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Sommarens
fagra örtesängar

”En vänlig grönskas rika dräkt har
smyckat dal och ängar. Nu smeker
vindens ljumma fläkt de fagra
örtesängar”.

då vi verkligen tar till oss det vackra och sköna är heliga stunder, ögonblick att ta vara på, som ger kraft
och livsmod. Den här sommaren önskar jag Dig som
läser dessa rader många fina stunder att öppna dig
för skapelsens skönhet. Var rädd om de stunder då du
kan höra eller känna den ljumma fläkten från en varm
sommarvind eller bara få sitta ned och njuta av ljudet
från ett porlande vattendrag. Ta vara på stunden – ge
dig tid att ta emot det goda Livets Herre vill skänka
dig i ögonblicket som snart kan vara förbi – för sommaren är kort och vi behöver alla fylla på av det goda
sommaren kan ge av värme, ljus och vila!

Jag kan tänka mig att författaren till denna vackra
sommarpsalm var inspirerad av Jesu bildspråk i
Matteusevangeliet. Där jämför Jesus ängens liljor med
kung Salomos vackraste dräkt, som i all sin prakt inte
kunde mäta sig med hur blommorna på marken var
klädda!
Det finns en skönhet i naturen som på ett särskilt sätt
blir uppenbar för oss under sommarens mest intensiva
dagar. Det vackra vi ser och det sköna vi upplever med
våra olika sinnen har sin grund i naturens förunderliga
beskaffenhet, men beror också på vad som finns hos
varje betraktare. För att det vackra i naturen ska kunna
uppfattas som värdefullt och skönt krävs det att någon
finns där som ser, hör och känner! Som ser den vackra
solnedgången, som hör fågelsången i dungen eller
känner den ljumma vinden mot kinden!

Med önskan om en skön
sommar!
Lars Arvidsson, kyrkoherde

Ibland har vi svårt att ta till oss de sköna i världen. Av
olika skäl kan det vara stängt för oss. Men de stunder

Foto: Anna Söyseth
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Veckorna 25 och
26 kommer vi
att arrangera
”sommarkul”

Dopet (III)
Varför döper vi
våra barn?
Kanske skulle många svara att det
är en kär tradition. Och visst är
det en tradition. Men dopet är så
mycket mer.
Dopet handlar om min relation
till Gud. De första orden vi säger i
dopgudstjänsten är: ”Gud vill att vi
ska leva i gemenskap med honom.”
De orden gäller varje människa,
alldeles oavsett vem vi är. Det betyder att vi också kan döpas, alldeles
oavsett vem vi är. Dopet är en gåva
som vi kan ta emot utan att först ha
presterat någonting i förväg för att
förtjäna gåvan. Vi kallar det för nåd
och det är ett tecken på vem Gud är.
Alldeles särskilt tydligt blir det när vi
är med om att ett spädbarn döps.
Därför lyfter vi i dopet fram det
synsätt som Jesus hade på barnen.
Vid varje barndop läser vi berättel-

för alla åldrar, kl. 10.00 – 13.00,
varje vardag i Olofströms
församlingsgård/Storlekplatsen.
Då är man välkommen att leka, pyssla,
samtala m.m.
Vi kommer också att ha sångstund
med en enkel andakt för de som vill.
På plats varje dag finns Ewa, Christina
och Ann-Mari.
Mer information om ”sommarkul”
kommer att finnas på vår
facebooksida och hemsidan när vi
närmar oss sommaren!

sen om när Jesus välsignar barnen.
När mammorna kom till Jesus med
sina barn för att han skulle välsigna dem reagerar Jesu lärjungar på
ett sätt som var normalt på den
tiden. Jesus var bland annat en
religiös lärare och som sådan skulle
han bara ägna sig åt de vuxna.
Han skulle verkligen inte ha tid för
barn. Så lärjungarna vill köra bort
mammorna och barnen för att de
stör det som är viktigt. Men Jesus
bryter radikalt mot det synsättet
när han säger: ”Låt barnen komma
hit till mig.” Han går till och med ett
steg längre och framhåller barnen
som föredömen för de vuxna. Och
berättelsen fortsätter: ”Och han tog
dem i famnen, lade händerna på
dem och välsignade dem.” Så viktiga
är barnen för Jesus.
Dopet talar också om glädje. I
dopet säger vi välkommen till en
ny medlem i vår gemenskap och i
vår kyrkas gemenskap. Vi uttrycker
glädjen över att ta emot den här
personen. Men dopet talar också
om ansvar. Det är inte bara föräldrarna och faddrarna som har
ansvar. Varje vuxen har ansvar att
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försöka se till att våra barn kan växa
upp i en värld som är bra.
Så är dopgudstjänsten i sig en
ganska enkel gudstjänst, men den
har ett stort innehåll.
Det är inte bara barn som döps
i Svenska kyrkan. Varje år är det
också vuxna, som inte döptes som
barn, som tar emot dopet.
För alldeles oavsett vem vi är, så är vi
välkomna till dopet.
Maurits Rehn

Dopfunt i Jämshögs kyrka

Solveig Wollin

Jag heter Solveig Wollin, 55 år,
född och uppvuxen i Malmö. Jag
har inga syskon och endast min
mor kvar. Min väg in i kyrkan var
krokig, jag valde att inte konfirmera
mig när det var dags, men när gymnasiet hade börjat kom organisten
in från kyrkan intill och efterlyste
körsångare. Jag nappade på det
och har sedan den dagen sökt mig
fram och in i det som är min kristna
tro. Efter några år bestämde jag
mig för att läsa teologi och gjorde
det s.k diakonala året. Efter det gick
jag diakonutbildning och vigdes
på Ersta, arbetade 5 år som diakon
och hörsammade mer och mer
kallelsen att bli präst. Efter ytterligare två års studier prästvigdes jag

i Lund, det var 1996. Jag fick min
första placeringen i Sölvesborg
och bortsett från tre år i Osby har
vi blivit bygden trogna. Vi har idag
två flickor, 15 och 19, och bor i
Hällevik. Maken är kyrkvaktmästare i Sölvesborg. Mina intressen
är fortfarande körsång och sång
överhuvudtaget. Jag komponerar
lite. Jag älskar att predika . Vi är
filmtokiga och går mycket på bio.
Jag är en teaterapa som gärna
skriver texter och tycker om att få
folk att skratta och koppla bort
vardagen en stund.  Periodvis läser
jag mycket. Långa promenader i
omgivningarna är viktiga. Det blir
promenader i omgivningar här
också så snart snön är borta!
Tjänsten som skolpräst är lite
av en dröm för mig. Jag hoppas
på att få delta i det dagliga livet
och i den delen av undervisningen
som jag känner att jag kan. Min
förhoppning är att prästens
närvaro på skolan ska kännas
naturlig, att jag får hoppa in där
jag behövs och att kapellet ska bli
en naturlig plats att vara på för
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alla. Jag har en del drömmar om
hur min tjänst ska kunna utvecklas
och hur Folkhögskolan ska kunna
arbeta i framtiden. Jag hoppas att
mina kollegor här ska känna att jag
gärna hjälper till med det jag kan.
Jag känner redan att andan är god,
kamratskapet och välkomnandet är
gott och möjligheterna till sam
arbete många. I min tjänst ingår
också samtal och själavård och jag
hoppas att det ska kännas natur
ligt att söka upp mig, även om
man inte betraktar sig som starkt
troende eller aktiv i kyrkan. Min

Foto: Anders Olsson

förhoppning är att en del kyrkliga
kurser ska återkomma till Jämshög,
utöver de kurser för ideella som vi
har idag.
Det viktiga i livet är att finna ro ,
även om det är kaotiskt och tungt.
Att finna tid för bön och gudstjänst,
tid för viktiga och djupa samtal, tid
för att vårda sina relationer.
Det är viktigt att leva så med
människor att jag kan stå för det
jag tror på och den jag är och samtidigt uppmuntra och stödja andra
att göra detsamma. Vi har ett ansvar för att se och lyfta människor i
vår omgivning så att människovärdet blir bekräftat. Glädjen i att vara
människa och lärjunge behöver få
utrymme utan att bedömas utifrån
kriterier av lönsamhet eller kompetens.
Viktigt är också att få lov att ha
roligt, skrattet är viktigt!

Information angående
nedläggning av markerade
gravstenar på Jämshög kyrkogård

Under åren 2014-2015
gjordes en inventering av
gravstenarna på kyrkogården pga att församlingen
har ett ansvar att se till att
inga olyckor inträffar på
kyrkogården.

gjorde börjar att bli utslitna på de
gravar vars innehavare ej hört av
sig, eller som vi ej hittar innehavare
till. Därför kommer vi lägga ner de
stenar som fortfarande har kvar
markeringarna. Detta för att hålla
en så hög säkerhetsnivå både för
besökande och personal på kyrkogården som det går.

Denna inventering gjordes enligt
Centrala gravvårdskommitténs anvisningar vilket innebar: att stenen
ej får luta, att stenen måste hålla
för ett tryck på 35 kg, att stenen
måste ha två dubbar anpassade till
hålen, att om gravstenen består av
flera delar skall samtliga delar vara
dubbade. Det är dock gravrättsinnehavarens ansvar att se till att
stenen står stadigt. Brev skickades
ut till berörda innehavare.

Finns det frågor angående ned
lagda stenar så går det bra att
kontakta kyrkogårdsförman Anders
Gustavsson tel. 0454-97 704, måntors kl. 10-12.
Jämshögs församling kan dock
inte åta sig att åtgärda nedlagda
stenar så att de säkras upp igen.
Då hänvisar vi till att man som
gravrättsinnehavare tar kontakt
med ett stensliperi.

Då det nu gått några år efter inventeringen och markeringarna (band
och pinne runt gravsten) som vi
Foto: Anders Gustafsson
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Du som är född
2004 är välkommen
att bli konfirmand i
Jämshögs församling!

Foto: Privat

Vad gör du som konfirmand?
Du är tillsammans med
konfirmandledare och
pratar om allt mellan himmel och jord. Vi vill erbjuda
dig och gruppen en unik
möjlighet att fundera över
livets stora frågor som meningen med livet, rätt och
fel, döden, kärlek och Gud.
Vi använder olika metoder
som hjälper oss. Det kan
vara drama (teater), musik,
uteaktiviteter, värderingsövningar, måla, rita mm.

Vilka alternativ finns?

Vi erbjuder 2 olika sätt att konfirmera dig på. Du kan vara med i en
onsdagsgrupp. Då börjar vi 26 september och läser varannan ojämn
vecka kl 14.30. Konfirmationen blir
den 18 maj 2019.
Eller så kan du välja att vara med i
en sommargrupp. Då träffas vi dagligen under tre veckor på Jämshögs
folkhögskola med början 1 juni
2019. Konfirmationen blir då den 6
juli 2019.

Vill du veta mer om konfirmationen ring
Maurits 070- 263 23 23
Du har troligen blivit inbjuden till en infokväll den 22
maj kl 18.30 i Olofströms
kyrka.
Då kan du anmäla dig och få
svar på eventuella frågor.
Hör av dig om du inte fått en inbjudan eller missat tiden

Välkomna!

Anmälningsblankett finns på
www.svenskakyrkan.se/jamshog
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Foto: Privat

Sommarmusik

i Jämshögs och Kyrkhults församlingar
sommaren 2018
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Musik i sommarkväll
Söndag 8 juli i Kyrkhults kyrka kl 20.00

”Från läsarsång till Country”
Jard Samuelsson sjunger sånger från sin senaste CD.
Sonen Magnus är med på sång och gitarr.
Sångerna ”Rosegarden”, ”Gyllne morgon”,
”Pärleporten” och flera läsarsånger kommer att
framföras.
Foto: Privat

Söndag 15 juli i Jämshögs kyrka kl. 20.00

”När & fjärran i tid och rum”
Välkomna till en musikalisk resa i tid och rum med

gitarristen Johan Söllscher. Han har de senaste åren
åkt landet runt och gjort konserter tillsammans
med sin pappa och syster. Ikväll hör vi honom i en
solokonsert med musik och historier hämtade från
världens alla hörn.

Foto: Privat

Söndag 22 juli i Kyrkhults kyrka kl. 20.00

”Konsert: Il Viaggio – Resan”
Vox Musarum är en tidig musikensemble
som uppför 1600- och 1700-tals musik
på tidstrogna instrument. Programmet
kommer att innehålla sång och musik
från stormakts- och frihetstiden i Italien
och England. Medv: Noora Karhuluoma
sopran, Hanna Thiel viola da gamba samt
Marco Bonacci cembalo.
Foto: www.benfoto.se

Musik i sommarkväll i samarbete med
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Söndag 5 augusti i Jämshögs kyrka kl. 20.00

”I befintligt skick”
Mikaela Simonsson är låtskrivare och artist. De senaste 5
åren har hon satsat allt på musiken, och även gett ut 3 skivor.
Med sin musik vill hon nå bakom all fasad och ytlighet och
beröra dem som lyssnar.
Foto: Privat

Söndag 12 augusti i Jämshögs kyrka kl 20.00

”Elin & Ida tolkar svenska visor och psalmer”
Elin Ström och Frida Gyll är en sång-och pianoduo som just
nu studerar på musikhögskolan i Stockholm. Nu i sommar
har de satt ihop ett program med Svenska visor och psalmer
i nya arrangemang. Hela repertoaren är på svenska och med
välkända melodier där publiken gärna får sjunga med.
Foto: Privat

Söndag 19 augusti i Jämshögs kyrka kl. 20.00

”Keltiska toner”
Carl Fredrik Ahlstedt och Alvi Joensen är i grunden utbildade
klassiska gitarrister, men behärskar även andra genrer och
instrument. Numera spelar de mest keltisk musik och programmet
består av en samling sånger och instrumentala låtar som ligger dem
varmt om hjärtat.
Foto: Privat
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Under sommaren
händer följande
Under vecka 25-26
arrangeras ”sommarkul”

för alla åldrar, vuxna och barn, kl 10-13 varje vardag i Olofström.
Närmare information kommer på församlingens hemsida och facebook
när det närmar sig juni månad.

Måndagarna,
18/6, 25/6, 2/7 finns träffpunkten
”Träffas och trivas”

kl 14.00 på Petrusgården i Jämshög.
Fika och musik står bl a på programmet. (se sid 12)

Midsommardagen 23/6

firas en enkel friluftsgudstjänst kl 14.00 på Jämshögs Folkhögskola.
Ta med egen kaffekorg.

Söndagen 15/7

träffas vi för att fira en
sommargudstjänst i Gaslunda skola kl 14.00.
Fika till självkostnadspris efter gudstjänsten.
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Upptakt inför hösten
Söndag 2 september
Gudstjänst, fika och
information om hösten
mer info i nästa nr av KyrkNytt
och på församlingens hemsida

Kyrkohandbok för
Svenska kyrkan

Kyrkomötet beslutade
hösten 2017 att anta
ett förslag till en helt ny
handbok för gudstjänster
och kyrkliga handlingar i
Svenska kyrkan.
Handboken gäller från och med
Pingstdagen 2018 och den ska
användas i alla församlingar i hela
landet. Handboken innehåller
böner och andra texter men även
sånger och noter för de musikaliska delarna av liturgin. I handboken
finns även vissa anvisningar till
stöd för präster, kyrkomusiker och

andra som på olika sätt medverkar
i gudstjänsterna.
För oss i Jämshögs församling
gäller att vi kommer att introducera
den nya handboken under hösten
2018. Senast Svenska kyrkan antog
en ny handbok var 1986 och anvisningarna i den gamla handboken
kommer att fasas ut under det här
året. Många av bönerna, texterna
och anvisningar känner vi igen från
den tidigare handboken men en del
är av senare datum. I Jämshögs
församling har vi under de senaste
åren prövat att använda en del av
de nya materialet så för många av
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gudstjänstbesökarna är det inga
större nyheter. Målet med den nya
handboken är dels att få en viss
enhetlighet inom Svenska kyrkan
men också att öka delaktigheten i
gudstjänsten. Det är också viktigt
att vi är öppna för att förnya oss
så att vi använder ett språk som
känns naturligt och relevant i vår
tid.
Lars Arvidsson

DIAKONI

”Sommar, sommar, sommar…”

… eller skall vi sjunga ”Sommaren
är kort, det mesta regnar bort!”
Förra året väntade vi på sommarens soliga dagar, men de flesta
dagar regnade bort. Visst är det så
att vädret påverkar vårt humör. Vi
vill ha sol och värme efter en lång
vinter. Hur vädret blir den här sommaren, det vet vi inte. Som ungdomar säger: ”Vi får gilla läget.”
Oavsett om det är soligt eller
regnigt är det Träffas och Trivas
i sommar med Katalin Hajas och
musikaliska barn. Vi börjar den 18
juni på Petrusgården och kommer
att ha program under tre veckors
tid på våra äldreboenden Västralid
och Brännaregården, samt Sommarfest på Klinten och Jemsegården. Det blir finskspråkig sommarandakt med Träffas och Trivas den
4 juli i Mariasalen. Besöksgruppen
serverar kaffe och kakor och sista
veckan det blir tårta. Träffas och
Trivas börjar med en andakt.
Varje sommar blir jag så glad när
Katalin och barnen har övat in ett
fint program med mycket musik,
sång och allsång. Jämshögs för
samling kan även på detta sätt
ge sommararbete för barn och
ungdomar. Besöksgruppen hjälper
till så att det blir kaffe och kakor.
Men efter Träffas och Trivas blir det
tid över att vila, åka till havet eller
sitta på klipporna på Tvätthallarna
vid Halen. Se på vattnet, titta mot

öarna och horisonten, höra måsarna och vågorna. Det är så skönt att
känna samhörighet med naturen,
lyssna på fågelsång och bara vara.
Att somna i solstolen gör gott. Blir
det en regnig dag, då kan man
baka något gott eller läsa en bra
bok. Jag har läst en trevlig bok,
som jag varmt kan rekommendera
”Livet enligt Dagny, i huvudet på
en 105-åring”, skriven av Dagny
Carlsson. Hon skriver så många
tänkvärda ord: ”Vi är nämligen inte
förbrukade bara för att vi är pen
sionerade. En dag kommer du själv
att hamna där. Tänk på det, du som
tror att gamla människor bara är

till besvär.” Hon är världens äldsta
bloggare, 105 år, pigg och glad.
Hon berättar i boken om konsten
att ha kul på gamla da´r.
Boken finns i pocket och kostar
89 kr
Himmelske trädgårdsmästare. I din
vård ger jag mitt hjärta. Gör du med
det som du finner bäst, men jag tror
att det behöver vattnas. Det känns
torrt och hårt. I dess djup är ett
underbart frö, som längtar att växa
upp och blomma som en sol. Käre
Mästare, världen är full av hjärtan,
som vill att deras innersta längtan
ska slå ut, som lysande rosor. Ta
hand om oss alla så att din trädgård blir underbart vacker. Dröj inte.
(Bönboken/tradition och liv)

Soliga sommardagar till alla och
välkomna till sommarens aktiviteter.

Mervi
Foto: Mervi Juutilainen
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SVERIGE-FINSKT

Minä olen hyvä paimen

”Taas yllemme aurinko saa. Taas
kullassa maa kimaltaa. Taas tuulessa laulusi soi. Niin yhteen se meidätkin toi. En ymmärrä paljoakaan.
Loit meille niin ihanan maan, loit
ihmiset, kukat ja puut ja linnuille
laulavat suut. Niin huikea taivaasi
on, niin ääretön, niin rajaton. Niin
pienenä käsiisi jään sun ihmeitäs
ylistämään ”. / Anna-Mari Kaskinen.

Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee
minut ja minä Isän. Minä panen
henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Joh:14-15. Kesällä on ihana
katsella lammaslaumoja, jotka
vaeltavat pelloilla. Ja nuo pienet
suloiset karitsat, jotka heiluttavat
häntäänsä ,kun he imevät emolta
maitoa. Luonto on taas kauneimmillaan ja eläimet saavat poikasia.
Linnut laulavat ja elämäkin tuntuu
taas jotenkin helpomalta, kun saa
olla ulkona ja eikä tarvitse pukea
vaatteita niin paljon päälle. Olen
katsonut televisiosta
Mandelmansgården-ohjelmaa. Joitakin tuo ohjelma oikein ärsyttää
ja toiset taas pitävät siitä hyvin paljon. Minä ihailen heidän tapaansa
hoitaa eläimiä ja kuinka he elävät

ympäristöystävällisesti. Kaikkille
tavaroille löytyy uusiokäyttöä. He
ovat todellakin kuva hyvästä paimenesta. Hyvä paimen tuntee lampaansa, eikä jätä laumaansa yksin.
Hän suojelee lampaitaan pedoilta.
Hän ruokkii ne ja antaa lampailleen
puhdasta vettä. Hoitaa laumaansa
ja tuo heidät kodin turvaan, jos
ne ovat eksyksissä. Ei ihme, että
Jeesus käytti vertauskuvaa:” Minä
olen hyvä paimen.” Tänäkin kesänä,
kun olemme kesälaitumella. Lomilla, kotona ,Suomessa tai ulkomailla,
voimme turvallisin mielin muistaa
meidän hyvää paimentamme.
Hän varjelee meitä, niin yöllä kuin
päivällä. Niin työssä, kuin lomalla
tai eläkkeellä. Hän ei laita taakkoja
meidän harteille, vaan antaa meille
levon.
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Foto: Marita Olsson

Foto: Mervi Juutilainen

Voimme lähteä turvallisin mielin
kesälaitumelle määkimään ja luottaa, että meillä on hyvä paimen,
joka katsoo meidän peräämme.
Olipa meillä iloa tai surua meistä
pidetään huolta. Turvallista kesää
kaikille ja tervetuloa kirkolle 4/7
klo. 14.00 kesäkirkkoon, jossa hartaus, kahvitarjoilu ja Katalin Hajas
esiintyy yhdessä lasten kanssa.

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:

Christian Wiktor

son till Katarina och Christian Bergman

William Ebbe

Olga Nilsson, Olofström, 88 år
Rut Gustafson, Jämshög, 94 år
Hillevi Olsson, Olofström, 87 år
Kristoffer Adrian Harald
son till Marie Everlönn
Rune Gustavsson, Olofström, 80 år
Allan Johansson, Olofström, 72 år
Truls Bertil
Juhani Laaksonen, Olofström, 85 år
Son till Ida Karlsson och Jani
Tarakkamäki
Ivar Karlsson, Olofström, 93 år
Maj-Lis Strömberg, Olofström, 96 år
Noa Per Liam
son till Sara Ukmar
Gösta Persson, Olofström, 84 år
Följande personer har avlidit under
Miranda Bengtsson, Gränum, 21 år
tiden 1 januari – 31 mars:
Stina Elsa Ginette
dotter till Elin Omlin och Teddy
Anna-Greta Svensson, Olofström, 88 år Gunvor Nilsson, Olofström, 86 år
Borgqvist
Gun-Britt Hallström, Jämshög, 78 år
Ove Andersson, Olofström, 81 år
Anna Björklund, Olofström, 88 år
Nelly Anna Carina
Eelis Korhonen, Olofström, 87 år
Dotter till Emelie Karlsson och Nicklas
Asta Blomqvist, Jämshög, 98 år
Elna Widerberg, Olofström, 97 år
Nilsson
Sten Persson, Gränum, 95 år
Kent Andersson, Olofström, 76 år
Lars-Erik Kedenius, Olofström, 79 år
Lowe Sven
Tyra Halleberg, Jämshög, 79 år
Son till Maria Aronsson Lustig och
Kurt Johansson, Olofström, 92 år
Arne Petersson, Olofström, 84 år
Pelle Lustig
Hans Antonsson, Jämshög, 79 år
Roger Linghäll, Jämshög, 54 år
Arne Ryberg, Olofström , 81 år
Rut Stubbendorff, Olofström, 94 år
Georg Herbertsson, Jämshög, 48 år
Yvonne Pojkas, Olofström, 75 år
Dopmöjligheter under sommaren
Valborg Isberg, Olofström, 85 år
Dopgudstjänster
firas som regelunder
två söndagar
per månad, kl. 13
Dopmöjligheter
sommaren
Inga Sibbesson, Jämshög, 84 år
eller 14. Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.
Dopgudstjänster firas två söndagar per månad, som regel kl 13
Ingvar Svensson, Olofström, 86 år
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.
eller 14. Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.
Inga-Britt Svensson, Olofström, 86 år
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.
Gun-Britt Petersson, Olofström , 76 år
Augusti
Berit Persson, Olofström, 81 år
5 söndag 13.00 Olofström
Juni
Göran Nilsson, Olofström, 82 år
Dopgudstjänst
3
söndag 13.00 Jämshög
Augusti
Juni
Bror Lövqvist, Jämshög, 83 år
12
söndag
Jämshög
Dopgudstjänst
7 sön
13.0013.00
Jämshög
5 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
10
söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
Dopgudstjänst
Dopgudstjänst
14 sön 13.00 Olofström
12 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
Dopgudstjänst
Juli
1
söndag 13.00 Jämshög
Juli
Intresserad av dop?
Dopgudstjänst
3 sön 13.00 Jämshög
Intresserad
av dop?
www. dopsajten.se
8
söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
www. dopsajten.se
Dopgudstjänst
10 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
son till Sanna Turesson och Niklas
Persson
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JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
JÄMSHÖGS
FÖRSAMLING
Bygatan
2, 293 72 JÄMSHÖG

Nytt
Terminsprogram
för sommaren
ute nu!

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

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

E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadresser
Jämshögs kyrka Bygatan ,
För e-postadresser
till de anställda, se hemsidan.
293
72 Jämshög

Olofströms kyrka, Bredgatan 11, ingång Kapellgatan 1
www.svenskakyrkan.se/jamshog
293 34 Olofström
Tfn. o. Exp.tid
E-post:
jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
För
e-postadresser
de anställda,
se hemsidan.
Mån 10-12, 13-15, Tistill
– Tors
10-12.
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
www.svenskakyrkan.se/jamshog
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Anders
Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
Tfn. o. Exp.tid
Mån 10-12,
13-15,
Tis – Tors
10-12.
komminister
...................................0454-977
58
Maurits
Rehn
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
Nils-Eric Gestegård vik. komminister .............0454-977 52
Lars Arvidsson kyrkoherde................................. 0454-977 51
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Maurits Rehn komminister ...................................0454-977 58
Ewa Johansson församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Maria Halldén komminister...................................0454-977 52
Carina Kenneteg kantor........................................ 0454-977 63
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61
Ewa Johansson församlingspedagog. ........ 0454-977 62
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83
Carina Kenneteg kantor........................................ 0454-977 63
Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33
Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
Ann-Mari Holmström barnledare...................0454-977 33
Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80

Vi vill framföra vårt varma och innerliga tack till
kyrkoråd, medarbetare, församlingsbor och andra
deltagare för goda omsorger och kära hälsningar i
samband med avtackningshögtiden för avgående
kyrkoherde på Annandag påsk och mottagande
av ny kyrkoherde söndagen därefter! Högtidliga
gudstjänster och god mat med familjär stämning på
efterföljande måltider. Minnesvärt för oss båda!
Kyrkoherde emeritus Anders Blixt
och tillträdande kyrkoherde Lars Arvidsson

Fasteinsamlingen

Anders
Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
DIREKTNUMMER

Årets fasteinsamling till Svenska kyrkans internationella arbete avslutades vid påsken och inbringade

Magnus
Ljungberg
............. 0454-977
Petrusgården
/ köketfastighetsförman
.............................................
0454-977 60
30

27 653 kr.

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

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 och information för ansökan finns på Dannfeltska stiftelsen:
www.dannfeltskastiftelsen.se, på
församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/
jamshog eller så tar du kontakt med expeditionen i
Jämshög tfn 977 00. Sista ansökningsdag 22 oktober
- 2018.

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
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Kalendarium sommaren 2016
Kalendarium
sommaren 2018
Juni

3 fre
9.30 Jämshög Skolavslutning Folkhögskolan
5 sön 2 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *
Juni
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
3
1
söndagen efter Trefaldighet
9 sön
tors 		
		
Skolavslutningar
			
Mässa *
10 fre 		10.00 Jämshög
Skolavslutningar
			
13.00
Jämshög
Dopgudstjänst
12 sön 3 söndagen efter
Trefaldighet
5
tis
12.30
Folkhögskolan
Mässa
			
10.00 Olofström Mässa*
8
fre
09.30
Jämshög Skolavslutning
			
13.00 Olofström
DopgudstjänstFolkhögskolan
10 sön 		20.00 Jämshög
2 söndagen
efter
Trefaldighet
			
Musik
i sommarkväll
			mån 14.00
10.00 Petrusgården
Olofström Mässa*
13
Träffas och trivas
			sön 4
13.00
Olofström
19
söndagen
efterDopgudstjänst
Trefaldighet
17
sön
		
3
söndagen
efter* Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa
			mån 10.00
Jämshög Mässa
* och trivas
20
14.00 Petrusgården
Träffas
18 mån
14.00 Petrusgården Träffas och trivas
25
lör Midsommardagen
23 lör 		14.00 Folkhögskolan
Midsommardagen
			
Friluftsgudstjänst, kaffe			
14.00 korg
Folkhögskolan Friluftsgudstjänst, medtag
kaffekorg
26 sön Johannes
Döparens dag
24
sön
		
JohannesMässa
Döparens
dag
			
10.00 Jämshög
*
			mån 14.00
10.00 Petrusgården
Olofström Mässa
* och trivas
27
Träffas
25 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas

Juli

Juli
2 lör 11.00 Jämshög Konfirmation
1
sön
		
Apostladagen
			
14.00 Jämshög Konfirmation
			
10.00 Jämshög
*
3 sön 6 söndagen
efterMässa
Trefaldighet
			
13.00
Jämshög
Dopgudstjänst
			
10.00 Jämshög Mässa *
2
mån 14.00
Träffas och trivas
			
13.00 Petrusgården
Jämshög Dopgudstjänst
4 ons 14.00 Mariasalen Finsk sommarandakt
7 lör 11.00 Jämshög Konfirmation
			
14.00 Jämshög Konfirmation
8 sön 		
6 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa *
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
20.00 Kyrkhult Musik i sommarkväll
15 sön 		
Kristi förklarings dag
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
14.00 Gaslunda skola,Gudstjänst fika
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
22 sön 		
8 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa *
			
20.00 Kyrkhult Musik i sommarkväll
29 sön 			9 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *

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
Augusti
			
10.00 Jämshög
Mässa *
5 sön
10 söndagen
efter Trefaldighet
24
sön		
9 söndagen
efter Trefaldighet
10.00 Gaslunda
Olofströmskola
Mässa
*
			
14.00
Gudstjänst,
kaffe
13.00 Jämshög
OlofströmMusik
Dopgudstjänst
			
20.00
i sommarkväll
			sön 10
20.00
Jämshög
Musik
i sommarkväll
31
söndagen
efter
Trefaldighet
12 sön 		10.00 Olofström
11 söndagen
efter
			
Mässa
* Trefaldighet
			
10.00 Jämshög
Mässa
*
Augusti
			
Jämshög
Dopgudstjänst
7
sön 1113.00
söndagen
efter
Trefaldighet
			
20.00
Jämshög
Musik
			
10.00 Jämshög Mässa i*sommarkväll
19 sön 		13.00 Jämshög
12 söndagen
efter Trefaldighet
			
Dopgudstjänst
			
16.00
Forneboda
Kyrkhult
Ekumenisk.
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
Friluftsgudstjänst, fika
14 sön 12 söndagen efter Trefaldighet
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
			
10.00 Olofström Mässa *
26 sön 		
13 söndagen efter Trefaldighet
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
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
* Enkelt kyrkkaffe
28 sön14 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög 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.
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