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Vem minns inte sin
första skoldag?
Då som nu kan jag soliga augustidagar
fortfarande få samma blandade känslor inför en ny hösttermin. För min egen
del känns höstens klara luft och mjuka
varma kvällar både farligt och tryggt. På
tröskeln till något nytt och när oron tar
överhand känner jag igen mig i Skorpan ur Bröderna Lejonhjärta. Vi känner
Skorpan som den av oss som ser allt det
farliga. Samtidigt tror jag att ingen vill att
livet ska stå helt stilla. Att sitta hemma vid
elden i Ryttargården känns bra ett tag.

bryter upp är livshändelserna förstås svårare att balansera. Vid genomgripande uppbrott förändras även
vår identitet. Att bli tonåring eller förälder är exempel
på genomgripande identitetsbrott. Nyblivna pensionärer måste vänja sig vid en ny livsform. Ibland måste
vi lämna tryggheten i det välkända bakom oss. Att
leva är att ständigt vända sitt ansikte mot framtiden.
Även när vi återvänder till våra arbetsplatser varje ny
termin innebär det att något har förändrats. När de
vägmärken vi hittills mött längs vår livsväg upplevs
som sanna växer däremot tilliten. Det hjälper mig att
tänka på betydelsen av ordet sant som har mer att
göra med vad som är trofast och pålitligt. Ibland finns
det saker som en måste göra även om det är farligt.
Modet äger du inte – det räcks dig som en gåva längs
vägkanten. Vägen går både från, och till. Men framförallt: Vägen valde dig.

Om hösten ser vi tydligare rörelsen varpå allting bygger. Den talar längtan. Om det vore sommar jämt, så
skulle vi aldrig få längta efter den. Vi skulle inte veta
hur det känns att göra snöänglar. Vi skulle aldrig få
glädja oss över videkissar och tussilago. Träden skulle
vara gröna hela året. Aldrig skulle vi få hoppa i prassliga lövhögar och känna hur gott det luktar i skogen en
lingonplockardag. Längtan finns redan i det lilla barnet
som av födseln stäcker upp sina armar i tillit. Gud tar
det första steget och böjer sig samtidigt ner mot sin
skapelse. Denna rörelse för tankarna till livet som en
resa. Att resa betyder också uppbrott. När vi plötsligt

Visa mig, Herre, din väg och
gör mig villig att gå den.
Amen. (Heliga Birgittas bön)

Maria Halldén

Foto: Anna Söyseth
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Kyrkohandboken
Den Svenska kyrkan har en ny
handbok för gudstjänstlivet i
kyrka och församling. Den gamla handboken fasas nu ut under
det här året
Ärkebiskop Antje Jackelén skrev när
handboken presenterades för allmänheten att ”det finns spännvidd
i kyrkohandboken. Så måste det
vara om gudstjänsten ska ge röst åt
människors glädje, sorg, tvivel och
tro, längtan och hopp.”
Kyrkohandboken har kommit ut i tre
olika volymer. I den första volymen så
har vi alla texter och böner som kan
användas. Det betyder att vi som förbereder och planerar för gudstjänstlivet i församlingen har fått välja ut de
texter och böner som vi tycker ska
användas just i våra sammanhang.
Ibland har vi valt de texter och böner
som vi känner igen från tidigare, men
ibland har vi också valt en del av det

nya materialet för att vi funnit att där
finns ett språk som känns nära och
relevant för oss. I den andra volymen
finns all musiken som kan användas.
Även här måste det ske ett urval. Församlingen har ingen möjlighet att lära
sig alla de alternativ som presenteras
i musikvolymen även om där finns
många fina sånger och melodier. Den
tredje volymen bär namnet ”Missale
för Svenska kyrkan”. I den finns de
texter och den musik som prästen
som gudstjänstledare kan använda
i kyrkan. Där finns alla de liturgiska
texterna och bönerna med sina olika
musikaliska alternativ. Där finns gamla gregorianska böner från medeltiden men också helt nyskrivna sånger
i modern tappning. En utmaning för
både präster och musiker!
För de söndagliga gudstjänsterna i
Jämshögs församling har vi valt två
alternativ när det gäller musiken. Dels

den traditionella musiken som i stort
sett är samma som i den gamla högmässan och dels en modern variant
med relativ nyskriven musik med texter som också är delvis nyskrivna. Vi
kommer att introducera dessa gudstjänstordningar i våra kyrkor under
september och oktober.
När det gäller de kyrkliga handlingarna, dop, vigsel, konfirmation och
begravning så är det inga stora förändringar som skett. När det gäller
dessa gudstjänster så sker ju också
planeringen och genomförandet i
nära samarbete och samverkan med
de berörda. Redan tidigare har detta
funnits med i våra tankar omkring
de kyrkliga handlingarna så förändringarna är inte så stora inom detta
området. Men där finns ändå en hel
del guldkorn att ta vara på i det nya
materialet och en källa till inspiration
för oss som jobbar med detta.
Lars Arvidsson

Nattvarden (I)

Det finns en mycket känd målning
av Leonardo da Vinci som
föreställer Jesu sista måltid med
lärjungarna. Målningen kallas för
nattvarden och är från början en
s.k. muralmålning som utfördes
i slutet av 1400-talet i ett kloster
i Milano. Centralt i målningen
ser vi Jesus och vid hans högra
och vänstra sida sitter de tolv
lärjungarna. Framställningen av
Jesus och lärjungarna är givetvis
präglad av att den tillverkades på
1400-talet men där finns ändå en
hel där som kan ge oss en bild av
hur det var när Jesus instiftade

Leonard da Vinci Nattvarden. Bild: Wikipedia Commons

den måltid som vi i kallar för
nattvarden. Det som är spännande
med da Vinci målning är att alla
de tolv lärjungarna framställs som
enskilda individer med många olika
utryck och gester. Inte alltid till den
enskilde lärjungens fördel. Den som
gjorde målningen kunde sin Bibel
och ville ge de olika lärjungarna var
och en sina personliga drag.
Jag tror att da Vinci´s Nattvarden
har ett budskap också idag till
oss när det gäller hur vi kan
se på nattvarden som en av
kristendomens mest särpräglade
former för kult och tillbedjan.
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Till nattvarden får vi komma var
och en med sin personlighet! Var
och en kommer vi som vi är med
både skuld och misslyckanden. Vi
behöver inte göra oss till - för vad
lönar det sig? Gud känner oss alla
och vet vilka vi är på gott och ont.
Men vi får komma till nattvarden
och liksom bara vara inför Guds
ansikte. Till nattvarden får vi komma
som vi är för att bara ta emot den
välsignelse Gud vill ge oss. Som det
står i en nattvardspsalm ”Och här
ett saligt byte sker: du tar vår skuld,
din frid du ger.”
Lars Arvidsson

HBTQ

Utanför fönstret i Olofström ser jag Volvos
flaggor vaja i förgrunden. Färgen är vit mot blå
bakgrund. Sen någon dag
har färgerna blivit fler.
Flaggstången med flaggan
i regnbågens alla färger
skjuter upp ur marken som
av en väldig rörelse som
talar mångfald.
På många platser i Sverige ser vi
idag att öppenheten kring sexualitet, identitet och könsuttryck har
ökat. Ändå måste samtalet hållas
levande – för vad händer om tystnaden blir människa? I samma takt
som kampen inleddes på 1970-talet för en levande och befriande
gemenskap för hbtq-personer i
svenska kristna kyrkor och samfund hördes röster inom psykologiforskningen som betonade berättelsens betydelse för människor. Nu
har det narrativa perspektivet slagit
igenom och Svenska kyrkan borde

veta att alla grupper med nödvändighet har rätt till ett eget, klart
och rakt språk som växer ur deras
egna erfarenheter. Människan är
hemlös bortom tid och rum om
hon inte får äga sin egen berättelse. Alla berättelser är inte lika
lätta att dela med andra. Jämshögs
församling vill fortsätta bygga
gemenskap med Kristus som den
levande stenen genom att fungera som en brobyggare mellan
hbtq-personers frigörelse och
kristen tro för både organisationer
och enskilda. Att tydligt inkludera
hbtq-personer när alla välkomnas
till kyrkan innebär framförallt att
tydliggöra evangeliet, det glada budskapet om ”frihet för de
fångna och syn för de blinda, att
ge de förtryckta frihet.” (Luk 4:18)
I materialet inför processmodellen
Regnbågsnyckeln sätter Anders
ord på sin berättelse. ”men oavsett
detta går det inte att komma ifrån
att religionen har gjort mitt liv svårare än det hade kunnat vara, spätt
på skammen och skuldkänslorna.”
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Att som Anders gå från tystnad till
att dela sin berättelse innebär en
möjlighet till att utveckla sin identitet i positiv riktning genom att förflytta skuld och skam från sig själv
till den plats där den hör hemma.
När församlingen blir en tryggare
plats för hbtq-personer blir den
det även för andra som känner att
porten är trång och tröskeln hög
till Guds hus tillika den gudstjänstfirande församlingens rum. Genom
respektfulla samtal och reflektioner
kring normer, hbtq och inkludering
upptäcker en kanske att det här inte
bara handlar om andra, utan om
oss allesammans.
”Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten, inte
skrytsam och inte uppblåst. Den är
inte utmanande, inte självisk, den
brusar inte upp, den vill ingen något
ont. Det finner inte glädje i orätten
men gläds med sanningen. Allt bär
den, allt tror den, allt hoppas den,
allt uthärdar den.”
1 Kor 13:4-7

Maria Halldén 2018-05-29

Kyrkogårdsinfo
Till hösten kommer fem
nya serviceplatser att
byggas på kyrkogården

Vi håller på att byta ut grus på
grusgångarna så det kan vara
lite problem att ta sig fram
emellanåt.

En liten uppmaning: Lämna tillbaka verktyg och vattenkannor
till de serviceplatser där ni tog
det så underlättar det för alla.

Vattenkanonerna har gått hela
sommaren men med den extrema torka vi haft så har det inte
alltid räckt till.

Foto: Carina Ingmarsson

Fastighetsinfo
I sommar har fasaden på Olofströms kyrka och församlingsgård
putsats och målats med traditionell kalk.

Foto: Magnus Ljungberg
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Foto: Anna Söyseth

Nu i höst firar vår verksamhet

Små och Stora
30 år
Det som är lite extra roligt är
när de som en gång var små
kommer tillbaka till verksamheten med egna barn.
Sara Rask och lilla Alice är nu
med i verksamheten tillsammans med mormor Yvonne
Rask.

Under hösten kommer vi att
ha lite gamla fotoalbum som
en kan få titta i. Kan också komma lite bilder på vår
facebooksida Barn och familj
i Jämshögs församling.

Konfirmation

Sommarkonfirmander konfirmation 2018-07-07 Foto: Photomic
2018—2019 har vi en onsdagsgrupp
som börjar sin konfirmationsläsning i oktober och en sommargrupp som läser tre veckor direkt i
början på sommarlovet.

Om du har frågor så hör av dig till Maurits Rehn
070-263 23 23 eller maurits.rehn@svenskakyrkan.se
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Höstens verksamheter

Familjegudstjänst
Mässa i Olofströms
kyrka kl 10
Söndag 23 september
Vi inviger den nya
Kyrkohandboken!

Söndag 7 oktober
kl 10.00 i Olofströms
kyrka
Barnkörerna medverkar

Kyrkokören medverkar.

Konsert
till förmån för
Bröstcancerföreningen
Söndag 28 oktober
kl 16.00 i Olofströms kyrka
Medverkande: Katalin Hajas och
sånggruppen ”Musica Bellissima”

Tacksägelsedagen
söndag 14 oktober
kl 16 i Jämshögs kyrka

Skördemässa ”Människan
och skapelsen”
Kyrkokör, solister, musiker.
Efter mässan bjuder LRF på fika.

Allhelgonahelgen
Gravsmyckningskaffe finns på
Jämshögs kyrkogård som vanligt
under Allhelgonahelgen.
Fredag 2 nov kl 11-16
Lördag 3 nov kl 10-15
Minnesgudstjänster firas
Alla helgons dag 3 nov
Kl 12 i Olofströms kyrka, finsk
gudstjänst
Kl 16.00 och 18.00 i Jämshögs
kyrka där kyrkokören medverkar
Foto: Susanne Andkvist
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Höstens verksamheter Diakonin

Tisdagsträffen

Tisdagar i Olofströms församlingsgård
kl 13.30. 11/9, 23/10, 20/11 och 11/12

Bara Vara

Tisdagar på Petrusgården
i Jämshög kl 18.00. 25/9, 30/10, 27/11
och 4/12

Kaffestugan

Torsdagar på Petrusgården
i Jämshög kl 13.30. 20/9, 18/10,
15/11 och 13/12

Foto: Privat

Samtal
och målargrupp

Finska
daglediga

Torsdagar på Petrusgården i
Jämshög kl 13.30.
13/9, 4/10, 1/11 och 22/11
Anmälan!

Tisdagar i Olofströms
församlingsgård kl 13.30. 18/9,
16/10, 13/11 och 11/12

Sopplunch

Onsdagar i Olofströms
församlingsgård
kl 12.00. 5/9-5/12
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Välkommen till höstens verksamheter

MUSIKVERKSAMHET HÖSTEN 2018
Kyrkokören

Miniorkören

Måndag 3 september
kl 18.30—20.30 i Petrusgården i Jämshög

startar v 36

Juniorkören

Psalm och sång

Tisdag 28 augusti

startar v 35
Onsdag 29 augusti

kl 16.00—16.40 i Olofströms församlingsgård

kl 16.00—16.45 i Olofströms församlingsgård

kl 10.00—11.00 i Petrusgården i Jämshög

startar v 35

startar vecka 35
Onsdag 29 augusti

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET HÖSTEN 2018
Små och stora,

Småbarnscafé,

0 år och uppåt
Månd i Olofströms församlingsgård kl 13-16 med start 27/8

Onsd på Petrusgården kl 9.30—
12.00 med start 29/8

Fred på Petrusgården i Jämshög kl
10-14 med start 31/8

Torsd i Olofströms församlingsgård kl 13.30—15.30 med start 30/8

Miniorer,

Juniorer,

Åk 1-3
Tisdagar i Olofströms församlingsgård kl 16.45-18.00

0-3 år

Åk 4-6

Måndagar i Olofströms församlingsgård kl 16.30-18.00
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Babyrytmik

0-12 månader
Tisd i Olofströms församlingsgård
kl 10-12.
Föranmälan krävs.

Tjej och killgrupp

Från åk 7
Torsdagar i Olofströms församlingsgård kl 16.00-18.00

På söndag den 2 september
firar vi en upptaktsgudstjänst i Olofströms kyrka.
Eftersom det snart har gått
ett år sedan vi hade kyrkoval kommer några av de
förtroendevalda i de olika
nomineringsgrupperna som
ställde upp i kyrkovalet få
presentera sig själva och
sina tankar om församlingen
och dess verksamhet. Först
firar vi en glad gudstjänst i
kyrkan och sedan går vi in i
Mariasalen för att fortsätta
med kyrkkaffe, samtal och
information.
Två av våra medarbetare i församlingsverksamhet slutar för att gå
vidare i nya tjänster. Komminister
Maria Halldén kom till församlingen för drygt två år sedan. Maria
har varit en uppskattad präst vid
gudstjänster och kyrkliga handlingar. Hon har haft ett särskilt ansvar
för församlingens kyrkvärdar och

En hälsn ing från
ky rkoherden
har på ett förtjänstfullt sätt introducerat arbetet med HBTQ-frågorna i församlingen. Maria blev
avtackad av representanter från
kyrkorådet i samband med en av
sommarens gudstjänster. Vi får
önska hennes lycka till i sin nya
tjänst som citypräst i Hässleholms
församling.
Barnledaren Ann-Mari Holmström
som gått in i vår barnverksamhet
under vårterminen går nu tillbaka
till kommunen på en nyinrättad
tjänst med inriktning på barn med
särskilda behov. Tack för den här
terminen och vi ser fram mot ett
ökat samarbete mellan kyrkan och
kommunen i framtiden för barnens

Foto: Anna Söyseth

bästa!

Foto: Anna Söyseth

Församlingens tidigare kyrkoherde
Anders Blixt som gick i pension
i våras kommer nu tillbaka som
vikarierande komminister från och
10

med den 3 september. När det
gäller vakansens inom barn och
ungdom pågår rekryteringen när
detta skrivs.
Under hösten gör vi en mindre
förändring i gudstjänstprogrammet. Det blir en nystart för Ionagudstjänsterna som tidigare firats
på söndagar. Nu prövar vi att
lägga det en vardagskväll en gång
i månaden i Olofströms kyrka. För
dagar och tider se gudstjänstschemat i församlingsbladet. Iona är en
ö som hör till Skottland och som är
belägen i Inre Hebriderna. År 563
grundades ett kloster på ön som
kom att betyda mycket för kristnandet av Skottland och den delen
av Europa med påverkan även mot
Skandinavien. Den kristendom
som utvecklades med klostret som
andligt centrum har sedan inspirerat kyrkan även i andra länder runt
omkring. Gudstjänsterna som firas
med inspiration från Iona har en
enkelhet och närhet som har visat
sig tilltala även moderna människor
i nutid. Det finns också en sångtradition från Iona som vi använder
oss av i våra gudstjänster som vi
kallar för Ionagudstjänster eller
Ionamässor. Kom gärna och dela
gemenskapen med sång, bön och
läsningar från Iona.
Lars Arvidsson

Upptakt inför hösten
Söndag 2 sept kl 10 i
Olofströms kyrka och
församlingsgård
Gudstjänst med temat
”Att vara en kristen församling i dagens samhälle”
Efteråt serveras fika i Mariasalen.
Utfrågning av förtroendevalda.

Ny lag om hantering av
personuppgifter

Ny lag om hantering av personuppgifter
Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ”General Data Protection
Regulation”, som lag i Sverige.
Dataskyddsförordningen bygger på
EU:s dataskyddsdirektiv 95/46 EG.
Förordningen kommer att kompletteras med ytterligare svensk
lagstiftning på vissa områden. Den
tidigare gällande personuppgiftslagen (PuL) upphörde samma dag att
gälla.

Den nya förordningens syfte är att
ge oss människor större kontroll
över vilka uppgifter som finns om
oss i olika system och register.
Den nya dataskyddsförordningen
gäller för alla juridiska personer,
ideella föreningar m.m. Detta
innebär att det även kommer att
påverka hur Jämshögs församling
behandlar medlemmarnas personuppgifter.
Övergripande information
Övergripande information om hur
trossamfundet Svenska kyrkan ar11

betar och tänker kring behandling
av personuppgifter hittar du på
www.svenskakyrkan.se
Frågor?
I det fall du har några frågor på
ovanstående, kan du vända dig till
expeditionen på tfn 0454-97 700
eller per mail till jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se.
Församlingen har till dataskyddsombud utsett Johan Abrahamson
och honom når du på telefon
0709-32 01 41 eller per mail johan.
abrahamsson@svenskakyrkan.se

James Sandstedt

Foto: Privat

Vem är du?
James Sandstedt 64 år bor halvvägs till Vilshult. Flyttade hit sommaren 2016. Min fru är härifrån,
hennes mamma är Hertha Gummesson och hennes pappa hette
Erland Gummesson.
Ditt första minne från kyrkan?
Jag är döpt i Svenska kyrkan som
barn i Aneboda församling. Som
barn var jag med i Frälsningsarmén och senare i Pingstkyrkan och
Missionskyrkan. Jag kommer från
en frikyrklig släkt och det är väldigt
självklart för mig att gå i kyrkan.
Ditt engagemang i Jämshögs
församling?
Jag sjunger med i kyrkokören sedan jag flyttat hit. Jag sitter också
med i kyrkofullmäktige och kyrkorådet.
Hur ser dina erfarenheter ut från
Svenska kyrkan sedan tidigare?
Jag var mycket engagerad i Norra Sandsjö församling innan jag
flyttade hit och var med under
perioden vi gick ihop med Nässjö
församling, åren innan jag flyttade
till Olofström.
Jag var också ordförande i Bodafors missionsförsamling i ganska

James Sandstedt 64 år
Född i Växjö. Uppväxt i Lammhult och Eksjö och har fem
syskon.
Gift och har fyra barn och sex
barnbarn.

många år på 90-talet. Jag har tidig
are varit aktiv i pingstförsamlingar.
En av mina söner är präst i Svenska kyrkan i Landskrona. Min bror
är pastor inom pingströrelsen
och equmeniakyrkan. En av mina
systrar är med i Frälsningsarmén.
Släkten har oftast funnits i frälsningsamén eller pingströrelsen.
En rolig sak jag var med om att
starta i Norra Sandsjö församling
var en förening som hette ”Guldkant på Norra Sandsjö kyrka”. Vi
jobbade att ordna fram pengar
för lite större konserter samt drog
igång en medeltidsdag som blev en
stor sak i bygden.
Vad tänker du om kyrkans uppgift och då särskilt Jämshögs
församling?
Kyrkan är viktig för bygden och
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som ni förstår tycker jag att alla
kyrkor behövs. Men svenska kyrkan är ju lite av folkkyrka och även
om man inte är så kyrksam ska den
finnas vid livets olika situationer,
dop, bröllop och begravning men
också vi krissituationer. De saker
som jag ser speciellt viktiga att
jobba med i Jämshögs församling
är: Ungdomsarbetet är en självklart
viktig sak som måste prioriteras.
Jag tycker också att musiklivet är
viktigt och att vi kanske måste hitta
fler former för fler grupper i samhället. I Jämshögs församling har
man lyckats ha ett historiskt arbete
med invandrare framförallt från
Finland. Nu har vi en stor grupp
som är arabisktalande i samhället
som det är dags att inbjuda.
Yrke och intressen?
Jobbar som studie och yrkesvägledare på Högavångsskolan
i Olofström. Har jobbat med det
i många år på grundskolor och
gymnasieskolor. Politik tycker jag
är intressant och är partipolitiskt
aktiv. Har också drivit antikvariat
och sysslat framförallt med teologisk och filosofisk litteratur. Inom
dessa områden har jag givetvis
några specialområden. Fotboll
följer jag en del – Östers IF framförallt. Musik är viktigt. Nu sjunger
jag bara med i kyrkokören, men jag
har varit med i del musikgrupper
genom åren.

Foto: Marita Olsson

DIAKONI
SVERIGE-FINSKT

Nu börjar höstens verksamhet igen…

… och vi får samlas i kyrkan
efter en solig sommar. I
augusti var vi i Arild på
läger för daglediga. Det
kallas Fullmåns-läger, men
det är inte varje år vi har
fullmåne.
Höstens första gudstjänst blir den
9 september kl. 12.00. Avoimet
Ovet, vår daglediga träff börjar
den 11 september kl. 13.30.
Alla årstider har sina goda och
dåliga sidor. På våren det är roligt
att så frön och på hösten får vi
skörda. I kyrkan firar vi skörde-

dag och då bär vi till altaret, bär,
frukt, potatis, morötter och kanske
något bröd. Det är viktigt för oss
människor att vi har mat och rent
vatten. Här i Norden får vi vara
tacksamma för att vi har rent
dricksvatten och fin natur. Det är
ändå viktigt att vi tänker på hur
sårbar vår planet är. Miljöfrågor
har därför blivit viktiga. Jämshögs
församling har Miljödiplomerats. I våras bestämde vi oss för
att inte köpa vatten på flaskor.
Vi bjuder nu på vatten i kannor,
kanske med gurka eller citron i.
Även små förändringar är viktiga! I
vår värld finns alldeles för mycket
plast. Vi kan nu tillsammans, när

höstmörker faller, fundera på om
det är något jag kan göra för att
förbättra vår miljö? I Olofström
finns det duktiga kvinnor, som
samlar kaffeförpackningar som de
gör fina kassar av och från gamla
videoband väver de dukar och
kassar. Det är ett fint miljöarbete.
”Skaparen har inte vänt sin rygg
mot världen. Han lyser den med
sin närvaro. Solen gör allt synligt.
Ingenting blir gömt från ljuset. Den
som tittar nära sin Far, får ljuset att
se med ögonen och med hjärtat ”
Välkomna till höstens verksamhet
och välsignelse för vårt liv.
Mervi

Nyt syksyn toiminta alkaa taas
Syksyn toiminta alkaa ja taas
saamme kokoontua kirkolle
aurinkoisen kesän jälkeen.
Elokuussa meitä oli jo joukko Kuutamoleirillä Arildissa.
Syksyn ensimmäinen jumalanpalvelus on 9 syyskuuta
klo.12.00. Avoimet ovet alkavat 11 syyskuuta klo.13.30.
Kaikilla vuodenajoilla on hyvät
ja huonot puolensa. Keväällä on
kiva laittaa siemeniä kasvamaan ja
syksyllä saa korjata satoa, vaikka
sataakin. Kirkossa vietetää aina
kiitospäivää, jolloin alttarille tuodaan heldelmiä, perunoita, porkkanoita ja ehkä joku leipäkin. Meille
ihmisille on tärkeää, että meillä on
ruokaa ja puhdasta vettä. Täällä

Pohjolassa saamme olla kiitollisia
niin puhtaasta juomavedestä kuin
kauniista luonnostakin. On kuitenkin tärkeää, että ajattelemme, että
meidän planeettamme on haavoittuva. Ympäristöasiat ovat nousseet
tärkeäksi. Jämshögin seurakunta
on saanut diploomin ympäristötyöstä. Keväällä päätimme, että emme
enää osta vettä pulloissa. Tarjotaan kannussa ehkä sitruunan tai
kurkun kera. Pienetkin muutokset
ovat tärkeitä. Maailmassamme on
aiva liian paljon muovia. Yhdessä
voimme näin syksyn iltoina ajatella,
mitä minä voisin tehdä ympäristön
hyväksi? Olofströmissä on anakin
reippaita naisia, jotka valmistavat
hienoja kasseja kahvipaketeista ja
vanhoista videonauhoista. Siinä on
hienoa ympäristöajattelua.” Luoja ei
13

ole kääntänyt maailmalle selkäänsä. Hän valaisee sen läsnäolollaan.
Aurinko tekee kaiken näkyväksi.
Mikään ei jää valolta kätköön ei
kadoksiin. Joka katsoo Isän lähellä,saa valon katselemiseen sekä
silmillä, että sydämellä.” Tervetuloa
syksyn toimintaan ja siunausta
meidän kaikkien elämään.

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

Församlingsnytt

Följande personer har under
tiden 1 april – 30 juni blivit
medlemmar genom dopet:

Harry John Nils

son till Johanna Andersson och Robin
Johansson

Lowa Anita Emilia

dotter till Therese Bengtsson och Emil
Svensson

Jamie Antero Daniel

son till Maria Lampinen och Daniel
Andersson

Pärla Esmeralda Nora

dotter till Annika Ikonen och Max
Nordström

Wilma Mimmi

dotter till Heidi Vuorela och Matteus
Stencel

Alissa Elisabeth Sinikka

dotter till Sara Nilsson och
John Koskela
Erik Ture Anton

son till Sara Turesson och Carl
Andersson

Följande personer har avlidit under
tiden 1 april – 30 juni:
Reijo Kyllönen, Olofström 73 år
Maj-Britt Johansson, Jämshög 93 år
Ingemo Svensson, Olofström 70 år
Terttu Rajalampi, Olofström 85 år
Eeva Aalto,Olofström 91 år
Anja Palomaa, Olofström 81 år
Käthe Karlsson, Jämshög 85 år
Hans Skyvell, Gränum 90 år

Dopmöjligheter under hösten
Dopgudstjänster
firas som regelunder
två söndagar
per månad, kl. 13
Dopmöjligheter
sommaren
Augusti
Junieller 14. Dopmöjlighet finns också
i vissa andra gudstjänster.
Dopgudstjänster
firas två söndagar
som regel kl 13
7 per
sönmånad,
13.00 Jämshög
5 sön
13.00tid
Jämshög
Boka
och fråga på församlingsexpeditionen,
tel 977 00.
eller
14.
Dopmöjlighet
finns
också
i
vissa
andra
Dopgudstjänstgudstjänster.
Dopgudstjänst
tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.
14 sön 13.00 Olofström
12
sönBoka
13.00
Olofström
November
September
Dopgudstjänst
Dopgudstjänst
Söndag
11 kl 13 i Olofström
Söndag 9 kl 13 i Jämshög

Lördag 15 kl 13 i Olofström
Juli
3 sön 13.00 Jämshög
Oktober
Dopgudstjänst
Lördag 6 kl 14 i Jämshög
10 sön 13.00 Olofström
Lördag 13 kl 13 i Olofström
Dopgudstjänst

Söndag 18 kl 13 i Jämshög

Intresserad av dop?
Intresserad
av dop?
www. dopsajten.se
www. dopsajten.se
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Asta Persson, Jämshög 95 år
Klara Lövstedt, Olofström 89 år
Inga Harrysson, Jämshög 79 år
Urban Hansson, Jämshög 79 år
Maj-Britt Thomasson, Olofström 87 år
Kurt Höjdborn, Jämshög 87 år
Sonja Salomonsson, Olofström 78 år
Margit Svensson, Olofström 98 år
Solveig Karlsson, Olofström 86 år
Åke Svensson, Jämshög 81 år
Ingrid Hellgren, Jämshög 87 år
Birgit Mårtensson, Olofström 91 år
Helmer Algotsson, Olofström 75 år
Olle Karlsson, Olofström 82 år
Karl Oskar Holst, Olofström 89 år
Börje Olsson, Olofström 79 år
Birgitta Winberg, Olofström 77 år
Ellen Nilsson, Olofström 91 år
Rut Svensson, Olofström 95 år
Inez Johnsson, Olofström 86 år
Inga Francke, Gränum 82 år
Irene Lundström, Olofström 74 år
Gert Stjernqvist, Olofström 79 år
Aina Johansson, Olofström 82 år

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

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

Nytt
Terminsprogram
för hösten ute
nu!

Bygatan 2, 293 Bygatan
72 JÄMSHÖG
Besöksadress:
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
För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.

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

E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/jamshog
För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.

www.svenskakyrkan.se/jamshog
Tfn. o. Exp.tid
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Tfn. o. Exp.tid
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Anders
Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977
0454-977 40
51
Fax
till församlingsexp...........................................
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Foto: Christel Andersson

Maurits
Rehn komminister
Lars
Arvidsson
kyrkoherde....................................0454-977
................................ 0454-977 58
51

FÖ

.............0454-977 52
Nils-EricRehn
Gestegård
vik. komminister
komminister
...................................0454-977
58
Maurits
finskspr.)........... 0454-977 56
Mervi
diakon (även
................................0454-977
52
AndersJuutilainen
Blixt vik. komminister
församlingsped.
m. diakon.
ansv
..... 0454-977 62
Ewa
Johansson
finskspr.).
..........
56
Mervi
Juutilainen
diakon (även

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

Ingrid Karlsson tackar Kersti Gustafsson.

DIREKTNUMMER
DIREKTNUMMER

Tack Kersti!

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

Vid kyrkofullmäktige i maj hedrades Kersti
Gustafsson med en kyrkstake för sina 25 år som
kyrk-/gudstjänstvärd i församlingen.

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
15

AR

EN

!

Kalendarium
sommaren
2016
Kalendarium
hösten 2018
September

2 sön 		
14 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Upptakt Gudstjänst
4 tis
12.30 Folkhögskolan Mässa
9 sön 		
15 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa*
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
12.00 Olofström Finsk mässa
11 tis 12.30 Folkhögskolan Mässa
15 lör 13.00 Olofström Dopgudstjänst
16 sön 		
16 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa*
			
16.00 Jämshög Kyrkogårdsvandring med temagudstjänst ”döden och livet”
18 tis 12.30 Folkhögskolan Mässa
19 ons 18.30 Olofström Ionagudstjänst
23 sön 		
17 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa, nya handboken
25 tis 12.30 Folkhögskolan Mässa
30 sön 		
Helige Mikaels dag
		
10.00 Jämshög Mässa
2 tis
12.30
6 lör 14.00
7 sön 		
			
10.00
			
18.00
9 tis 12.30
10 ons 18.30
13 lör 13.00
14 sön 		
			
12.00
			
16.00
16 tis 12.30
			
17.30
21 sön 		
			
10.00
23 tis 12.30
28 sön 		
			
10.00
			
16.00
30 tis

12.30

Oktober

Folkhögskolan Mässa
Jämshög Dopgudstjänst
19 söndagen efter Trefaldighet
Olofström Familjegudstjänst*
Jämshög Musikgudstjänst
Folkhögskolan Mässa
Olofström Ionagudstjänst
Olofström Dopgudstjänst
Tacksägelsedagen
Olofström Finsk Mässa
Jämshög Skördemässa ”människan och
skapelsen” (LRF kaffe) Kör, musiker
Folkhögskolan Mässa
Olofström Vardagsgudstjänst
21 söndagen efter Trefaldighet
Olofström Mässa*
Folkhögskolan Mässa
22 söndagen efter Trefaldighet
Jämshög Gudstjänst
Olofström Konsert med o för Bröstcancerföreingen/ körerna medv.
Folkhögskolan Mässa

November
2 fre

16.00 Jämshög Andakt (Gravsmyckning 1116) se sid 7
3 lör 		
Alla Helgons dag
			
10-15 Jämshög, gravsmyckning
			
12.00 Olofström Minnesgudstjänst, (finsk)
			
16.00 Jämshög Minnesgudstjänst, kör
			
18.00 Jämshög Minnesgudstjänst, kör
4 sön 		
Sönd efter Alla Helgons dag
			
16.00 Olofström Mässa i Allhelgonatid
6 tis 12.30
11 sön 		
			
10.00
			
13.00
			
16.00
13 tis 12.30
14 ons 18.30
18 sön 		
			
10.00
			
13.00
		
16.00
20 tis 12.30
25 sön 		
			
10.00
			
16.00

Folkhögskolan Mässa
24 söndagen efter Trefaldighet
Olofström Mässa *
Olofström Dopgudstjänst
Jämshög Önskepsalm
Folkhögskolan Mässa
Olofström Ionagudstjänst
Sönd f Domsöndagen
Jämshög Gudstjänst
Jämshög Dopgudstjänst
Olofström Musikal
Folkhögskolan Mässa
Domsöndagen
Jämshög Mässa
Ekumenisk gudstjänst, i Katolska
kyrkan

December

1 lör 13.00 Jämshög Dopgudstjänst
2 sön 		
1 Advent
			
10.00 Olofström Adventsgudstjänst*
(körerna)
			
13.00 Olofström Familjegudstjänst* sång
barngrupperna
			
15.00 Jämshög Kaffestuga i 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

