folkhögskolan
”Stillhet inför pås12 sön 3 söndagen efter Trefaldighet
ken”, med mässa
			
10.00 Olofström Mässa*
11 lör 16.00 Jämshög Konsert med familjen Idoffs
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
(biljetter)
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
12 sön 		
2 sönd i Fastan
13 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
			
10.00 Olofström Mässa *
19 sön 4 söndagen efter Trefaldighet
			
12.00 Olofström Finsk mässa
			
10.00 Olofström Mässa *
			
14.00 Olofström Dopgudstjänst
20 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
			
18.00 Jämshög Önskesångernas kväll
25 lör Midsommardagen
16 tors 17.00 Folkhögskolan ”Stillhet inför påsken”,
			
14.00 Folkhögskolan Friluftsgudstjänst, kaffemed mässa
korg
19 sön 		
3 sönd i Fastan
26 sön Johannes Döparens dag
			
10.00 Jämshög Mässa*
			
10.00 Jämshög Mässa *
23 tors 17.00 Folkhögskolan ”Stillhet inför påsken”,
27 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
med mässa
26 sön 		
Jungfru Marie
Juli bebådelsedag
			
10.00
Olofström
Mässa *
2 lör 11.00 Jämshög Konfirmation
			
18.00
Jämshög
Ionagudstjänst
			
14.00 Jämshög Konfirmation
29
ons6 söndagen
9.45 Jämshög
3 sön
efterKrypgudstjänst
Trefaldighet (småbarnscafé)
30
inför påsken”,
			tors 17.00
10.00 Folkhögskolan
Jämshög Mässa”Stillhet
*
med
mässa
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst

April

2 sön 		
5 sönd i Fastan
			
10.00 Jämshög Gudstjänst med ”barnmusikal”sånger*
			
14.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
18.00 Olofström Taizemässa
6 tors 17.00 Folkhögskolan ”Stillhet inför påsken”,
med mässa
8 lör 14.00 Olofström Dopgudstjänst
9 sön 		
Palmsöndag
			
14.00 Olofström Palmsöndagsgudstjänst för
alla åldrar
10 mån 13.30 Olofström Vardagsgudstjänst (lovöppet
13-16)
11 tis 10.00-16.00 Jämshög Stilla dag
13 tors 		
Skärtorsdag
			
18.00 Jämshög Skärtorsdagsmässa
14 fre 		
Långfredag
			
10.00 Jämshög Långfredagsgudstjänst

15 lör 		
Påskafton
			
11.15 Olofström/torget Ekumenisk korsvand10 sön Kristiring
förklarings
dag 10.00)
(se sid 4 start
Olofström Mässa *
16			
sön 		 10.00Påskdagen
			
Olofström
Dopgudstjänst
		
10.00 13.00Olofström
Påskdagsgudstjänst,
Kyr			
20.00kokören
Kyrkhult
Musik
i sommarkväll
medv. fika
kl 11-12.
sön 8 söndagen
efter
Trefaldighet
		1712.00
Olofström
Finsk
Påskdagsmässa
Jämshög Mässa
17			
mån 		 10.00Annandag
Påsk *
24 sön10.00
9 söndagen
efter
Trefaldighet
			
Jämshög
Emmausmässa
			
14.00
Gaslunda
skola
Gudstjänst, kaffe
			
12.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
2331sön
2 sönd i efter
Påsktiden
sön		 10 söndagen
Trefaldighet
			
10.00
Jämshög
Gudstjänst,
			
10.00 Olofström Mässa * *
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
Augusti
			
18.00 Olofström
Taizemässa
7
sön
11
söndagen
efter
Trefaldighet
25 tis 12.15 Folkhögskolan
Mässa
10.00Jämshög
Jämshög
Mässamed
* Glenn Wish
29			
lör 18.00
Konsert
			
13.00(biljetter)
Jämshög Dopgudstjänst
Musik i sommarkväll
30			
sön 		 20.003 Jämshög
sönd i Påsktiden
14
sön
12
söndagen
efter
Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa*
			
10.00 Olofström Mässa *
Maj
			
13.00 Olofström
Dopgudstjänst
7 			
sön 		 20.004 Kyrkhult
sönd i Påsktiden
Musik i sommarkväll
			
Jämshögefter
Gudstjänst
med barnkörerna*
21 sön10.00
13 söndagen
Trefaldighet
			
13.00
Jämshög
Dopgudstjänst
			
15.00 Forneboda Ekumenisk Friluftsgudstjänst,
			
18.00 Olofström
Taizemässa
fika
9 			
tis
12.15
Mässa
20.00Folkhögskolan
Jämshög Musik
i sommarkväll
1425
sön
		
5
sönd
i
Påsktiden
tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
			
10.00
Olofström
Mässa*
28 sön14
söndagen
efter
Trefaldighet
			
13.00
Olofström
			
10.00 JämshögDopgudstjänst
Mässa *
16 tis 12.15 Folkhögskolan Mässa
20 lör 11.00 Jämshög Konfirmation
21 sön 		
Heliga Trefaldighets .dag
			
10.00 Olofström Gudstjänst*
			
18.00 Jämshög Vårkonsert med många körer
23 tis 12.15 Folkhögskolan Mässa
25 tors 		
Kristi Himmfärds dag
			
10.00 Folkhögskolan Friluftsgudstjänst
(medtag kaffekorg)
			
20.00 Jämshög Finsk körfestival
28 sön 		
Sönd före Pingst
			
10.00 Olofström Mässa*
			
12.00 Olofström Finsk mässa
30 tis 12.15 Folkhögskolan Mässa

* Enkelt kyrkkaffe

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.
Mixi Print AB, Olofström

