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Kanske får vi mer tid till eftertanke när det går mot
sommar och förhoppningsvis sköna och avkopplande
dagar? En fråga som berör oss då och då har att göra
med meningen med livet. Ibland kan livet bli så tungt
och svårt att en person inte orkar leva vidare? Kan det
bero på att vi knyter vårt livs kvalitéer bara till det vi
själva kan påverka eller beror det på det som drabbar
oss, kanske i form av sjukdom eller sorg, som vi inte
kan påverka. I båda dessa fall känner vi vår begränsning. Också för den som vinner pengar och kan göra
i princip vad han vill finns det en viktig begränsning;
verklig lycka kan inte köpas. Mitt i överflödet kan den
inre tillfredsställelsen saknas. Det kan finnas en tomhet
som bibeln talar om t.ex. i Predikarens bok i gamla testamentet. ”Vad vinner en människa med all sin möda,
som hon gör sig under solen?” eller ”Allt är förgängligt
och ett jagande efter vind.” Läs gärna hela denna korta
bibelbok i sommar och fundera över dess levnadsvisdom.

Kan vi leva som Guds avbild, hans återspegling på
jorden, utan att lära känna honom? Borde inte det
vara en viktig drivkraft för oss att försöka lära känna
Gud? Det underbara är att detta är inte någon omöjlighet. Tvärtom, han vill att vi ska bli hans vänner.
Han presenterar sig för oss genom skapelsen (se
Romarebrevets första kapitel v.19-20) och genom sitt
frälsningsverk som utförts av Jesus Kristus. Tänk på
vilken kärlek han bevisar oss genom att han ger sitt liv
för oss och nu erbjuder oss gemenskap med sig själv.
Men säger Gud ingenting nuförtiden? Jo, min vän, det
gör han: Han talar genom sitt Ord varje gång du läser
din bibel eller lyssnar till förkunnelsen i kyrkan. Gud
har något gott att säga dig. Han känner dig och älskar
dig. Han kallar dig sitt barn! Försök att bli bekant
med honom! I Johannesevangeliet 17:3 läser vi: ”Det
är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden,
och den du har sänt, Jesus Kristus.” Du är värd att lära
känna honom!

Kyrkofadern Augustinus lär ha sagt: ”Mitt hjärta har
utgått ifrån Guds hand och det är oroligt i mig, till dess
det finner ro i dig (Gud).” Jag tror att den oron som
han talar om är samma känsla av otillfredsställelse
som vi kan uppleva lite till mans mitt i vårt överflödssamhälle. Läser vi inte i bibeln att människan är ämnad
för gemenskap med Gud, skapad till hans avbild?

Glad sommar, med tid för
eftertanke, bibelläsning och bön!
Alve Svensson vik. komminister.
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Har Gud tänkt
att våra liv ska ha en
djupare mening?

Konfirmation 2019-2020
Konfirmation kallar vi det som församlingen vill göra för sina ungdomar för att påminna och undervisa
om dopet och den kristna tron. I
konfirmationen levandegör man
den kristna tron i undervisning,
gemenskap och egna erfarenheter
av bön och gudstjänst. Konfirmationstiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. För att delta
som konfirmand på konfirmationsgudstjänsten ska man vara döpt
och tillhöra Svenska kyrkan. Dop
och medlemskap kan man få under
konfirmationstiden om man inte är
det sedan tidigare.
Anmälan
De som anmäler sig bildar en konfirmationsgrupp. Gruppen är sedan

med på samlingar, gudstjänster,
läger och olika andra aktiviteter.
Till varje grupp finns ett team som
består av präster och pedagoger
samt unga ledare.
För dig som är född 2005 startar nya konfirmationsgrupper
till hösten 2019.
Vi erbjuder en onsdagsgrupp
med träff varje onsdag kl 15.00 –
17.00 med start den 11 september
2019 med konfirmation i maj 2020
och en sommargrupp som har sina
träffar under 3 veckor på sommarlovet 2020, 14 juni till och med 5
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Anmälan senast 14 juni 2019.
För att konfirmeras ska man fylla
15 år eller gå i årskurs 8 det året
som konfirmationsgudstjänsten
firas. Info: Lars Arvidsson, 0454977 51.
Anmälningsblankett och konfirmandbroschyr:
www.svenskakyrkan.se/jamshog
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Kyrkoherden informerar

Församlingen har anställt två
präster i församlingsarbetet. Ulf
Kleander är komminister på 100%
med placering i Olofström. Ulf har
tidigare tjänstgjort i Degerberga
församling. Alve Svensson, för
många känd som tidigare kyrkoherde i Kyrkhult, vikarierar på den
andra vakanta komministertjänsten.
Alve tjänstgör 45% och är placerad
i Jämshög.
Församlingens kyrkvärdar utses av
kyrkorådet för perioder om fyra
år åt gången. Deras uppgift är att
värna om den lokala kyrkan och
gudstjänstlivet. Det gör de genom
att medverka i gudstjänster och ta
ansvar för kyrkans textiler. I Jämshögs församling har vi ett härligt
gäng av kyrkvärdar och de tjänstgör
i två grupper. Den ena gruppen är
de som är med på söndagens huvudgudstjänst i Jämshög och Olof-

ström och den andra gruppen är
kyrkvärdar på de finska gudstjänsterna i Olofströms kyrka. Förutom
de vanliga gudstjänsterna
så finns kyrkvärdarna också med
vid musikkvällar och konserter som
hålls i våra två församlingskyrkor.

Upptakt
Välkommen till höstupptakt i Olofströms
kyrka söndagen den 1 september kl 10.00!
Det blir mässa med medverkan av församlingens präster, musiker och andra medarbetare. Efter mässan blir det lunch i Mariasalen
och musikunderhållning av Bertil Sandström & Schlagerkompaniet som
framför svängiga låtar med sång och gitarrspel! Föranmälan till lunchen
senast 27/8 tfn 0454-977 00 eller 0454-977 01.

Foto Lars Arvidsson

Vår församling har nyligen infört
möjligheten att betala luncher och
kaffe, ge gåvor och kollekter med
hjälp av Swish. Den som vill skicka
in en kollekt eller gåva med hjälp
av Swish ska tänka på att skriva
ändamål och datum om det gäller
en kollekt eller gåva så underlättar
det redovisningen! Det är olika
Swish-nummer för församlingens
olika verksamhetsgrenar.
Lars Arvidsson
Kyrkoherde

4

Kyrkogårdsinfo

Stenmurarna

Nu är arbetet med första etappen
av renoveringen av stenmurarna
i Jämshög igång. Stor vildvuxna
träd intill muren har gjort att rötter
trängt in och under muren med
följd att stenar rört sig och på vissa
ställen också rasat.
Alla åtgärder på kyrkogårdar ska
prövas hos Länsstyrelsen först
och arbetet följs av en antikvarisk
sakkunnig. Alla kostnader för renovering bekostas av begravningsavgiften.
Att renovera stenmurar kräver
gedigen kunskap och är ett tungt
arbete där mycket måste göras med
handkraft. De befintliga murarna
plockas ner i sin helhet och ny stabil
botten skapas innan arbetet med
att ”pussla” ihop allt börjar. Arbetet
beräknas vara färdigt på vårkanten.

Muslimska kvarteret

En utökning av det muslimska kvarteret kommer att ske genom att ta i

Foto: Magnus Ljungberg

anspråk kvarteret KD Fasanen.

allmän begravningsplats.

Det grekisk-ortodoxa kvarteret,
kvarteret Ringduvan, där ingen är
gravlagd görs iordning som en

För grekisk-ortodoxa bekännare
hänvisas till samtliga platser på
allmän begravningsplats.

Kvarteret Ringduvan

Kvarteret KD Fasanen. Foto Anders Gustafsson

Kvarteret Ringduvan Foto Anders Gustafsson
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Musik i sommarkväll
2019
Söndag 30 juni kl 18.00 Jämshögs kyrka
”Tryggare kan ingen vara”

Ett program om Lina Sandell-hennes texter och psalmer

Medv. Catherine Jeppsson skådespelare, gestaltar Lina Sandell i ord
och sång. Musik: Carina Kenneteg

Söndag 7 juli kl 18.00 i Kyrkhults kyrka
”En salig blandning”

Gospel Stompers består av sju herrar och har funnits i
drygt trettio år. De har genom åren medverkat flitigt både
innanför och utanför landets gränser, bla i USA där de
har spelat i tradjazzens egen hemstad New Orleans. Deras
spelstil har en förankring i tradjazzen. Repertoaren är
variationsrik men omfattar i huvudsak glad jazzmusik med
rötter i både negro spirituals och gospel. Även ballader,
andliga visor och väckelsesånger finns på repertoaren.

Söndag 14 juli kl 18.00 i Jämshögs
kyrka
”Cello och sång i sommarstämning”

medverkande Aina och Mari Sundås.
Aina Sundås är en 19-årig cellist och sångerska från
Ronneby som redan för 10 år sedan togs med av
sina föräldrar, som är organister, för att musicera i
kyrkan. Förutom att hon brinner för musik, spelar
hon tennis och har ett stort matlagningsintresse
med mamma Mari, organist i Karlshamn-Trensums
Pastorat.
Programmet innehåller bla menuetter av J.S. Bach
på cello men även sånger av Benny Andersson i
sommartappning.
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Söndag 21 juli kl 18.00 Jämshögs kyrka

”Mästarnas Musik- Barockmusik, Jazz och Modern
Tango”

Medverkande: John Elenius klassisk gitarr samt Jens Johansson flöjt. I
programmet framför de musikstycken av jazzmusikerna Lars Gullin och
Bill Evans. Det blir även musik av Bach och Roman. Musikerna bjuder in
till en intim och intensiv musikupplevelse såväl som virtuost fyrverkeri.

Söndag 28 juli Kyrkhults kyrka kl. 18.00
”Kvällen stundar”

Vokalensemblen Bachspeglarna, med Staffan Sundås, som
musikalisk ledare, organist i Svenska kyrkan i Karlskrona,
bjuder på ett somrigt program med såväl kända sommarsånger som nyskrivna sånger av Sven Hagvil. Bachspeglarna började sin verksamhet våren 2000 och består
av tio sångare från blekinge, där även flera är verksamma
som kyrkomusiker. Bachspeglarna har bl a haft samarbete
med den danska barockorkestern Ensemble Zimmermann.
Körens två huvudinriktningar är barockmusik och körsång
a cappella.

Söndag 4 augusti kl 18.00 Jämshögs kyrka
”Jens U & Jan A – Gränslöst”

Jens U Nilsson - sångare, gitarrist och lärare samt Jan A Wallin musiker av lång och ohejdad vana.
En safari genom täta tonsnår, djupa sångskogar och oändliga
musiksavanner, där det kända blandas med hemliga fullständigheter. Så svenskt, så utländskt, så klart!

Söndag 11 augusti kl. 18.00 Jämshögs kyrka
”Come Sunday”

Medverkande: Karin Mattsson-Coll lyrisk koloratursopran och
Katalin Hajas konsertpianist. Karin har studerat i Stockholm,
Salzburg och Florens. Har även turnerat över hela Sverige och
haft konserter i Italien och Polen.
Katalin kommer ursprungligen från Ungern och har studerat
i Budapest. Hon har även jobbat som pianist/ackompanjantör
och grundat en musikskola. 1977 gick flytten till Sverige och
Musikskolan i Olofström blev hennes arbetsplats. Hon har haft
många konserter både i Ungern och Sverige. Ikväll får vi lyssna till sånger av bla D. Ellington, M.
Dominique, O. Adolfsson, R. Strauss och J. Haydn.

I samarbete med
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Foto: Marita Olsson

Händer i sommar
Sommaröppet för Små & Stora i Jämshögs församling.
Måndag 17/6 & 24/6 kl 10-15 i församlingsgården i Olofström.
Fredag 28/6 kl 10-15 i Jämshög Petrusgården
För mer info se www.svenskakyrkan.se/jamshog

Sommarkyrka för
sommarlovslediga barn
v 27-28

Katalin har medverkat i
många av församlingarnas arrangemang både i
det svenskspråkiga och
det finskspråkiga.
Men vem är egentligen Katalin?
Nu vill jag kort presentera Katalin
som har spelat piano hela sitt liv.
Hon började spela i musikskolan
när hon var 9 år gammal. Sedan
fortsatte hon i musikgymnasiet
och vidare på musikhögskolan.

årskurs 1-6, lek, sång, utflykter.
För mer info se
www.svenskakyrkan.se/jamshog

Träffas och Trivas

på Petrusgården i Jämshög kl 14.00
Datum 17/6, 24/6 och 1/7

Katalin blev pianist, ackompanjatör, pianolärare, sångpedagog och
även kördirigent. Hon arbetade
i Ungern 10 år och grundade en
musikskola där som finns kvar än.
1977 flyttade hon till Olofström
och började som musiklärare i

21 – 28 juni 2015

Olofströmsbygden

Jämshögs församling medverkar i NässelI Flyktens spår
frossan
Tisdag 25 juni kl 13.30 i Petrusgården Pehr Thomasson lärde
svenska folket att läsa. Föredrag och tonsatta dikter med Ingrid
Karlsson
Onsdag 26 juni kl 14 Jämshögs kyrka. Estenbergska släkten - förr
och nu
Fredag 28 juni kl 13.30 i Petrusgården Pehr Thomasson lärde
svenska folket att läsa. Föredrag och tonsatta dikter med Ingrid
Karlsson

Onsdag 10 juli kl 18 i
Jämshögs kyrka blir det
konsert med Patric Eghammer
och Niklas Bjarnehäll
”All You Need is Love”.
Inträde 60 kronor. Biljetter
säljes vid porten. Swish möjligt.
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Katalin Hajas on meille
suomalaisille niin kuin
ruotsalaisillekin tuttu
kasvo.
Mutta kuka onkaan Katalin? Tässä
numerossa esittelen hänet lyhyesti.
Hän on soittanut pianoa lähes koko

DIAKONI SVERIGE-FINSKT
Olofströms kommun. Den tjänsten hade hon fram till hon blev
pensionär.
Katalin är mycket aktiv. Hon har
haft välgörenhetskonserter för
hjärtsjuka under 15 års tid i Olofströms kyrka. Med Träffas och
Trivas har hon jobbat med barn
och ungdomar under flera års tid.
Hon har gett många konserter i
södra Sverige. Katalin leder finska
kören ”Finnkööri” och medverkar
på den stora Finska körfestivalen.
”Finnkööri” har gett flera konserter
i Finland och Katalin har medverkat som solist och ackompanjatör.
Hon har grundat musikgruppen
Musica Bellissima, som uppträder
i olika arrangemang i kommunen
och har medverkat i olika konserter i Asarum, Mjällby och Olofströms kyrka. Konserter med fin
operamusik.
All konst är livsviktig för människ-

elämän. Jo yhdeksänvuotiaana hän
aloitti pianotunnit musiikkikoulussa.
Sitten hän jatkoi musiikkilukiossa
Miskolcin kaupungissa. Samassa
kaupungissa hän kävi musiikkikorkeakoulun.
Katalin on pianisti, säestäjä, pianonsoiton opettaja,laulupedagogi
ja kuoronohjaaja. Hän työskenteli
Unkarissa 10 vuotta ja perusti
musiikkikoulun, joka on vieläkin
toiminnassa.
1977 hän muutti Olofströmiin ja
aloitti työt musiikinopettajana v.
1978. Siinä virassa hän oli eläkkeelle
asti.
Katalin on hyvin aktiivinen. Hänellä
on ollut 15 vuoden ajan Hyväntekeväisyyskonsertteja sydänsairaille.

Katalin Hajas

an. Musiken är viktig för Katalin,
och hon målar även tavlor och
läser dikter och hinner själv lyssna
på musik och vara med familjen.
Katalin tackar alla som på olika
sätt gjort det möjligt att genomfö-

Kesällä hän on yhdessä lasten kanssa esiintynyt ”Träffas och Trivas”
ohjelmissa, jotka kolmen viikon ajan
kiertävät meidän vanhusten hoitokodeissa. Finnkööriä hän on ohjannut jo monen kymmenen vuoden
ajan. Soittanut meidän Kalevalajuhlissa, äitienpäivillä, Suomen itsenäisyyspäiväjuhlissa. Hänellä on myös
konsertteja ympäri Etelä- Ruotsia,
Kalmarissa, Ölannissa, Finnköörin
kanssa Suomessa ja Olofströmin
kunnassa. Katalin perusti musiikkiryhmän Musica Bellissima, jossa
nuoret saavat mahdollisuuden
esiintyä. Katalinille kaikki taide on
tärkeää. Hän ehtii kuunnella myös
itse musiikkia ja viettää aikaa perheen kanssa.
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ra välgörenhetskonserterna under
15 år. Samtidigt vill hon framföra
ett stort tack till alla som har kommit till konserterna för att lyssna
och lämnat bidrag.

Tervetuloa Olofströmin kirkolle 3
heinäkuuta klo.14.00 kuuntelemaan
Katalin Hajasta ja Musica Belissimaa, suomenkieliseen kesähartauteen.
Kiitos Katalin kaikesta musiikista,
mitä olemme saaneet kuunnella
kaikkien näiden vuosien aikana!

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

Församlingsnytt
Följande personer har 1 januari –
31 mars blivit medlemmar genom
dopet:
Elton Edvard

son till Felicia och Markus Tiri

Ebba Ellen Ingrid

dotter till Sara Claesson och Mick
Persson

Valter Anton Marinko

Son till Milijana Scekic och Alexander
Jeppsson

Thea Josefin Kristina

dotter till Emilia Martinsson och Martin
Eriksson

Nils Helmer Karl

son till Lisa och Henrik Palmkvist

Carl Olof Martin

son till Lina Bengtsson och Martin
Bosson

Signe Emerentia
dotter till Frida och Tony Skog

Otto Erik

son till Rebecca Olsson och Marcus
Göstasson

Jonas
son till Reham och Henrik Tapani Jussi

Följande personer har avlidit under
tiden 1 januari – 31 mars
Hans Mårtensson, Olofström 62 år
Peter Nilsson, Olofström 54 år
Maj-Britt Ljungberg, Olofström 91 år
Hjördis Gren, Olofström 87 år
Anna-Lena Kober, Olofström 93 år
Roland Johansson, Olofström 75 år
Majlis Aronsson, Olofström 80 år
Vilho Välitalo, Olofström 90 år

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

Juni
Sön 2 kl 10 Dop i gudstjänsten i
Olofströms kyrka
Lör 8 kl 13 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
Sön 16 kl 10 Dop i gudstjänsten i
Olofströms kyrka
Lör 29 kl 13 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
Juli
Sön 7 kl 12.30 Dop efter
söndagens gudstjänst i Olofströms
kyrka
Lör 13 kl 13 Dopgudstjänst i
Olofströms kyrka
Lör 20 kl 13 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka

Sön 21 kl 12.30 Dop efter
söndagens gudstjänst i Olofströms
kyrka
Lör 27 juli kl 13 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka

Augusti
Sön 4 kl 10 Dop i gudstjänsten i
Olofströms kyrka
Sön 11 kl 12.30 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
Lör 17 kl 13 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
Sön 18 kl 12.30 Dop efter
söndagens gudstjänst i Olofströms
kyrka
Lör 24 kl 13 Dopgudstjänst i
Olofströms kyrka
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Leif Håkansson, Jämshög 78 år
Ida Sundvall, Olofström 96 år
Birgit Andersson, Olofström 91 år
Nils Erik Nilsson, Olofström 80 år
Knut Eriksson, Olofström 83 år
Göte Högman, Olofström 76 år
Klas Henry Eklund, Olofström 89 år
Pia Eriksson, Olofström 75 år
Mike Rickardsson, Olofström 52 år
Kjell Åke Karlsson, Olofström 84 år
Inge Petersson, Vilshult 77 år
Birgit Norrman, Olofström 95 år
Doris Svensson, Jämshög 89 år
Ivan Svensson, Jämshög 90 år
Niclas Stenström, Olofström 50 år
Ruth Stenström, Olofström 93 år
Inga-Lill Mattsson, Olofström 72 år
Emmy Björnsson, Jämshög 96 år

Bibelstudier!
Vill Du veta mer om Bibeln? Vill
Du få en möjlighet att tränga in
lite djupare i det som står där?
Vill du ha möjlighet att diskutera
om vad det egentligen innebär
för oss idag?
Då har Du chansen nu. I höst
kommer jag att starta upp en
bibelstudiegrupp i Olofström,
där Du får möjlighet att göra allt
detta. I nästa nummer av Kyrk
nytt kommer Du att kunna läsa
mer om den här gruppen, men
har Du några funderingar redan
nu så kan Du ringa mig på telefon 0454-977 58, Ulf Kleander

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

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

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

Besöksadress: Bygatan 2, JÄMSHÖG
Besöksadress: Bygatan 2, JÄMSHÖG
E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
KYRKOR
För
e-postadresser
till dekyrka
anställda,
se hemsidan.
Besöksadresser
Jämshögs
Bygatan
,

293 72 Jämshög
www.svenskakyrkan.se/jamshog
Olofströms kyrka, Bredgatan 11, ingång Kapellgatan 1
293
34Exp.tid
Olofström
Tfn. o.

Konsert

E-post:
jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
Mån 10-12,
13-15, Tis – Tors 10-12.
För till
e-postadresser
till de anställda, se 0454-977
hemsidan.40
Fax
församlingsexp...........................................

All You Need
is

www.svenskakyrkan.se/jamshog
Anders Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
Bokning
.......................................................0454-977
01 / 977 07
komminister ...................................0454-977 58
Maurits Rehn

Love

kyrkoherde ................................. 0454-977 51
Lars Arvidsson
Nils-Eric
Gestegård
vik. komminister .............0454-977 52
vik. komminister ................. vxl 0454-977 00
Alve
Svensson
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
vik. komminister..............................0454-977 58
Ulf Kleander
församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Ewa
Johansson
diakon (även finskspr.)............ 0454-977 56
Mervi Juutilainen
Carina
Kenneteg kantor.
....................................... 0454-977 63

Onsdag 10 juli kl 18 i Jämshögs kyrka med
Patric Eghammer och Niklas Bjarnehäll.
Inträde 60 kronor. Biljetter säljes på plats

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

Fastekampanjen 2019
Insamlingen

till fastekampanjen gav 16 451 kr.
Tack till alla som bidragit till detta.

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

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

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.

Blankett för ansökan Dannfeltska stiftelsens hemsida www.dannfeltskastiftelsen.se, på församlingens
hemsida www.svenskakyrkan.se eller så tar du
kontakt med expeditionen i Jämshög tfn 97 700.
Ansökan senast 23 oktober.

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
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Kalendarium Sommaren 2019
Maj
26 sön		
			
10.00
28 tis 15.00
30 tor		
			
10.00
			
11.00
			

Bönsöndagen
Jämshög Mässa*
Folkhögskolan Mässa
Kristi Himmelfärdsdag
Folkhögskolan Gudstjänst
Olofström Avslutning, Barn & familj,
barnkörer m fl Mer info kommer
20.00 Jämshög Finsk körfestival

Juni
2 sön 		
			
10.00
9 sön 		
			
10.00
16 sön 		
			
10.00
22 sön 		
			
14.00

Söndagen före pingst
Olofström Gudstjänst*
Pingstdagen
Jämshög Mässa*
Heliga trefaldighetsdag
Olofström Gudstjänst*
Midsommardagen
Petrusgården, Jämshög. Friluftsgudstjänst
23 sön 		
Johannes döparens dag
			
10.00 Olofström Gudstjänst*
30 sön 			2 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Gudstjänst*
			
18.00 Jämshög Musik i sommarkväll, se sid 6

14 sön 		
			
10.00
			
18.00
21 sön 		
			
10.00
			
18.00
28 sön 		
			
10.00
			
14.00

4 efter Trefaldighet
Jämshög Gudstjänst*
Jämshög Musik i sommarkväll, se sid 6
Apostladagen
Olofström Mässa*
Jämshög Musik i sommarkväll, se sid 6
6 efter Trefaldighet
Jämshög Mässa*
Gaslunda skola, Gudstjänst

4 sön 		
			
10.00
			
18.00
11 sön 		
			
10.00
			
18.00
18 sön 		
			
10.00
			
16.00
25 sön 		
			
10.00

Kristi Förklaringsdag
Olofströms Gudstjänst*
Jämshög Musik i sommarkväll, se sid 6
8 efter Trefaldighet
Jämshög, Mässa*
Jämshög Musik i sommarkväll, se sid 6
9 efter Trefaldighet
Olofström Mässa*
PRO-parken Ekumenisk friluftsgudstjänst
10 efter Trefaldighet
Jämshög Gudstjänst* Kyrkogårdsvandring
med Birger Johnson

Augusti

Juli
6 Lör 11.00
			
14.00
7 sön 		
			
10.00

September

Jämshög Konfirmation
Jämshög Konfirmation
3 söndagen efter Trefaldighet
Olofström Mässa

1 sön 		
11 efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Höstupptakt. se sid 4
*) 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.

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge firar 10 år
och då kommer största delen av pilgrimslederna att vandras.

22 maj kl 9.00 inleds vandringen från Kyrkhult – OlofströmJämshög mot Lund, som sedan
går via Skånes östkust och via
Sankt Olof på Österlen till Lund.
Vill du vara med och vandra för dagen så tag med dej egen matsäck och
möt upp vid Kyrkhults kyrka. Vandring över dagen är kostnadsfri och
kräver ingen föranmälan.

Mixi Print AB, Olofström

Har du frågor så kontakta gärna Anders Janzon på telefon 0454-465 89,
Mobil 0730- 37 88 65

För mer info gå in och läs på
www.pilgrimsvagen.se

