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Betraktelse
Vid dopgudstjänster händer det
ibland att något syskon till dopbarnet pekar på korset och frågar: Varför
hänger han där? Ja, varför hänger
han där? En djup teologisk fråga.

Du bar ditt kors. Din härlighet, som alla himlar prisa,
din makt, som icke gränser vet, du lade av att visa, det
intet finns, som icke vinns av kärleken, som lider.
Författaren Pär Lagerkvist skrev 1950 boken Barabbas,
rövaren som benådades istället för Jesus.

Ingen händelse i mänsklighetens historia torde vara så ofta avbildad som
Jesu korsfästelse och många olika
försök har gjorts att förstå och förklara det som hände på Golgata. Men
detta med korset och försoningen
kan ingen mänsklig tanke riktigt tränga bakom. Ja, lika
litet som vi kan titta rakt in i solen, kan vi helt förstå
försoningens mysterium, men det handlar om rättfärdighet och om den lidande kärleken.

Jag minns boken så här: Det är långfredagens eftermiddag. Sedan frihetens första berusning lagt sig, så
beslutar Barabbas sig för att gå ut till Golgata för att
se på den som varit värre än han själv, eftersom Barabbas blev fri men inte han.
Så går han ut till Galgbacken, stannar vid Jesu kors
och ser på den plågade mannen som hänger där, den
goda blicken. Och med ens blir det klart för Barabbas
att det är en oskyldig som lider. Han faller då ned vid
korset och säger med gråt i rösten. Där skulle jag ha
hängt, du lider i mitt ställe. Och Jesus svarar:
Ja, Barabbas, det är i ditt ställe jag lider.

Då vi människor inte klarar att uppfylla Guds krav på
rättfärdighet, förtjänar vi att straffas, men då Gud samtidigt älskar oss vill han inte utdöma straffet. Istället blir
Gud själv människa i Jesus Kristus och tar på sig det.
Som det står i psalm 140: Du bar ditt kors. Då bar du
ock med världens skulder mina. Och bland de otacksammas flock som du vill nämna dina, är också jag,
fast dag från dag din kärlek mig besöker.

För att visa oss denna kärlek – för att försona oss med
Gud - hänger han där.
Mats Lundgren
Vik komminister

Men korset vittnar också om den lidande kärleken. I
nästa vers står det:
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Kyrkoherden informerar

Vi har ett mycket vackert och funktionellt församlingshem i Jämshög.
De olika större och minde lokalerna
i Petrusgården används av många
församlingsbor vid dopkalas, minnesstunder, födelsedagar och föreningsträffar. Under våren har vi också
kunnat öka församlingens egna
verksamhet för både unga och äldre
i Petrusgården. Det är verkligen roligt
att se att den fina gården blir använd
de flesta av veckans sju dagar!
Frivilliga medarbetare i kyrkan:
I en levande församling är de ideella
krafterna mycket viktiga. Besöksgrupp, kyrkokör, serveringskommit-

téer och kyrkvärdskap är exempel
på hur frivilliga kan göra en stor och
viktig insats i kyrkans arbete. Vill Du
engagera dig i församlingen eller
kanske har egna idéer till nya grupper så hör av dig till någon av våra
medarbetare och berätta om vad du
skulle vilja göra för församlingen!
Det är fortfarande när detta skrivs två
komministertjänster lediga i församlingen. Rekryteringsarbetet pågår.
Under våren vikarierar fd kyrkoherde
Alve Svensson på deltid som komminister och församlingens tidigare
kyrkoherde Anders Blixt tjänstgör
vid olika gudstjänster och han går

även in när jag behöver vara ledig för
semester eller annat. Vi håller uppe
gudstjänstverksamheten enligt våra
målsättningar, men det kan inte hjälpas om det ibland blir saker som vi
inte hinner med när inte alla tjänster
är tillsatta. Till sommaren hoppas jag
kunna ha några yngre teologer som
kan vikariera under sommarmånaderna. Vi hade en prästkandidat förra
sommaren som kontraktsprosten
hade rekommenderat och det blev
uppskattat av många gudstjänst
besökare i våra båda kyrkor.
Lars Arvidsson
Kyrkoherde

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge firar 10 år.
Under våren 2019 firar vi att
Pilgrimsvägen Skåne Blekinge
fyller 10 år. Firandet pågår 16
maj-2 juni 2019
I våra trakter börjar vandringen
onsdag 22 maj från Kyrkhult till
Jämshög, med övernattning på
Jämshögs folkhögskola, från 22 till
23 maj.
Därefter fortsätter vandringen:
Torsdag 23 maj Jämshög - Vånga.
Fredag 24 maj Vånga - Ivö.
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Lördag 25 maj Ivö - Kiaby.
För mer information gå in och läs på
www.pilgrimsvagen.se/tioarsjubileum
För mer info kontakta Lars Arvidsson
0702 69 77 63

PÅSKEN

Påskspel för skolorna, åk 3
Sedan år 2008 har Jämshögs församling i ord och
handling gett elever i årskurs
3 möjlighet att få inblick i
påskens händelser på Jesu
tid.

I år kommer ”Påskspelet” framföras vecka 15.
Det kommer att blir ett drama där
barnen får se vad som hände innan
och under påsken såsom det gjordes för nästan 2 000 år sedan.
Barnen får träffa några personer
som berättar en del om det som

skett. Det berättas om Jesus; hur
han blev älskad och hatad, hånad
och korsfäst, dödad och begraven.
Barnen får också träffa kvinnorna
som gick till graven och får höra
ängels ord; ”Var inte rädda, han har
uppstått, graven är tom, han lever.”

Bordsmässa i Gudmorshuset i
Jämshögs kyrka
Torsdag 14 mars kl 17.00
Samtal i fastetid
Bordsmässa i Gudmorshuset, Jämshögs kyrka.
Präst: Solveig Wollin, musiker: Bo Johansson
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Påskens Gudstjänster
Skärtorsdag
18 april kl 18.00

Långfredagen
19 april kl 10.00

Skärtorsdagsmässa i
Jämshögs kyrka
Präst: Lars Arvidsson

Långfredagsgudstjänst i
Olofströms kyrka
Präst: Lars Arvidsson

Påskafton
20 april 10.30

Ekumenisk bönesamling,
Pingstkyrkan i Olofström
Påskvandring och manifestation

Påskdagen
21 april kl 10.00

Påskdagsgudstjänst i
Jämshögs kyrka.
Kyrkokören medverkar.
Jonna Welander trumpet.
Präst: Lars Arvidsson
kl 12.00 Finsk Påskmässa
Olofströms kyrka
Präst: Jaako Punta

Annandag påsk
22 april kl. 10.00

Mässa, Olofströms kyrka.
Präst: Lars Arvidsson
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Kyrkogårdsinfo

Själaringning
är kyrkans sätt att genom klockringning

kungöra ett dödsfall
Jämshögs församling har själaringning för avlidna personer, d v s det
ringer 5 min med båda klockorna.
Numera sker en ringning oavsett
hur många som är avlidna. Ringningen genomförs på vardagar kl
15, måndag till fredag, när anmälan

om dödsfall kommit till församlingen. I vilken kyrka det ringer i är
beroende på var den avlidne var
bosatt.
Vid själaringning är kyrkan öppen
för besök och möjlighet finns att
tända ett ljus.

Ljusbärare. Foto: Mikael Nygren.

Anders Gustafsson, Roland Nilsson och Torbjörn Jönsson
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Kyrkogårdsinfo

ORDNINGSREGLER
FÖR KYRKOGÅRDEN

Nytt begravningsombud
från 1 januari 2019

Länsstyrelsen har
utsett Sivert Eklundh
till nytt begravningsombud för Olofströms kommun
för tiden 1 januari
2019—31 december 2022.
Begravningsombudets uppgift är att granska hur
församlingen tar tillvara de personers intresse som
inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombudet är
Länsstyrelsens förlängda arm vid tillsyn av de kyrkliga huvudmännen.
Ombudet ska informera dem som inte tillhör
Svenska kyrkan om sin roll och hålla kontakt med
företrädare för andra trossamfund. Ombudet ska
ta reda på deras önskemål rörande verksamheten
och förmedla dessa till de ansvariga. Det gäller även
ceremonilokalen utan religiösa symboler.
Ombudet ska också se till att särskilda begravningsplatser, för dem som inte tillhör något kristet trossamfund, tillhandahålls inom ett godtagbart geografiskt avstånd. Det är huvudmannen - församlingen
- som ska tillhandahålla särskilda gravplatser.
Kontaktuppgifter till
Siverth Eklundh är:
Telefon 070 892 38 19
Mail sivertrseklundh@hotmail.com
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•

Kyrkogården är de dödas vilorum. En plats
för minnen och eftertanke. Visa vördnad och
uppträd som platsens helgd kräver.

•

Bil- och cykelåkning inom kyrkogården är
utan särskilt tillstånd förbjuden.

•

Hundar är tillåtna på kyrkogården men ska
hållas kopplade.

•

Var vänlig återställ använda redskap samt
lägg avfall på därför avsedd plats.

•

Gravrättsinnehavare är skyldiga att ta hand
om förbrukade batterier.

•

Visa hänsyn då jordfästning förrättas på
kyrkogården.

•

Vasar av glas är av arbetsmiljöskäl inte tillåtet
på kyrkogården.

•

Plastblommor eller andra konstgjorda före
mål bör ej anbringas på gravplats under
tiden 1 april till och med 31 oktober.

Barn & Familj och Ungdom
ingår i Jämshögs försam
ling och är i tro och
bekännelse en del av
Svenska kyrkan.
Målsättningen för vår verksamhet
Det ska vara en mötesplats med
mycket värme där alla ska känna sig
trygga och välkomna. Vi vill erbjuda
en skapande miljö och stimulera
barns och ungdomars sinne för musik, färg, form, fantasi, rörelse och att
spela teater.
Vi vill göra barn och ungdomar
medvetna om våra kristna traditio-

Stående fr. v. Ingela Strandberg, Anton Ossiansson, Ewa Johansson.
Sittande fr. v: Carina Kenneteg, Katarina Zätterberg, Christina Seldevall.
ner och att kyrkan blir en naturlig
plats att vara i. Vi vill skapa en plats
där barn och unga kan dela tro och
livsfrågor på sina villkor.
Vi vill med Kristus i centrum och
med dopet som grund verka i hela
Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa
i tro och ansvar. Vi vill tillsammans
med alla barn, unga och vuxna som
deltar i våra sammankomster få
vara en öppen gemenskap där vi
får upptäcka och dela kristen tro.
Ungdomsverksamheten har ett nära
samarbete med församlingens konfirmandarbete.
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I våra grupper och vid öppna verksamheter inbjuder vi till andaktstunder och gudstjänster. Dessa
innehåller undervisning om kristen
tro, bön, psalmsång och andliga
sånger. Andakter och gudstjänster
ska vara anpassade till de olika
målgrupperna som är samlade.
Barn & Familj och Ungdom i Jämshögs församling samverkar gärna
med skolor, föreningar och andra
organisationer.

Söndag 17 mars
kl 10 i Olofströms kyrka
Familjegudstjänst med musikalen ”Gryningsljus”
– en musikal om skapelsen
Medverkande: Barnkörerna, solister och musiker
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Ny grupp på gång!
Vi frågade Carina Kenneteg, kantor, vad som är på
gång
- Hej Carina! Något nytt på gång i
församlingen?
Ja, vi ska starta en lovsångsgrupp.
- Det låter spännande. Var?
Vi kommer att träffas i Olofströms
kyrka.
- Berätta mera.
Det blir på torsdagar varannan
vecka, kl 19 – 20 med start torsdagen den 14 februari.

– Vad betyder lovsång för dig?
Det betyder mycket. Jag tycker väldigt mycket om att sjunga lovsånger!
– Vad är det för speciellt med
lovsång?
Lovsång ger glädje. Man öppnar
sig för Gud och kommer närmare
honom.  
När jag sjunger lovsånger blir jag
glad och känner frid och trygghet.

Det går bra att ringa mig Carina på
tfn 0454-977 63 eller komma till
kyrkan när vi har samlingarna.
Frågade gjorde Lars Arvidsson

– Hur gör den som vill vara med?

Vårkonsert

söndag 19 maj kl 18
i Jämshögs kyrka
Medverkande:

Jämshögs kyrkokör,
Finn-Kööri,
Caprice,
Holjekören,
Tonsättarna
samt

Kyrkhults Hembygdsoch Kyrkokör
Foto: Privat
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Fastekampanjen 2019

Samma himmel.
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kampanjen pågår mellan 3 mars och 14 april och
fokuserar på det humanitära arbetet för människor
som drabbats av en konflikt eller katastrof.

I maj byter
Svenska kyrkans
internationella arbete
namn till

Act Svenska kyrkan.

Var med i kampen för människors rätt
att få resa sig starkare ur en katastrof.
Sw�sH� d�n g�vA t�lL

90� 12��

Varför byte av namn?

svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Den nuvarande avsändaren – då vi
kombinerar Svenska kyrkan, internationellt arbete och ACT alliansen
– är för krånglig. Många upplever
vårt arbete som meningsfullt, men
kommer inte ihåg vilka vi är.
Svenska kyrkans internationella arbete har tappat andelar på marknaden. Det beror förvisso bland
annat på att kollekterna har minskat. Delvis på grund av färre gudstjänster och färre gudstjänstfirare,
men också delvis på grund av låg
kännedom även inom kyrkan om
det internationella arbetet.
Vi vill vara den internationella organisation som är förstavalet inom
kyrkan och öka kännedomen om
vårt arbete brett ute i landet.
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DIAKONI
Foto: Pixabay

Jag är med dig!
Gud ger oss många löften i Bibeln, men av dem
finaste är ” Jag skall vara
med dig.” Nu när nya året
börjar och vi planerar
våra verksamheter i kyrkan känns det tryggt att
Gud är med oss. Vad som
än händer och var vi än är
livet, så vi kan tro på det
att Gud är med oss.

Jämshögs församling har diakonal
verksamhet både i Olofström och i
Jämshög. Som diakon i församlingen arbetar jag från 1 mars 60%.
Vi kommer ändå fortsätta med
olika grupper. Församlingspedagog Ewa Johansson fortsätter att
arbeta med Tisdagsträffar och med
Lunchträffen. Anja Virtala som
arbetar som assistent i församlingen har Café 3 och Träffpunkt på
Petrusgården. Vi har även 30-tal
frivilliga medarbetare som arbetar i
olika grupper och gör hembesök.

Vi hälsar alla nya och gamla med-
lemmar välkomna till diakoniverksamheten. Önskar du enskilda
samtal eller hembesök får du gärna ta kontakt med diakonen.
I Matt 28:20 står det ”Och jag är
med er alla dagar till tidens slut”
Vägen i livet är inte alltid enkel.
Gud har inte lovat ta bort några
hinder, men han har lovat gå med
oss. Nu vandrar vi tillsammans på
livets vägar till ett nytt år 2019.
Mervi Juutilainen, diakon

LUNCH-träffen,

en ”moderniserad” Sopplunch

Lunchträffen såg dagens ljus hösten 2018. Våra besökare bildade
en grupp som helt förutsättningslöst ville träffas över en lunch på
onsdagen varje vecka för att skapa
kontakter och prata tillsammans.
Det som är unikt med Lunchträffen
är att den är öppen för alla. Alla är
välkomna.

Det kostar 40 kr, man kommer de
gånger man har möjlighet och betalar för sin lunch, inget mer.

De här lunchträffarna ger verkligen
energi för kroppen samt är rogivande för själen.

Jag tror att det är den öppna ro
givande stämningen och gemen
skapen som gör att många attra
heras av den här verksamheten.

Man är glad när man går därifrån,
rik på nya bekantskaper och intressanta samtal med människor man
aldrig träffat annars.

Det finns de som kommer mest för
att få lunchsällskap, medan andra är
otroligt glada för en stillsam andaktsstund med ljuständning, bön
och psalmsång.
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Ewa Johansson, församlingspedagog

Foto: Marita Olsson

SVERIGE-FINSKT
Foto: Pixabay

Mitä on Jumala?
Taas on joulunvalot sammuneet
ja olemme menossa kohti uutta
vuotta. Jouluna hiljennymme seimen äärellä ja etsimme itsellemme
joulurauhaa sydämiimme.
Arkena kiireiden keskellä emme
aina muista sitä, että meillä on
Jumala, joka on aina kansamme.
Py Bäckman on sanoittanut virren,
jonka Mikko Peltola on kääntänyt
suomeksi. Tämän virren sanat kuvaa hyvin tämän päivän ihmisen
kysymyksiä.
”Mitä on Jumala? Mitä minulle?

Ehkä täynnä hyvyyttä, joka kätköön
jää?
Jumala ruumiissa, vaiko hahmo
vain? Usko, toivo,rakkaus? Halun
tietää sain.
Mitä on Jumala? Sade kuivan
maan? Käskyn voinko rikkoa, kun
sen tietää saan?
Jumala, oletko ääni kuultava?
Maku, tuoksu lempeä, tunne iholla?
Mitä on Jumala? Väri mieluinen?
Talon pohja kestävä, seinät, katto
sen?

Jumala kaikki on, kuulla nähdä voi.
Kantaa minut silloinkin, kun usko
heikko on. Ehkä sinut kohtasin,
vaan kuljin ohitse.”
Yhdessä me saamme tänäkin
vuonna kasvaa ihmisinä, jakaa
pelkojamme, surujamme ja
ilonaiheita ja kysellä ja etsiä, mikä
on Jumala juuri minulle.
Tervetuloa mukaan seurakunnan
toimintaan Olofströmin kirkolle ja
siunausta kuluvaan vuoteen.

Vad är Gud?
Julens ljus är släckta igen och vi är
på väg mot ett nytt år. Under julhelgerna blir vi stilla och letar efter
julfrid i våra hjärtan. När vardagen
kommer med stress glömmer vi ofta
bort att Gud är med oss alltid.
Py Bäckman har skrivit en psalm,
som heter Vad är Gud? Orden i
den beskriver väl, vad vi nutida
människor frågar.
”Vad är Gud? Vad är Gud för mig?
Kanske något som är bra, men som
gömmer sig.
Vad är Gud, finns det kropp, är det
en gestalt eller kärlek, tro och hopp,
jag vill veta allt.

Vad är Gud – är det regn för en törstig jord, snavar på ditt första bud, vill
ha mer ord.
Vad är Gud- välj åt mig, finns det
något ljud? Doftar eller smakar det,
känns det mot min hud?

sorg och glädje och fråga, vad är
Gud för mig?
Välkomna till församlingens verksamhet och Guds välsignelse till året
2019.
Vid pennan Mervi

Vad är Gud - är det färg, en för varje
smak? Är det grunden i mitt hus,
både golv och tak.
Vad är Gud - Gud är allt, hör och ser
och vill och tar över när min tro inte
räcker till. Kanske att jag mötte dig
men jag gick förbi.”
Vi kan även i år tillsammans växa
som människor, dela våra rädslor,
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Suomenkielinen diakoni
Mervi Juutilainen
Puh. 0454-977 56,
Kännykkä 070-562 70 57

Församlingsnytt

Följande personer har 1 oktober
– 31 december blivit medlemmar
genom dopet:

Följande personer har avlidit under
tiden 1 oktober – 31 december:

Wilma Nikki Estelle

dotter till Emma Nilsson

Elly Lindberg, Olofström 91 år
Greta Svensson, Jämshög 94 år

Melker Lennis

son till Beatrice Wickell och Sebastian
Johannesson

Julia Eva Joanna

Dotter till Joanna och Dominik Sikorski

Erik Elton

Son till Elina och Christoffer Löfqvist

Olle Erik Valter

Nadja Kristina Annika

Dotter till Ewelina och Mattias Bengtsson

Vincent Lillebror Mikael

Son till Johanna Eriksson och Sonny Resin

Agnes Mona Maria

Son till Emelie och David Andersson

Dotter till Jessika Svensson och Tobias
Sjöström

Emine Emmy

Ruth Anneli Siv Odina

Dotter till Malin och Zeki Ulcay

Wilhelm Ingvar Alfred

Dotter till Anna Helgesson och Jimmy
Larsson

Son till Rebecca Möller och Roine
Arnesson

Lilly Elisabeth Vanessa

Tora Britt-Marie

Ludvig Axel Jonathan

Dotter till Johanna och Adam
Porshammar

Dotter till Isabell och Stefan Edvardsson
Son till Stephanie Axelsson och Jonathan
Albertsson

Dopmöjligheter under vintern
Dopgudstjänster firas som regel två söndagar per månad, kl. 12.
Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.

Sön 14 kl 10 Dop i gudstjänsten i
Mars
Olofströms
kyrka
Dopmöjligheter
under
sommaren
Sön 3 kl 12 Dopgudstjänst
i
Jämshögs
kyrka
Maj
Dopgudstjänster
firas två söndagar
per månad, som regel kl 13
Sön 17
kl 14.
12.30
Dopgudstjänst
eller
Dopmöjlighet
finnsiockså
andra
Söni vissa
5 kl 10
Dopgudstjänster.
i gudstjänsten i
Boka kyrka
tid och fråga på församlingsexpeditionen,
Olofströms
Olofströms kyrkatel 977 00.
Sön 24 kl 13 Dopgudstjänst i
Olofströms kyrka

Sön 12 kl 12 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka

April
Sön 7 kl 12 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
Lör 13 kl 13 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka

Intresserad av dop?
www. dopsajten.se
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Herbert Svensson, Jämshög 89 år
Hannu Ruuska, Oloftröm 64 år
Rune Sjögren, Olofström 93 år
Maija-Liisa Kantola, Olofström 71 år
Britt Inger Hallberg, Olofström 85 år
Birgitta Mäkitalo, Olofström 69 år
Kerstin Flyberg, Olofström 56 år
Ethel Olsson, Jämshög 94 år
Pentti Turunen, Olofström 81 år
Sonja Johansson, Olofström 88 år
Marjatta Liikanen, Jämshög 82 år
Lennart Svensson, Olofström 85 år
Karl Gunnar Olsson, Olofström 77 år
Gun Olofsson, Jämshög 82 år
Nanny Nilsson, Jämshög 106 år
Roland Bengtsson, Olofström 87 år
Ingvar Ågren, Olofström 81 år
Eila Penttilä, Olofström 81 år
Tea Hildings, Gränum 86 år
Stefan Palmqvist, Jämshög 72 år

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Växel................................................................................. 0454-977 00
Bygatanoch
2, 293
72 JÄMSHÖG
Telefon
Exp.tid
Mån
10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Växel.................................................................................
0454-977 00

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Besöksadress: Bygatan
Bygatan 2,
2, JÄMSHÖG
JÄMSHÖG
Besöksadress:
E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
KYRKOR
För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.
Besöksadresser Jämshögs kyrka Bygatan ,
www.svenskakyrkan.se/jamshog
293 72 Jämshög
Olofströms kyrka, Bredgatan 11, ingång Kapellgatan 1
Tfn. o. Exp.tid
293 34 Olofström
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.
Anders
Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
www.svenskakyrkan.se/jamshog

Nytt
Terminsprogram
för våren ute nu!
Du hittar det aktuella
häftet i våra vanliga
lokaler, men också på
biblioteket,
vårdinrättningarna och
folkhögskolan.

komminister ...................................0454-977
Maurits Rehn
Bokning
.......................................................0454-977
01 / 977 58
07

.............0454-977
Nils-Eric
Gestegård
vik. komminister
Lars Arvidsson
kyrkoherde
...............................
0454-977 52
51
(även finskspr.)........... 0454-977 56
MerviSvensson
Juutilainen
vik. diakon
komminister
................. vxl 0454-977 00
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församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Ewa
Johansson
Mervi
Juutilainen
diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Foto: Christel Andersson

Carina
Kennetegförsamlingspedagog
kantor........................................
0454-977 63
. ........ 0454-977 62
Ewa
Johansson
Bo Johansson
församlingsmusiker.
............... 0454-977
0454-977 63
61
Carina
Kenneteg
kantor........................................
Christina Seldevall
Seldevall barnledare.
barnledare...........................
........................ 0454-977
0454-977 83
83
Christina
Agnetha
Andréasson
barnledare................... 0454-977 33
Ingela
Strandberg
fritidsledare..........................0454-977
33
Pernilla Gustavsson
Gustavsson församlingsvärdinna
församlingsvärdinna .... 0454-977
0454-977 80
80
Pernilla
Anders Gustafsson
Gustafsson kyrkogårdsförman
kyrkogårdsförman ...........
....... 0454-977
0454-977 04
04
Anders
Magnus Ljungberg
Ljungberg fastighetsförman
fastighetsförman .............
............. 0454-977
0454-977 60
60
Magnus

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

25 år
Ewa Johansson tackades för sina 25 år som anställd i
Jämshögs församling vid kyrkofullmäktige i december.
Så tack för dina hittills 25 år och hopp om fler goda år
i församlingen.

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.

Julkampanjen ”En flicka är född”
Från 1 advent till trettonhelgen har vi haft insamling
till Svenska kyrkans Internationella arbete.

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

Resultatet blev 21 495 kr Tack till alla er som
bidragit.
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Kalendarium sommaren 2016
Kalendarium våren 2019
Mars

3 sön		
Fastlagssöndagen
			
10.00 Jämshög Gudstjänst*, Fasteinsamling.
Kyrkokören
			
12.00 Jämshög Dopgudstjänst
5 tis
15.00 Folkhögskolan Mässa
6 tis
18.00 Jämshög Askonsdagsmässa
10 sön		
1 söndagen i Fastan
			
10.00 Olofström Mässa*
			
12.00 Olofström Finsk mässa
14 tor 17.00 Jämshög Bordsmässa, se sid 4
17 sön		
2 söndagen i Fastan
			
10.00 Olofström Familjegudstjänst Musikal av
barnkörerna
			
12.30 Olofström Dopgudstjänst
			
18.00 Jämshög Musikgudstjänst Kyrkokören
19 tis 15.00 Folkhögskolan Mässa
24 sön		
Jungfru Maria Bebådelsedag
			
10.00 Jämshög Mässa*
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
26 tis 15.00 Folkhögskolan Mässa
31 sön		
Midfastsosöndagen
			
10.00 Olofström Mässa*
2 tis
15.00
7 sön		
			
10.00
			
12.00
9 tis
15.00
13 lör 13.00
14 sön		
			
10.00
16 tis

April

Folkhögskolan Mässa
5 söndagen i Fastan
Jämshög Mässa*
Jämshög Dopgudstjänst
Folkhögskolan Mässa
Jämshög Dopgudstjänst
Palmsöndagen
Olofström Familjegudstjänst* med dop,
Barnkörerna
15.00 Folkhögskolan Mässa

18 tor		
			
18.00
19 fre		
			
10.00
20 lör		
			
10.30

21 sön		
Påskdagen
			
10.00 Jämshög Påskdagsgudstjänst*
Kyrkokören.
			
12.00 Olofström Finsk mässa
22 mån		
Annandag påsk
			
10.00 Olofström Mässa*
23 tis 15.00
28 sön		
			
10.00
30 tis 15.00

Folkhögskolan Mässa
2 söndagen i påsktiden
Jämshög Mässa*
Folkhögskolan Mässa

Maj

5 sön		
3 söndagen i Påsktiden
			
10.00 Olofström Gudstjänst*med dop,
Barnkörerna
7 tis
15.00 Folkhögskolan Mässa
12 sön		
4 söndagen i Påsktiden
			
10.00 Jämshög Gudstjänst* Instrumentalist
			
12.00 Jämshög Dopgudstjänst
14 tis 15.00 Folkhögskolan Mässa
19 sön		
5 söndagen i Påsktiden
			
10.00 Olofström Mässa* Lovsångsgruppen
			
12.00 Olofström Finsk mässa
			
18.00 Jämshög Vårkonsert med körer
21 tis 15.00 Folkhögskolan Mässa
26 sön		
Bönsöndagen
			
10.00 Jämshög Mässa*
28 tis 15.00 Folkhögskolan Mässa
30 tor		
Kristi Himmelfärdsdag
			
10.00 Folkhögskolan Gudstjänst
			
11.00 Olofström Avslutning, Barn & familj,
barnkörer m fl Mer info kommer
			
20.00 Jämshög Finsk körfestival
*) Enkelt kyrkkaffe

Skärtorsdagen
Jämshög Mässa
Långfredagen
Olofström Gudstjänst
Påskafton
Olofström Ekumenisk påskmanifestation

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

