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Du behöver din församling
– Din församling behöver dig
Så kan vi göra något för vår kyrka om nu dess innersta viktiga är en gåva vi får eller avstår ifrån? Jo det
kan vi. Vi kan genom vårt medlemskap i kyrkan stötta
att Guds Ord predikas i Jämshög och Olofström. Vi
kan vara med och se till att allt det där goda som görs
också fortsätts att göras.

Så är det snart kyrkoval igen. Det är inte den viktigaste
anledningen att vara medlem i kyrkan för de flesta. På
frågan om den viktigaste anledningen att vara en del
av kyrkan så kommer just rösträtt i kyrkovalet ganska
långt ner som anledning.
Ibland ser man uppräkningar av allt gott församlingen
gör som anledning att stödja kyrkan. Allt det där är
sant och detta goda skulle inte kunna göras om inte du
var med och stöttade församlingen, så att hon får möjlighet att finnas för dig och andra. Jag radar inte upp
det här. Tradition och bygdens historia och framtid är
också viktiga anledningar.

Så kommer jag åter till kyrkovalet. Eftersom församlingen är den jordiska gemenskapen av Kristi kyrka så
behövs det människor som tar hand om henne. Goda
människor med god vilja. Där kommer kyrkovalet
och att du behövs in igen i bilden. Jag tycker att det
är viktigt att du röstar i kyrkovalet och att du är medlem i kyrkan. I kyrkovalet så menar jag att det inte är
så intressant vilket gruppnamn det står på listan om
det inte är något alldeles tokigt. Det viktigaste är vilka
personer som står på dem. Vi får kryssa tre personer
på varje lista. Där får vi tänka efter om det är någon vi
känner till och litar på. Det är vårt ansvar.

Men det är något annat än också det som är viktigast
med att vara en del av kyrkan. Hon är samlingen runt
Jesus Kristus. Kyrkan är inte en intresseförening, men
en gemenskap i och med den Helige och heliga på vår
plats på jorden. Det är vad kyrkan är mer än vad hon
gör som är grunden för vårt medlemskap.

Så kryssa friskt i höstens
val. Du behöver din församling – Din församling
behöver dig!

Det säger sig själv att vad kyrkan är, är oss människor.
Men knappast beror det på oss, denna kyrkans innersta värde. Det beror på Guds Ord och löfte till oss och
bland oss i församlingen. Allt det är en gåva från Gud
och det påverkas inte av att vi tycker att den eller den
är snäll eller dum bland våra medmänniskor i kyrkan.
Det är svårt att vara Kristen på egen hand.

Magnus Roos, skolpräst
Jämshögs folkhögskola
Foto: Susanne Andkvist
Foto: Susanne Andkvist
Foto: Privat
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Upptakt inför hösten
Söndag

3

SEPTEMBER

har vi sedvanlig upptakt
i Olofströms kyrka kl 10
(gudstjänst) då barnkören
är med och sjunger.
Eftersom det då närmar sig kyrkoval (den 17 september) kommer vi att ha möjlighet att träffa
de som finns i nominerings-

grupperna, höra vad de tänker
och tycker, samt få information
om förtidsröstning, vallokaler
och annat som är aktuellt de
två veckor det då är kvar till
valet. Denna valinformation får
vi samtidigt som vi fikar efter
gudstjänsten.

Foto: Susanne Andkvist

Antalet människor som
flyr utsatthet är idag ota
liga. Att Svenska kyrkan
finns med både hela
vägen och i församling är
självklart utifrån grunden i
arbetet som är kärleken till
vår nästa.

Kyrkan har som helhet ett ansvar
för de människor som söker möjlighet till ett nytt liv i fred. Som
församling kan kyrkan, i nära kontakt med andra aktörer, erbjuda
sociala mötesplatser till stöd och
gemenskap. Erfarenheten säger
oss att det är lättare att stötta med
meningsfulla aktiviteter om fler
hjälps åt. Som en följd av dialog
har Jämshögs församling tolkat att
det finns både behov och intresse
för fler mötesplatser i Olofströms
kommun. Utifrån slutsatser tillsammans med församlingens integrationssamordnare, Anja Virtala,
öppnades således dörrarna till
3

Olofströms församlingsgård under
våren. Café Mångfald blev dess
verksamhetsnamn. Eftersom integration är en rörlig process kommer församlingen under hösten att
nyfiket fortsätta hitta arbetssätt som
motsvarar nästans behov. Hur det
ser ut, och var behovet kommer att
vara som störst, kan ingen förutsäga. Hur som helst, och än så länge,
tänker vi oss en fortsättning på
Café Mångfald under hösten 2017 i
Olofströms församlingsgård och på
Petrusgården i Jämshög.
Maria Halldén

UNDER HÖSTEN…

Skapelsen > 2017.

Tacksägelsedagen

söndag 8 oktober kl 16.00
i Jämshögs kyrka

Om varför kyrkan är
som den är
och blev som den blev.

Foto: privat

En vandring genom Bibel, teologi
och historia.

firar vi en Skördemässa med dansbandskaraktär – ”
Människan och skapelsen”. Kör, solister och musiker medverkar.
Efter mässan bjuder LRF på fika på Petrusgården

Varannan torsdag 18.30-20.30
i Olofströms församlingsgård.
Start den 5 oktober.
Kom en gång, några gånger, alla
gånger.
Frågor?
Maurits Rehn 070-263 23 23 eller
maurits.rehn@svenskakyrkan.se

Diakonin hösten 2017
Tisdagsträffar i Olofströms
Foto: Susanne Andkvist

församlingsgård kl 13.30—15.30
Andakt, servering och program
26/9, 17/10, 7/11

Sopplunch i Mariasalen

i Olofströms församlingsgård
Onsdagar kl 12.00-13.00 Soppa
serveras för 30 kr. Andakt och samvaro.
11/9-29/11

Kaffestugan i Petrusgården i

Jämshög torsdagar kl 13.30-15.30
Andakt, servering och program
14/9, 19/10, 16/11, 14/12

Bara Vara i Petrusgården i

Jämshög tisdagar kl 18.00-19.30
Servering, program och andakt
19/9, 10/10, 14/11, 5/12

Jämshögs arbetsförening
i Petrusgården i Jämshög
Måndagar kl 14-16
4/9, 25/9, 16/10, 6/11, 27/11

Allhelgonahelgen
Gravsmyckningskaffe

finns på Jämshögs kyrkogård
som vanligt under Allhelgonahelgen.

Fredag 3 nov. kl 11-16
Lördag 4 nov. kl 10-15
4

Minnesgudstjänster firas
Alla helgons dag 4 nov.

kl 12.00 i Olofströms kyrka,
Finsk gudstjänst
kl 16.00 och 18.00 i Jämshögs
kyrka där kyrkokören medverkar.

UNDER HÖSTEN…

Barn- och ungdomsverksamhet
Svenska Kyrkans Unga Jämshög/Olofström driver en barn- och ungdomsverksamhet i Jämshögs församling.
Det är en öppen gemenskap av unga
människor som vill upptäcka och
dela kristen tro. Många menar att det
är gemenskapen som är största anledningen till att de är med i Svenska
Kyrkans Unga. En gemenskap där vi får umgås, dela tro och
ta ansvar, där har du någon att prata med, mysa med, spela
rollspel eller innebandy med. Vi ordnar läger och utflykter
där du får möta unga människor från andra församlingar
Med öppen gemenskap menas att alla är välkomna och att
du får vara dig själv vare sig du är kille eller tjej, tjock eller
smal, smart eller trög, homo eller hetero, troende eller inte.
Verksamheten är GRATIS!

Måndagar 16.00 – 18.00
OLOFSTRÖMS församlingsgård alternativt
Petrusgården i Jämshögs vid behov.

Miniorgruppen åk 1-3

Tisdagar 17.30 -19.00
OLOFSTRÖMS församlingsgård

Juniorgruppen åk 4-6

Onsdagar 17.30 – 19.00
OLOFSTRÖMS församlingsgård alternativt
Petrusgården i Jämshögs vid behov.

För frågor och info, kontakta
Ewa Johansson, tel. 0454-977 62

Välkomna!

Musik & Körer
Kyrkokören Psalm & sång
börjar v 34

Ungdomsgruppen/Tjej/kille/ åk 7-9

börjar v 35

Välkomna till
Barn och familjeverksamheten i höst!

Det finns många tillfällen att träffas:
• Små och stora
• Småbarnscafé
• Babyrytmik (föranmälan)

Måndag 21 augusti
kl. 18.30-20.30
Petrusgården, Jämshög

Onsdag 30 augusti
kl. 10.00-11.00 i
Petrusgården Jämshög

Miniorkören
börjar v 36

Juniorkören
börjar v 36

Tisdag 5 september
kl. 16.30-17.15 i Olofströms
församlingsgård

Onsdag 6 september
kl. 16.30-17.15 i Olofströms
församlingsgård

För frågor och info kontakta
Carina Kenneteg 0454-97 763
5

För mer info gå in på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/jamshog
eller på facebook
www.facebook.com/
barnochfamiljjamshogsforsamling/

Våra bårtäcken

F

Foto: Anders Blixt

Bårtäcket i Olofströms kyrka
Foto: Susanne Andkvist

Den 26 mars 2017 mottogs vårt nya bårtäcke till
Olofströms kyrka.
Annie Foglert är skapare till bårtäcket och är specifikt designat för
Olofströms kyrka. Annie arbetar
som textilkonstnär och är utbildad på Högskolan för Design och
Konsthanverk i Göteborg.
Så här uttrycker Annie det ”När jag
har tänkt kring bårtäcket har det
viktigaste för mig varit att skapa
ett bårtäcke som på något sätt ger

tröst och värdighet till
den som har gått bort
och till de som sörjer.
Mina nyckelord i processen har varit Tröst, Värdighet och organiskt.”
I täcket har Annie velat
skapa en vacker plats
inspirerat av Olofströms natur
områden. På platsen skulle det
finnas både djup och rymd men
framför allt vatten och spegling.

Bårtäcket i Jämshögs kyrka är vävt
av Elsa Olofsson, Kerstin Nielsen och
Berit Danielsson Bårtäcket överlämnades 1:a advent 2000

Luthers 500-års jubileum
under hösten
Torsd 28 sept kl 18.30, Scalabiografen i Sölvesborg. Filmen om
Luther, kostnadsfritt – biljetter beställs/hämtas på församlingsexpeditionen tel 97700.

Onsd 11 okt kl 18.30, Olofströms
Församlingsgård/kyrka. Luther och
musiken. Kyrkokörerna från Jämshögs- och Kyrkhults församlingar
medverkar.

Torsd 5 okt kl 18.30, Mörrums
kyrka. Föredrag om Luther med
Sinnika Neuhaus. Kostnadsfritt.

Sönd 22 okt kl 11.00, Carl Gustafs
kyrka i Karlshamn. Gemensam
mässa i kontraktet med barnkörer,
från musikalen Luthers ungar.
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Bra att veta inför kyrkovalet
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och
beroende av människors
engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta
initiativ och dela ansvar.
I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar
möjlighet att rösta på de
grupper och personer som
ska besluta om frågor som
påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

På röstkortet finns uppgifter om
vilken vallokal du ska rösta i och
vilka val du har rätt att rösta till. På
röstkortet finns också information
om vilken röstningslokal du kan
förtidsrösta i, som ligger inom ditt
valområde.

Hur gör jag för att rösta?
Den 17 september 2017 kan du
rösta i vallokal. Vallokaler och tider
finns på sidan 9. Öppettider och
lokaler finns också på röstkortet.

Brevröstning

I kyrkovalet väljer du de personer
som ska
få förtroendet att styra kyrkan de
kommande fyra åren. Direkta val
sker till kyrkofullmäktige i församlingen, till stiftsfullmäktige i stiftet
och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Med hjälp av särskilda brev- och
budröstningspaket som finns att
hämta på samtliga expeditioner
i landet där man kan brevrösta.
För att brevrösta måste två vittnen
intyga att röstningen gått rätt till.
Brevröstning kan ske så snart röstkortet kommit ut och t o m den 14
september. Man lägger brevet på en
vanlig postlåda. Brevröstningen är
kostnadsfri. Röstkortet skall skickas
med när man brevröstar.

Får jag rösta?

Budröstning

Vad väljer jag till?

Cirka 5,3 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade.

För att budrösta måste två vittnen
intyga att röstningen har gått rätt
till. Brev- och budröstningspaket
finns att hämta på samtliga expeditioner där man kan rösta. En budröst kan lämnas i alla röstningslokaler fram t o m valdagen. Budet
måste kunna legitimera sig när
budrösten lämnas i röstningslokalen. Röstkortet skall skickas med när
man budröstar.

När kommer röstkorten?

Dublettröstkort

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska
vara medlem i Svenska kyrkan och
vara kyrkobokförd i en församling i
Sverige den 18 augusti 2017

Hur många är röstberättigade?

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017.

En väljare som förlorat sitt röstkort
har rätt att få ett dubblettröstkort.
77

Dubblettröstkort kan beställas hos
valnämnden direkt tfn 0454-97 700
eller via kyrkovalets webbplats
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.
Dubblettröstkortet skickas till mantalsskrivningsadressen. Om dubblettröstkortet ska lämnas ut direkt
till väljaren måste hen legitimera sig
för att få röstkortet.

Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera
upp till tre personer som du helst
vill se valda.

När presenteras valresultatet?
När vallokalerna stänger görs direkt
en preliminär röstsammanräkning.
Vartefter de preliminära resultaten
blir klara presenteras de på www.
svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen
har stiften.

Var finns mer information?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
och röstkortet hittar du ytterligare
information, likaså på Jämshögs
församlings hemsida
www.svenskakyrkan.se/jamshog

Vem kan svara på frågor om
kyrkovalet?
Du kan också vända dig till Jämshögs församling telefon 045497 700 eller till Lunds stift telefon
046 -15 55 00 eller till Svenska
kyrkan
E-post: info@svenskakyrkan.se eller
telefon: 018-16 96 00

rmation

Le
va
i
nd
e

Valinfo

Nominering
Kyrkovalet

So

Lü

Levand
i Jämshö

hr

e kyrka

cia

se

ns

ld

em

ok

vä i Olo
g
7, fströ
29 m
3
31
Olo

ra

te
m

2017

Soci

rn

a

a i Jä ptembe
se
ratern
mok den 17
et
alde
oval
Kyrk

Nomineringsgrupper
De partier som ställer upp i kyrko
valen kallas nomineringsgrupper.
Man vill med detta markera att det
inte enbart är de traditionella partierna som kan ställa upp i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
kommer du före valdagen att kunna
se vilka grupperna och kandidaterna är.

Lokala nomineringsgrupper

Inom Jämshögs församling finns
det två nomineringsgrupper som
ställer upp i valet till kyrkofullmäktige. Arbetarepartiet Socialdemokraterna och Levande kyrka. Levande
kyrka består av personer som rek

ryteras genom partierna Moderata
samlingspartiet, Kristdemokraterna,
Liberalerna och Centerpartiet
För att ge er väljare en samlad
information och för att spara kostnader har nomineringsgrupperna
tillsammans med församlingens
valnämnd enats om att bifoga sin
valinformation i detta nummer av
Kyrknytt. I kuverten finns valsedlar
och information som tagits fram av
respektive nomineringsgrupp och
som svarar för dess innehåll.
Det finns två kuvert – ett från vardera nomineringsgrupp till kyrko
fullmäktigevalet i församlingen.

Röstning
ATT RÖSTA
Röstningsförfarandet går i princip
till på samma sätt som i de allmänna valen. Om man är röstberättigad
får man ett röstkort och man går till
den vallokal som står på röstkortet
eller skickar den med post eller bud.
Röstkortet får man hem i brevlådan senast 30 augusti. Det är den
församling man tillhörde den 16
augusti 2017 som man är röstberättigad i, eftersom det är denna dag
som röstlängden fastställs. Vid röstning måste man kunna styrka sin
identitet, vilket kan ske med körkort,
pass eller motsvarande ID-handling.

•
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OLIKA SÄTT ATT RÖSTA
Man kan rösta i vallokal eller röstningslokal på valdagen. Man kan
också förtidsrösta, vilket kan ske på
församlingens expedition i Jämshög
eller i Olofströms församlingsgård
eller genom att lägga ett särskilt brev
på brevlådan (brevröstning). Man
kan även rösta via bud.

Förtidsröstning på församlingsexpedition i Jämshög
Förtidsrösta kan man göra i stort
sett alla pastors- eller församlingsexpeditioner i landet, oavsett var
man är röstberättigad. Detta kan
ske varje vardag (även lördag) mellan den 4-9 september och 11-16
september. Öppettiderna kan variera. På församlingsexpeditionen i
Jämshög kan man rösta ovanstående dagar mellan kl 10-12 samt 12/9
kl 17-20. Församlingsexpeditionen
är belägen i Jämshögs prästgård,
Bygatan 2 i Jämshög. Man måste
alltid ha sitt röstkort med sig när
man förtidsröstar.

Förtidsröstning i Olofströms
församlingsgård
Även denna gång kommer man
kunna förtidsrösta i Olofströms församlingsgård, ingång från Kapellgatan 2. De tillfällen som erbjuds
är 5/9 kl 17-20, 11/9 kl 13-15 samt
13/9 kl 13-15. Även här måste man
ha med sig sitt röstkort när man
förtidsröstar.

Valnämndens kansli
Före valdagen är valnämndens
kansli förlagd till församlingens
expedition, Bygatan 2 i Jämshög,
tfn 0454-97 700. Expeditionen är
normalt öppen måndag – torsdag kl 10-12 men i samband med
valet 4-17 september varje dag,
utom söndag mellan kl 10-12
samt 12 september även mellan
kl 17-20.
Under valdagen kan valnämnden
nås per mobiltelefon 070-66 701
51 eller 070-899 96 07
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tion när du röstar i Jämshögs församling
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VALLOKALER PÅ VALDAGEN
Jämshögs valdistrikt
Här får de som är kyrkobokförda i
Jämshögs valdistrikt rösta.
Adress: Petrusgården, Kyrkovägen 1,
Jämshög
Telefon: 0454-977 30
Öppet under valdagen: kl 9.00-10.00,
11.00-14.00 samt 16.00-20.00
Ordförande: Dan Orvegren

Olofströms valdistrikt
Här får de som är kyrkobokförda i
Olofströms valdistrikt rösta.

Adress: Olofströms församlingsgård, Kapellgatan 2, Olofström
Telefon: 0454-977 81
Öppet under valdagen: kl 9.0020.00
Ordförande: Gert Gustavsson
Vice ordförande: Gunni-Ann
Berggren
Vice ordförande: Eric Aronsson

Röstningslokal i Gränums
skola
Här får samtliga röstberättigade rösta vilket är nytt för i år. Identifiering
med röstkort.

Adress: Håkantorpsvägen 2-0,
Gränum
Telefon: 076-838 63 77
Öppet under valdagen: kl 10.0012.00 samt 14.00-16.00
Ansvarig: Birger Vernersson
9

DIAKONI

Finland
100 år
kriget och kommer till Sverige. När
jag ser dem på våra gator påminns
jag av min pappas ord. ”Sverige är
ett bra land ”.

Foto: Privat

Finland hade blivit självständigt 1917 och redan
i januari 1918 började inbördeskrig (”frihetskriget”),
då 37 000 personer dog.
Vinterkriget varade mellan åren
1939-1940. Då var min far Emil och
min svärfar Alvar soldater. Det var
en kall vinter, mellan minus tjugo
och minus fyrtio grader nästan
hela vintern. Deras fem bästa ungdomsår spenderades i kriget. Jag
har haft svårt att förstå att det bara
är en generation tillbaka, när kriget
härjade i mina hemtrakter. Sedan
blev det ett fortsättningskrig mellan
1941-1944. Promenader på kyrkogårdar i Finland påminner oss
om att kriget verkligen har skördat
många offer. Bara i fortsättningskriget dog 59 000 personer. Min
pappa och svärfar överlevde, men
det är självklart många unga män
och kvinnor som fick svår trauma
och det påverkar hela befolkningen.

När vi flyttade till Sverige sade pappa att” Sverige är ett bra land. De
har inte haft krig på länge.” Han berättade att den bästa julafton under
krigstid var när de fick paket från
Sverige. De var i skogen under den
iskalla vintern, fronten och fienden
var nära. De öppnade paketet med
hemstickade vantar och strumpor,
russin och cigaretter. Det kom från
Sverige, kanske var det syföreningskvinnor som hade skickat det. Då
tackade de Gud och Sverige, som
betydde så mycket som stöd till Finland under krigstider.
I världshistorien har man aldrig
skickat så många barn till andra
länder som från Finland, 77 000
krigsbarn kom till Sverige. Några
bor här i Olofström.
Nu är det fred och Finland firar 100
års-jubileum. I Olofströms kyrka
blir det fest 6/12 kl. 11.00, det blir
tvåspråkig jubileumsgudstjänst och
efter det fest i Mariasalen. Vi vill hedra alla dem som var med i kriget,
krigsveteraner och krigsbarn, och
tänka på dem som inte överlevde
kriget. I dag är det många som flyr
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Kristina från Duvemåla sjunger: ”Jag
vore ingenting om Du inte fanns.”
Vi behöver varandra, men är det så
att ingen ser oss, vet vi att Gud gör
det. ”Kärleken är ingen uppfinning
utan den ligger i skapelsen”. Därför
vill Gud att vi skall älska varandra!
Under hösten blir det olika festligheter i kommunen och den 18
oktober blir det Mumin-gudstjänst
i Olofströms kyrka med Mimmi
Nilssons Hattifnattarnas verkstad.
Välkommen också till höstens
diakoniverksamhet, Tisdagsträffar,
Soppluncher, Kaffestugan, Bara
Vara, Yoga och Finska daglediga.
Kom och fira med oss finländare!
Mervi Juutilainen.

Foto: Privat

SVERIGE-FINSKT

Suomi 100 vuottaU
Foto: Mervi Juutilainen

Olemme juhlineet jo Suomen 100
vuotisjuhlaa Olofströmissä kevään
kuorofestivaaleilla, mutta itsenäinen Suomi on meille tärkeä ja siksi
juhlat jatkuvat.
Meidän äidit, isät, ukit ja mummit
ovat olleet mukana sisällissodassa,
talvisodassa ja jatkosodassa. Katselin äidin ja isän vihkikuvaa vuodelta
1940. Isällä armeijan vaatteet ja
äidillä musta mekko päällä. Ajatella
edelliset sukupolvet rakensivat meidän iki ihanan kotimaan. He ovat
pelänneet ja itkeneet, ja kaiken surun keskellä eläneet myös tavallista
elämään ja hääpäivää.Tietenkin
olemme kansa, joka kantaa tätä
sodan traumaa mukanaan myös
seuraaviin sukupolviin.
Siksi on tärkeää, että me kerromme
tästä lapsillemme ja lastenlapsillemme, vaikka me asummekin

Ruotsissa. Onhan meilläkin historiamme siirtolaisina. On kuitenkin
hyvä tulevien sukupolvien tietää
meidän juuristamme. Suomenkieli
on kaunis kieli, sydämen kielemme,
puhutaan sitä ja tuhansien järvien
maa on meidän juhlavuotemme
aiheena tänä vuona, juhlitaan sitä.
Siniristilippu liehuu Olofströmin
kirkon lipputankossa 6.12 klo.
11.00, jolloin aloitamme kaksikielisen juhlajumalanpalveluksen .
Jumalanpalveluksen jälkeen vietämme juhlaa Mariasalissa, jonka
kaikki suomalaisseurat Olofströmissä yhdessä ovat järjestäneet.
Lokakuun 18 päivänä vietämme
myös Muumijumalanpalvelusta ja
Mimmi Nilssonilla on Hattifnattien
verstas. Uskomme tulevaan ja parempaan huomiseen. Ja silloin, kun
on vaikeaa laitamme kädet ristiin ja
11

pyydämme voimaa. Voimme muistaa, vaikka Bohoefferin kauniita
sanoja, jotka hän kirjoitti keskitysleirillä ennen kuolemaansa v 1945.
Virsi 742 säkeet 1 ja 2 ”Hyvyyden
voiman ihmeellisen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan.
Yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
Jos ahdistuksen tie on edessämme,
myös silloin Kristus meitä kujettaa.
Annamme Isän käsiin elämämme.
Hän itse meille rauhan valmistaa.
”Tervetuloa syksyn toimintaan ja
jumalanpalveluksiin ja juhliin. Armonrikasta juhlavuotta kaikkille
suomalaisille.Toivottaa Jämshögin
seurakunnan suomenkielinen työ.
Mervi Juutilainen.

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

Konfirmation

Onsdagsgruppen 2016-2017. Konfirmation 2017-05-20. Foto: Susanne Andkvist

Nu börjar en ny konfirmandtid, en
möjlighet att upptäcka mer av Gud
och kristen tro, att fundera kring det
här med att vara människa och att
uppleva olika saker. En möjlighet att
blanda allvar och glädje.

1212

Konfirmation

Sommarkonfirmanderna Konfirmation 2017-07-02. Foto: Photomic

Vi har en onsdagsgrupp som börjar sin
konfirmandtid i oktober och en sommargrupp
som läser tre veckor direkt efter skolans slut.

Om du har frågor så hör du av dig till
Maurits Rehn, 070-263 23 23
eller maurits.rehn@svenskakyrkan.se
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Församlingsnytt
Följande personer har avlidit under
tiden 1 april – 30 juni
Följande personer har under
tiden 1 april – 30 juni blivit
medlemmar genom dopet.

Jan Jason Michelangelo

son till Elin Borgqvist och Adam
Janzon Bejmar

William Lukas

son till Hannah Nilsson och Tomas
Ratasiewicz

Elton Johan Peter

Inez Elsa

son till Isabelle och Peter Ahlin

dotter till Frida Hemmingsson och Arvid
Johansson

Noah Felix Vilmos

Dag Johannes

son till Chanell Lemcke

Carl-Henrik Michael

son till Tove Karlsson och Claes Anders
Lönnfält

son till Helena Valtersson och Jim
Froelich Axelsson

Ann Erica Molly

Lilly Signe Nannie

Kent Abbe Gunnar Anselm

dotter till Ulrika och Mattias Hellman

dotter till Madeleine och Andreas Borgqvist
son till Johanna och Fredrik Jacobsson

Dopmöjligheter under hösten
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.

September
10 söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
16 lördag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
Oktober

7 lördag 14.00 Jämshög

Dopgudstjänst
15 söndag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst

November
12 söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
19 söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Intresserad av dop?

Intresserad av dop?
www.dopsajten.se
dopsajten.se
www.
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Allan Svanberg, Olofström
84 år
Lena Mortensen, Olofström
72 år
Allan Olsson, Olofström
79 år
Kerstin Pettersson, Olofström 73 år
Holger Pettersson, Jämshög
88 år
Jörgen Rosén, Olofström
71 år
Nils Håkansson, Olofström
91 år
Ingegerd Gunnarsson, Olofström 88 år
Folke Sibbesson, Jämshög
88 år
Anneli Rintala, Olofström
73 år
Berta Magnusson, Olofström 99 år
Alf Nilsson, Olofström
80 år
Svea Palmqvist, Olofström
87 år
Berit Olsson, Olofström
88 år
Gerd Jönsson, Jämshög
75 år
Lars Ebbe Lundquist, Olofström 68 år
Pertti Kääriäinen, Olofström
78 år
Mona Gustavsson, Gränum
75 år
Birgitta Svensson, Jämshög
64 år
Ingrid Axelsson, Olofström
90 år
Eskil Silfverberg, Olofström
96 år
Mona-Britt Weidner, Olofström 71 år
Elvi Liimatainen, Olofström
86 år
Rune Nilsson, Olofström
91 år
Maj-Britt Persson, Olofström
91 år
Eva Svensson, Olofström
66 år

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Postadress: Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Växel................................................................................. 0454-977 00

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG

Besöksadress: Bygatan 2, JÄMSHÖG
Växel.................................................................................
0454-977 00
KYRKOR
Besöksadresser: Jämshögs kyrka, Bygatan,
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

293
72 Jämshög
Besöksadress:
Bygatan 2, JÄMSHÖG
Olofströms
kyrka, Bredgatan 11, Ingång Kapellgatan 1,
E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
293
34 Olofström till de anställda, se hemsidan.
För e-postadresser

Nytt
Terminsprogram
för sommaren
ute nu!

www.svenskakyrkan.se/jamshog
E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.
Tfn. o. Exp.tid
www.svenskakyrkan.se/jamshog
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
Tfn. o. Exp.tid
Anders
Blixt13-15,
kyrkoherde
......................................
0454-977 51
Mån 10-12,
Tis – Tors
10-12.
Fax
till församlingsexp...........................................
0454-977 40
58
Maurits
Rehn komminister ...................................0454-977

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

Anders Blixt
kyrkoherde
......................................
0454-977 52
51
.............0454-977
Nils-Eric
Gestegård
vik. komminister
...................................0454-977
58
Maurits
Rehn komminister
finskspr.)........... 0454-977 56
Mervi
Juutilainen
diakon (även
...................................0454-977 52
Maria
Halldén komminister
församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Ewa Johansson
............................0454-977
53
Jozsef
Carina Nemeth
Kennetegpastorsadjunkt
kantor........................................
0454-977 63
.......... 0454-977 56
Mervi
Juutilainen
diakon (även finskspr.).
Bo Johansson
församlingsmusiker.
...............
0454-977 61
Ewa
Johansson
församlingspedagog..........
0454-977
62
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83
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Ansökan
stipendier
Dannfeltska
stiftelsen

Carina Kenneteg
kantor.
....................................... 0454-977
Agnetha
Andréasson
barnledare...................
0454-977 63
33
Bo Johansson
församlingsmusiker.
................. 0454-977
0454-977 80
61
Pernilla
Gustavsson
församlingsvärdinna
ChristinaGustafsson
Seldevall barnledare.
.........................
Anders
kyrkogårdsförman
.........
Agnetha
Andréasson
barnledare...................
Magnus Ljungberg fastighetsförman .............

FÖ

0454-977 04
83
0454-977
0454-977 60
33
0454-977

Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80

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 23 oktober.

Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
DIREKTNUMMER
Magnus Ljungberg
............. 0454-977
Petrusgården
/ köketfastighetsförman
.............................................
0454-977 60
30
Olofström församlingsgård / köket .............. 0454-977 81

DIREKTNUMMER

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

Veckomässa/gudstjänst

www.svenskakyrkan.se/jamshog

firas i kapellet på Folkhögskolan
varje tisdag kl 12.30,

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

utom under loven.

Enkla, korta mässor/gudstjänster utlovas.
Mässorna leds för det mesta av skolpräst
Magnus Roos. (se sid 2)

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
15
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Kalendarium hösten 2017
29 tis
3 sön
			
5 tis
10 sön
			
			
12 tis
16 lör
17 sön
			
			
19 tis
24 sön
			
			
26 tis
28 tors

1 sön
			
			

Augusti

12.30 Folkhögskolan Mässa

September

12 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Olofström Upptakt, Gudstjänst tvåspråkig information om kyrkovalet efter
gudstjänsten
12.30 Folkhögskolan Mässa
13 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Jämshög Mässa*
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
12.30 Folkhögskolan Mässa
13.00 Olofström Dopgudstjänst
14 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Jämshög Mässa, * (KYRKOVAL)
18.00 Olofström Ionamässa
12.30 Folkhögskolan Mässa
15 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Olofström Mässa*
18.00 Jämshög Temagudstjänst
12.30 Folkhögskolan Mässa
18.30		Lutherfirande Sölvesborg Lutherfilmen
(se sid 6 ang biljetter)

Oktober

Helige Mikaels dag
10.00 		Olofström Mässa*
18.00 		Jämshög Musikgudstjänst/önskepsalmen
3 tis
12.30 		Folkhögskolan Mässa
4 ons 9.45 Jämshög Krypgudstjänst
5 tors 18.30 		Mörrums kyrka Föreläsning om Luther
6 fre		
Jämshög Smyckning av kyrkan inför
Tacksägelsedagen, fredag eftermiddag
7 lör
14.00 Jämshög Dopgudstjänst
8 sön Tacksägelsedagen
			
16.00 		Jämshög Skördemässa ”människan och
skapelsen”, se sid 4
10 tis 12.30 		Folkhögskolan Mässa
11 ons 18.30 Olofström Luther och musiken, körmedverkan, enkel fika
15 sön 18 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Gudstjänst *
			
12.00 Olofström Finsk Mässa
			
14.00 Olofström Dopgudstjänst
			
16.00 Jämshög Ionamässa

17 tis
18 ons
22 sön
			

12.30 Folkhögskolan Mässa
17.00 Olofström Mummingudstjänst, se sid 10
19 söndagen efter Trefaldighet
11.00 Karlshamn Gemensam mässa i kontraktet med Luthertema, barnkörer medv.
24 tis 12.30 Folkhögskolan Mässa
28 lör 		
Halloweenfest på torget
29 sön 20 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Gudstjänst *
			
16.00 Jämshög Temagudstjänst
31 tis 12.30 Folkhögskolan Mässa

November
3 fre
4 lör
			
			
			
			
5 sön
			

16.00 Jämshög (Ö H 11-16) Andakt
(gravsmyckningskaffe, se sid 4
Alla Helgons dag (se sid 4)
10-15 Jämshög, gravsmyckningskaffe
12.00 Olofström Finsk Minnesgudstjänst
16.00 Jämshög Minnesgudstjänst, kör
18.00 Jämshög Minnesgudstjänst, kör
Söndagen Alla Helgons dag
16.00 Olofström Mässa i Allhelgonatid

7 tis
12 sön
			
			
			
			
14 tis
19 sön
			
			
			
21 tis
26 sön
			
			

12.30 Folkhögskolan Mässa
22 söndagen efter Trefaldighet
10.00 Jämshög Mässa *
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
14.00 Olofström Temadag
16.00 Olofström Temamässa
12.30 Folkhögskolan Mässa
Söndagen före Domsöndagen
10.00 Olofström Mässa *
13.00 Olofström Dopgudstjänst
16.00 Jämshög Musikgudstjänst ”önskesång”
12.30 Folkhögskolan Mässa
Domsöndagen
10.00 Jämshög Mässa
16.00 Pingstkyrkan Ekumenisk gudstjänst, fika

2 lör
3 sön
			

December

13.00 Jämshög Dopgudstjänst
1 Advent
10.00 Jämshög Adventsgudstjänst (körerna
medverkar) Adventskaffe Petrusgården
* 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

