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Betraktelse
Vi är alla olika. Så ska det vara. Jag är en
sommarmänniska. I solen, i grönskan
trivs jag som allra bäst. Om jag inte får
tillräckligt med sol blir hösten väldigt
lång, mörk och dyster.
Foto: Privat

En del av sommaren ägnar jag åt rekreation, det som
betyder ”återskapelse”. Ofta innebär det en återskapelse
av krafterna vilket ibland tar tid. Och det måste det få
göra. En del av det som jag upplever som mina ”måsten” får vika. Det finns det som är viktigare. Dammråttorna kanske blir lite större, men då får de väl bli det.

Jag tror att Gud har skapat människan till att arbeta
och ta ansvar, till att skratta och gråta, till att älska och
älskas, till att verkligen bry sig. Men jag tror också att
Gud har skapat människan till att vila, till att ibland
faktiskt inte göra någonting alls. För att återskapa sig
själv och sina krafter.

Jag påmindes om hur viktig rekreationen är en vårdag
i mars då Gertrud och jag gick längs River Spey utanför
Aberlour i Skottland. Floden är ett oerhört populärt laxfiskevatten och längs floden har man satt upp ett flertal
bänkar. På en av de här bänkarna satt en skylt där det
stod följande:

Använd tid, inte till att stirra som i stirra omkring, utan
stirra som i att stå och stirra, alltså inte göra någonting särskilt. För just i de stunderna kommer livet till
dig. Just i de stunderna har
vi också lättare att känna att
Gud finns där.

”What is this life if full of care
We have no time to stand and stare.”
Lite slarvigt översatt: Vad är det här livet, fullt av omsorger, om vi inte har tid att stå och stirra. Och det var
precis vad vi gjorde då och vi gjorde det ganska länge.
Vi stirrade ut över en flod som flöt fram i det vackra
landskapets solljus. Och det kändes skönt.

Ha en skön sommar.
Maurits Rehn
Foto: Susanne Andkvist

Foto: Privat
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Välkommen Maurits
Välkommen tillbaka, säger vi till vår nye
komminister Maurits Rehn. Han började den 9 maj och ersätter Jennie Chapman som slutade tidigare i år.
Hur känns det Maurits att komma tillbaka?
Det känns väldigt spännande att komma tillbaka till
Jämshögs församling som komminister. Eftersom jag
har bott i kommunen sedan 1983 har jag tillbringat mer
än halva mitt liv här och därför känns det ur arbetets
perspektiv som att komma ”hem” igen.
Har du några förväntningar när du har kommit
”hem” igen?
Jag ser fram emot att möta många olika människor i
många olika sammanhang och att förhoppningsvis göra
lite nytta i församlingen.

Sommaröppet
Småbarnscafé

Onsd. 15/6 och 22/6 kl. 9.00-11.30
på Petrusgården i Jämshög.
För förälder eller annan vuxen med barn upp till 3 år.
Lek och sång. Fika finns att köpa.

Små och stora

Torsd. 16/6 och 23/6 kl. 13.00-16.00
i församlingsgården i Olofström.
Lek, pyssel och sång. Fika finns att köpa.
Hoppas vi ses – Välkomna!
Foto: Mervi Juutilainen

Träffas och Trivas
på Petrusgården månd. 13/6, 20/6 och 27/6 kl. 14.00.
Musikunderhållning med musikskolans elever och
Katalin Hajas.
Andakt och servering.
Varmt Välkomna !

Foto: Agnetha Andreasson
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En värld på flykt
Att komma till
ett nytt land
Ewa Johansson, språkvän,
har träffat Raeda och Sandi

År 2015 fanns
det 60 000 000
människor på flykt
i världen
– 163 000 av dem sökte asyl i
Sverige, den högsta siffran någonsin. Det var särskilt under
hösten som den stora ökningen
kom med tusentals människor
varje vecka. Av dessa var drygt
35 000 ensamkommande barn,
också det en dramatisk ökning
jämfört med tidigare år.

Raeda är mamma till Sandi (11år)
Vill ni dela med er och berätta
lite om den här perioden i era
liv när ni lämnade Syrien?
När och på vilket sätt har ni
kommit till Sverige och hur har
resan gått från ert hemland?
Vi lämnade Syrien för ett år sedan
och vistades i Turkiet, där vi bodde
i ett halvår. Sedan förflyttade vi oss
till sjöss till Grekland på en båt i
bagageutrymmet. Resan innebar en
stor rädsla för att förlora våra liv i
varje ögonblick.
Varför har ni kommit till Sverige och just till Olofström?
Jag kom direkt till Sverige och till
Olofström eftersom min dotter
bor här. Innan jag kom till Sverige
hade jag hört från folk mycket gott

om svenskarna när det gäller alla
nyinflyttade människor.
Vad skulle du vilja säga om
svenskarna, svenska folket?
Vi fick lära känna Lena och Ewa
och vi har blivit välbehandlad av
dem. Vi är mycket glada över deras
vänskap.
Vad tänker du på din och Sandis närmaste framtid?
Vi vet inte mycket om vår framtid
just nu. Sandi har fått gå i skola
och lär sig svenska här i Olofström.
Själv vet jag inte hur mitt liv kommer att bli. Jag vill inte bestämma
något förrän jag får mitt beslut från
Migrationsverket.
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De allra flesta asylsökande bor i
Migrationsverkets boenden men
det är även möjligt att bo hos
släktingar eller bekanta. I Olofström har Migrationsverket boenden i Slagesnäs (Galaxen) samt
lägenheter i Vilshult och i Olofström med totalt ca 525 platser.
Ensamkommande barn placeras
via socialförvaltningen på HVBhem eller i familjehem om de är
under 15 år. Förra året anvisades
72 ensamkommande barn till
Olofström vilket innebar ett hårt
tryck på socialförvaltningen med
att bland annat ordna bostad
inom 24 timmar. Alla ensamkommande barn ska även ha en god
man.

En värld på flykt
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Catharina Ahlström,
Får vi
Integrationssamordnare i
Olofströms kommun

Jag började arbeta som integrationssamordnare i februari 2015,
en helt ny tjänst i kommunen under Kommunledningsförvaltningen. Min arbetsplats är på andra
våningen i Folkets Hus där även
vårt nystartade ”Servicecenter för
nyanlända” finns. Dit kan alla nyanlända och övriga som behöver
information, hjälp och stöd med
olika saker komma istället för att
skickas runt till olika ställen. Här
har jag två medarbetare som bland
annat talar arabiska och dari vilka

är två stora språkgrupper i Olofströms kommun.
Andra arbetsuppgifter som jag har
är bland annat att etablera nätverk
och samarbeten inom kommunens
olika förvaltningar och med externa aktörer, delta i regionalt arbete,
driva olika integrationsprojekt samt
att bevaka integrationsarbetet nationellt, exempelvis vad nya lagar
och förordningar innebär för kommunen.

Hur går det till?
När en asylsökande får permanent
uppehållstillstånd (PUT) flyttar
man till en egen bostad i någon
kommun i Sverige för att börja
sitt nya liv. Det är svårt att hitta
bostäder i så gott som alla kommuner i Sverige idag och så även
i Olofström. Under 2015 flyttade
det in 253 personer, så kallade
nyanlända, i Olofströms kommun.
Vuxna nyanlända omfattas av
lagen om etableringsinsatser vilket
betyder att man är inskriven på
Arbetsförmedlingen, är sysselsatt
på heltid med bland annat SFI och
får etableringsersättning under

24 månader. Därefter är det tänkt
att man ska vara redo för arbetsmarknaden.
Barn och ungdomar deltar i förskola och skola på samma villkor
som övriga i samhället.
Även asylsökande barn och ungdomar upp till 18 år får gå i skolan
och barn 3-5 år får gå i allmänna
förskolan. Detta innebär ett stort
tryck på förskola och skola med
väldigt många barn och ungdomar
som ska in i verksamheterna.
För en lyckad integration är
fritiden en viktig arena. I höstas
startade Catharina, tillsammans

Ett pågående projekt är även ”Språkvän”, som är en möjlighet att träffa nya
människor och lära sig mer om andra kulturer. Att bli språkvän är att umgås utan krav och det är helt upp till språkvännerna själva att bestämma
hur ofta man ska träffas, vad man vill göra osv. Alla språkvänner får även
ett ”Evenemangskort” som berättigar till fria entréer och aktiviteter hos
olika aktörer.
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med Lena Nilsson, fritidskonsulent
och Amra Bajramovic, samordnare
barn och unga, projektet ”Mötesplats Olofström”. Tanken är att
alla nya ska få tips om och hjälp
med att hitta vad man kan göra
på fritiden i föreningar och på
olika mötesplatser. Alla föreningar,
organisationer och studieförbund
som vill arbeta med integration
kan sprida information om sin
verksamhet via oss och vi samverkar och stöttar gärna kring olika
aktiviteter. Jämshögs församling
har språkcafé i Olofström och
mötesplats i Jämshög.
Kontakta Amra (Olofströms
kommun) om du vill bli språkvän,
det behövs många fler!
Mer information finns på Olofströms kommuns hemsida under
”Ny i Sverige”.

Konfirmand
2016-2017

För dej som
är född 2002
startar nya konfirmations
grupper till hösten.
Vi erbjuder en onsdagsgrupp med
träff varannan onsdag med start den 31
augusti 2016 och en sommargrupp som
har sina träffar under de 3 första veckorna
på sommarlovet 2017 inklusive ett par förträffar
redan under hösten 2016.
Välkommen till informationsträff för alla nya konfirmander och föräldrar/vårdnadshavare,

Onsdag 1 juni 2016 kl 18.30
Mariasalen i Olofströms församlingsgård.
Mer information
finns även på vår hemsida!
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Musik i sommarkväll 2016
Söndag 12 juni
Jämshögs kyrka
kl. 20.00

”En somrig bukett av visor och sånger”
Medv: Ingrid Karlsson, vissångerska som spelar och sjunger
tonsatta dikter av olika författare.
Susanne Eriksson, körsångerska som även uppträder som
solist. Carina Kenneteg, kantor.					
		
			
									
											

Foto: Susanne Andkvist
övriga foto: privat

Söndag 10 juli
Kyrkhults kyrka
kl. 20.00

Klassiska sommar
pärlor" med Trio
Salong
”Vi

erbjuder er ett variationsrikt
program som består av en bland
ning av klassisk- populär- och
folkmusik. Ex Våren av Vivaldi,
Drottningholmsmusiken av Roman,
Sommarsång av Pettersson-Berger m fl.”

Trio Salong består av: Olle Joelsson – violin, Robert Wiklander – cello samt Kjell-Ove Dahlman – piano

Söndag 24 juli
Jämshögs kyrka
kl. 20.00

“Örongodis för stråkkvartett”
"Engerkvartetten är en familjeensemble som består av Karin och Mirjam, violin, Sara, viola och
Rebecca cello. Kvartetten har en stor repertoar,
alltifrån visor och psalmer till stråkkvartetter av
de stora tonsättarna – Mozart, Beethoven, Bach
m fl. På programmen finns ofta tangoinspirerad
musik av Astor Piazzolla med."
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Söndag 7 augusti
Jämshögs kyrka
kl. 20.00

”Svängig skönsång med
Fourtunes”
”Vi är fyra tjejer som blandar jazz, visa, gospel och pop i varierade arrangemang, a capella och till pianokomp. Välkommen till en
härlig kväll med stämsång, vackra somriga
låtar och skönsjungande kvinnor!”

Söndag 14 augusti Kyrkhults kyrka kl. 20.00

”Sånger och visor” om sommaren

”Vi är tre musikanter från södra Småland och Blekinge: Linda
Rosenberg med sång, Christer Carlqvist spelar gitarr och Håkan
Stahre, piano och saxofon. Vår repertoar består mestadels av melodier skrivna av svenska artister: Sonja Aldén, Sarah Dawn Finer
och Ted Gärdestad.”

Söndag 21 augusti
Jämshögs kyrka
kl. 20.00

”Jazz med Gospel
Stompers”

Gospel Stompers har funnits i
drygt 30 år. Under den tiden har
orkestern hunnit med många olika
evenemang. Man har turnerat både på hemmaplan, bl. a. på Hälleviks Tradjazzfestival, men även i USA. Musikstilen är medryckande och glad och har sina rötter i det man kallar tradjazz, men man blandar också in kända
andliga melodier såsom gospel, ballader och jazzstandards.
Musikanterna i Gospel Stompers är: Dan-Inge Ohlsson, piano och sång, Uno Hellgren, trumpet, Jonathan
Martinsson, trummor, Lars-Åke Martinson, elbas och sång, Arne Dahlström, klarinett och sång, Sven-Åke
Jeppsson, banjo och sång, Sven-Olof Pettersson, trombon och piano.
Musik i sommarkväll sker i samarbete med
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Under sommaren firar vi gudstjänster kl 10.00 de flesta
söndagar men vid två tillfällen är vi ute när vi firar friluftsgudstjänster.
Midsommardagen 25 juni kl 14.00 på Jämshögs Folkhögskola,
bakom kapellet. Tag med egen kaffekorg så fikar vi efter gudstjänsten.
Söndag 21 augusti kl 15.00 på Forneboda, Kyrkhult. Då firar vi
ekumenisk gudstjänst tillsammans med övriga församlingar i Olofström. Fika efteråt i Fornebodastugan.
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Vi är nu
miljödiplomerade
Jämshögs församling är nu miljödiplomerade enligt
Svenska kyrkans miljödiplomering fas 1.
Det blev vi vid mässan i Jämshögs kyrka söndagen den 3
april 2016. Detta firades efteråt med bullar och tårta, samt
med en föreläsning av Anders Nylander om vardags
miljö.
Nu blickar vi framåt för ett fortsatt bra arbete för en
hållbar utveckling i församlingen.

Arbetsmiljögruppen genom Susanne

Foto: Susanne

Miljötips för hemmabruk
• Gasol kan användas för att ta
död på ogräs och finns att köpa
för privat bruk.

Andkvist

Sopsorteringen på
kyrkogården
På kyrkogården finns serviceplatser
på ett flertal ställen. Vid dessa finns
behållare för sortering av
áá Glas och metall
áá Växter och jord
áá Plast och papper

Förr användes ogräsättika men
detta är inte så effektivt som
gasol eftersom bränning med
gasol tar död på rötterna.

Släng gärna i rätt behållare så underlättar detta mycket för personalen på kyrkogården.
Batterier som används kan lämpligen sorteras hemma.

• Med ett vanligt skyffeljärn
kommer man åt på de flesta
ställen.
• Batteridrivna häcksaxar och
trimmer finns att köpa och ett tips
är att gå ihop några hushåll och
köpa detta tillsammans.
• Även batteridrivna stångsågar
finns för att ta bort grenar på
högre höjder.

11

DIAKONI

Härliga sommar
Foto: Privat

Härligt med sommar och
sol. Det är så roligt att vara
mer ute och njuta av värmen och ljuset.
Även i år har diakoniverksamheten
”Träffas och Trivas”. Under tre
veckors tid kommer Katalin Hajas och flera barn, ungdomar och
besöksgruppen att medverka. Det
är alltid lika roligt att se de entusiastiska barnen uppträda på våra
äldreboenden. På måndagar har vi
program för alla som vill komma till
Petrusgården.
Förra året började jag symbol
pedagogutbildningen, som
pågår under två års tid.
Under utbildningen har jag en
drömgrupp och en bildgrupp.
Om Du är intresserad av att delta
i bildgruppen, finns det möjlighet
under juli månad. Jag har plats för
6 personer.

”Vad är symbolon?
Ordet är grekiska och betyder sätta
samman, göra helt. Den
helande kraften finns i män
niskan. Symbolspråket är vårt
omedvetna språk som genom
kreativa metoder kan hjälpa oss
att lära känna oss själva och
vår innersta längtan. Symbol
pedagogiken hjälper människan
att möta egna inre bilder och finna
sammanhang. Genom symbolerna
kan vi hitta redskap för att leva
livet mera helt, och i sammanklang
med oss själva. Färg och form,
visualisering och bild, drömmar
och dans, rit och berättelse utgör
uttrycksfulla arbetsredskap att
utforska symbolvärlden med”. Så
stod det i broschyren, som jag fick
från Folkhögskolan. Symbolon
via unna = ”Kärlekens väg till hela
människan”. Utbildningen har bara
börjat, men är så intressant. Att få
måla sina inre bilder, att berätta om
sina drömmar. Vägen går genom
människan och hennes inre kraft
12

och mötesplats, för människa och
Gud. Ja, hur är det? ”Himmelriket
finns inom oss.” Åke Högberg med
Maj Högberg är grundaren för
kursen och Helen Kémi är vår lärare
här i Jämshög.
Är du intresserad att under
sommaren måla dina inre bilder,
delta i meditation i tystnad och
promenera i naturen. Ta kontakt
med mig, diakon Mervi Juutilainen,
så berättar jag mer.
”Nu är det härligt att leva! Nu är det
tid för musik. Nu vill vi sjunga och
spela sommarens solmelodi!” ( Sv.
psalm 753)

Välsignad
sommartid
till er alla.
Mervi
Juutilainen

SVERIGE-FINSKT

Helmiä

Bild: Verbum

Me ruotsinsuomalaiset
olemme saaneet uuden
kirjan, johon on kerätty
uusia ja vanhoja hengellisiä lauluja ja virsiä. Ihania
laulun helmiä. Anne Simonsson, Kira Lankinen,
Mikko Peltola ja Pekka
Turunen ovat yhdessä
koonneet tämän hienon
kirjan. Tämä kirja on tehty
juuri Ruotsin kirkon suomenkielistä työtä varten.
Olemme kevään aikana
jo saaneet laulaa kirjasta,
meidän Kallingen retkellä
ja vuosikokouksessa.

Kira Lankinen , joka on yksi kirjan
tekijöistä, asuu tilapäisesti Blekingessä. Olemme saaneet hänen
avullaan laulaa näitä ihania lauluja.
Vanhoja tuttuja suomalaisia lauluja
ovat Suojelusenkeli, Siunaa ja varjele meitä, Mun kanteleeni kauniimmin ja Oi muistatko vielä sen virren
ja monta muuta ihanaa laulua ja
virttä. On myös iloista, kun saa laulaa Ruotsin kirkon uusia suosikki
virsiä 2000- luvulta ja 90- luvulta.
Tule sinäkin laulamaan kanssamme, näitä ihania laulun helmiä. ” Isä
kirkkaiksi tekee päiväsi,ne täyttää
voi valollaan, mutta rauhallaan
oikeudellaan tahtoo hän täyttää
kaiken maan. Kun tunnet nyt suven
henkäisyt, ne Luojan armosta saat,
muista : rauhallaan, rakkaudellaan
tahtoo täyttää hän kaikki maat.”

Anne ja Helmiä. Foto: Kaj Aalto
Virsi 752, Ruotsin kirkon virsikirja.
Kesähartaudessa 29/6 klo. 13.30
Olofströmin kirkolla laulamme,
joitakin lauluja. Silloin on myös
ohjelmassa, hartaus, lasten musiikkia ja lauluja Katalin Hajaksen
johdolla ja kahvitarjoilu. Tervetuloa
ja laulurikasta kesää kaikille !

Sångpärlor
Sverigefinskt arbete ha fått en ny bok,
Pärlor. Boken innehåller Den svenska
psalmboken med tillägg, och samlingarna
Psalmer 90-talet och Psalmer 2000-talet.
Boken har även traditionella och nya psalmer från Finlands evangelisk-lutherska kyrkas sångtradition. Vi har beställd 25 böcker
och vi hoppas att alla känner sångglädje
och kommer till kyrkan och sjunger med
oss.
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Suomenkielinen diakoni
Mervi Juutilainen
Puh. 0454-977 56,
Kännykkä 070-562 70 57

Församlingsnytt
Följande personer har under
tiden 1 januari – 31 mars blivit
medlemmar genom dopet:

My Ellen Johanna

dotter till Nathalie Eriksson och Sam
Axelsson

Lennart Persson, Olofström 84 år
Jörgen Mortensen, Olofström 68 år

Elliot John Fredrik

Son till Lisa Olsson och Hampus
Lönnestig

Per Vince

son till Ida Johansson och Robin
Rolandsson

Beatrix Margit

dotter till Jessica och Janne Sulasalmi

Jarl Gustaf Ola

son till Anna Björnsson och Per-Ola
Persson

Loa Carl Tommie

son till Lina Håkansson och Tommie
Samuelsson

Signe Maria Annika

dotter till Caroline och Linus Olofsson

Keylie Sonja
dotter till Cindy Lennartsson och
Matthias Mäkitalo

Gertrud Fransson, Olofström 96 år

Följande personer har under tiden
1 januari – 31 mars avlidit i
Jämshögs församling:
Greta Petersson, Olofström 87 år
Nils Persson, Olofström 85 år
Marta Karlsson, Jämshög 89 år
Inga Håkansson, Olofström 77 år
Stig Johansson, Jämshög 73 år
Gunhild Kullman, Olofström 92 år
Anny Mattsson, Jämshög 100 år
Anna Olofsson, Jämshög 96 år
Lennart Olsson, Jämshög 82 år
Micael Näslund, Olofström 49 år
Jan Johansson Vaara, Jämshög 71 år
Anita Liljeqvist, Olofström 73 år

Pauli Lesonen, Olofström 62 år
Brita Johansson, Jämshög 92 år
Roland Carlström, Olofström 80 år
Vilmos Princz, Olofström 71 år
Elly Persson, Jämshög 86 år
Sven Birger Svensson, Olofström 84 år
Stig Eriksson, Olofström 83 år
Hilding Andersson, Olofström 84 år
Kjell Svensson, Jämshög 82 år
Ritva Kääriäinen, Olofström 74 år
Anita Karlsson, Olofström 54 år
Birgit Magnusson, Olofström 86 år
Paula Sorri, Olofström 78 år
Hilda Olofsson, Olofström 91 år
Arne Johansson, Olofström 96 år
Arne Johansson, Olofström 82 år
Folke Olsson, Olofström 90 år

Dopmöjligheter under sommaren
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.

Juni
5 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
12 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
Juli
3 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
10 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Augusti
7 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
14 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Intresserad av dop?
www. dopsajten.se
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Per Anders Melander, Olofström 79 år
Anja Rehn, Olofström 83 år
Lilian Sällström, Olofström 61 år
Margit Nilsson, Olofström 88 år
Martta Eskolin, Olofström 92 år
Stina Näsman, Olofström 86 år

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Nytt
Terminsprogram
för sommaren
ute nu!

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

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Besöksadress: Bygatan 2, JÄMSHÖG
E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.

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

www.svenskakyrkan.se/jamshog
Tfn. o. Exp.tid
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
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Anders Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
Maurits Rehn komminister ...................................0454-977 58
Nils-Eric Gestegård vik. komminister .............0454-977 52
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Ewa Johansson församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Carina Kenneteg kantor........................................ 0454-977 63
Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61

Höstupptakt

Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83

söndag 4 september kl 10.00

Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33

Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60

i Olofströms kyrka och församlingsgård
(som firar 30-årsjubileum). Gudstjänst, fika, korvgrill, loppis m m. Anmälan om loppisplats till exp.
senast 22/8. Mer info i nästa nummer.

DIREKTNUMMER

Fasteinsamlingen

Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04

Från Fastlagssöndagen till Palmsöndagen har vi haft
insamling till Svenska kyrkans internationella arbete.
Årets resultat blev 19 935 kr.
TACK! till er alla som har bidragit både med pengar,
gåvor och engagemang.

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

Ansökan stipendier
Dannfeltska stiftelsen

www.svenskakyrkan.se/jamshog

Blankett för ansökan finns på
Dannfeltska stiftelsens hemsida
www.dannfeltskastiftelsen.se , på
församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/jamshog
eller så tar du kontakt med expeditionen i Jämshög
tfn 977 00. Ansökan senast 24 oktober.

Den senaste informationen från församlingen hittar
du på vår hemsida. Där hittar du även våra gudstjänster och information om våra verksamheter.
Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
15
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Kalendarium sommaren 2016
Juni

3 fre
9.30 Jämshög Skolavslutning Folkhögskolan
5 sön 2 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
9 tors 		
Skolavslutningar
10 fre 		
Skolavslutningar
12 sön 3 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa*
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
13 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
19 sön 4 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa *
20 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
25 lör Midsommardagen
			
14.00 Folkhögskolan Friluftsgudstjänst, kaffekorg
26 sön Johannes Döparens dag
			
10.00 Jämshög Mässa *
27 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas

Juli

2 lör 11.00 Jämshög Konfirmation
			
14.00 Jämshög Konfirmation
3 sön 6 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst

10 sön Kristi förklarings dag
			
10.00 Olofström Mässa *
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
20.00 Kyrkhult Musik i sommarkväll
17 sön 8 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *
24 sön 9 söndagen efter Trefaldighet
			
14.00 Gaslunda skola Gudstjänst, kaffe
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
31 sön 10 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa *

Augusti

7 sön 11 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
14 sön 12 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa *
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
20.00 Kyrkhult Musik i sommarkväll
21 sön 13 söndagen efter Trefaldighet
			
15.00 Forneboda Ekumenisk Friluftsgudstjänst,
fika
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
25 tors 19.00 Folkhögskolan Mässa
28 sön14 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög 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

