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Den helige
Mikaels dag

På söndag den 29 september har Mikael och Mikaela
namnsdag. Namnet har sitt ursprung i ett hebreiskt
namn som betyder ”Vem är väl som Gud”. I Bibeln är
det ofta som namn har en särskilt betydelse. När vi
använder namn är det som egennamn och då har be
tydelsen ofta en underordnad betydelse. Man tänker
inte så ofta på att namn ofta har en egen betydelse
eftersom man förknippar namnet mer med själva
personen och dennes olika personlighetsdrag. Men
ibland kan det vara bra att lyfta fram betydelsen!

BIld från Pixabay

det goda på Guds sida. Också vi människor är med i
kampen mellan gott och ont i tillvaron. Ibland kan vi
uppleva hur människor som trots att de möter stort
motstånd ändå fortsätter kämpa för det goda. De
är som änglar! Att vara som en ängel är alltså något
som har med kamp och uthållighet att göra. En ängel
kämpar och ger inte upp! En ängel vill att det goda
ska segra över ondskan.

På den helige Mikaels dag berättar vi i kyrkan om
ängeln Mikael. Han kallas för ärkeängel och finns
omnämnd i tre stora religioner: judendomen, kris
tendomen och Islam. I katolska länder firas ofta S:t
Mikaels dag den 29 september som kallas ”Mickels
mäss” medan i Svenska kyrkan firar vi allt sedan
1700-talet S:t Mikaels dag på den första söndagen
som infaller efter den 29 september.

Men i kampen mot det onda räcker det inte med
uthållighet och styrka. För att besegra det onda
krävs också att vi har Gud med i vår kamp. Namnet
Mikael, ”Vem är väl som Gud”, vill påminna oss att
vi inte klarar kampen i egen kraft. Ytterst är det bara
Gud som kan besegra det onda i världen och i våra
egna liv!

S:t Mikael var en ängel som
tog upp kampen mot ondskan
i tillvaron. Han gjorde det på
Guds uppdrag och med Gud
på sin sida. Hans namn, Mikael,
pekar på att han kämpade för

Lars Arvidsson
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Konfirmation

Konfirmation sommargrupp 2016-07-06. Präst: Lars Arvidsson Fritidsledare: Ingela Strandberg

PÅMINNELSE
KONFIRMATION
2019-2020
Till er alla födda -05 glöm inte att
anmäla er till konfirmationsgrupp
med start 11/9 2019 eller till
sommarkonfirmandgruppen, gå in
på vår hemsida

www.svenskakyrkan.
se/jamshog och läs om
alternativen och gör en
anmälan till oss!

Upptakt
Välkommen till höst
upptakt i Olofströms
kyrka söndag
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 musikun
derhållning av Bertil Sandström & Schlagerkompaniet som framför sväng
iga låtar med sång och gitarrspel!

Föranmälan till lunchen senast 27/8
tfn 0454-977 00 eller 0454-977 01
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Kyrkogårdsinfo

Kvarteret Ringduvan

Serviceplatser

Kvarteret LB (Ringduvan) där det
nu finns en blomsteräng kommer
att framöver tas i bruk som begrav
ningsområde. På detta kvarter finns
en del sällsynta växter bl a backsip
por, dessa växter kommer att flyttas
till kvarteret LA (Turturduvan).

De fem nya serviceplatserna som
håller på att anläggas på kyrko
gården kommer att utrustas med
redskap under sensommaren.

Bärarlag

Ett bärarlag behövs för förflyttning
av kistan vid jordbegravning.
Avslutas begravningsgudstjänsten
ute på kyrkogården ingår bärningen
till graven som ett led i gudstjäns
ten, så kallad processionsbärning
och detta är någonting medlemmar
i Svenska kyrkan har rätt till, kost
nadsfritt enligt Svenska kyrkans
ordning. Även vid jordbegravning
med avsked i kyrkan bär bärarlaget
kistan till graven och sänker den.
Prästen följer med och lyser frid
över den avlidne. För icke tillhöriga
Svenska kyrkan kan detta medföra
en kostnad.

Här är vårt bärarlag i Jämshögs församling samlade. Från vänster: Jan
Håkansson, Anders Eskilsson, Inge Danielsson, Per Håkansson, Ingmar Åman
(Gert -Ingvar Ottosson ej med på bild)
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Församlingen ordnar bärare om
inte släktingar eller vänner önskar
bära kistan till graven själva som en
hedersbetygelse till den avlidne.

DET HÄR HÄNDER UNDER HÖSTEN

Söndag 15 september kl 10
i Olofström

Söndag 29 september kl 10

Gudstjänst, Lovsångsgruppen
medverkar, servering och före
läsning med demenssjuksköterska
Lotta Karlsson ”Äldres psykiska
hälsa”

Helige Mikaels dag

Diakonisöndag.

Söndag 13 oktober kl 14

i Olofström

i Jämshög

Tacksägelsedagen

Familjegudstjänst. Juniorkören
medverkar.

Mässa. Kyrkokören medverkar.
LRF bjuder på kaffe.

Allhelgonahelgen
.
Fredag 1 nov
kl 11.00-16.00. Gravsmyckningskaffe
finns på Jämshögs kyrkogård
kl 16.00. Andakt i Jämshögs kyrka

kl 16.00 och 18.00 i Jämshögs
kyrka. Minnesgudstjänster där
kyrkokören medverkar.

Alla helgons dag 2 nov

Söndag 3 nov

kl 10.00-15.00. Gravsmycknings
kaffe finns på Jämshögs kyrkogård
kl 12.00 i Olofströms kyrka. Finsk
minnesgudstjänst

kl 16.00 Mässa i Allhelgonatid i
Olofströms kyrka

Söndag 17 nov. kl 14

Olofströms kyrka
Musikalen ”Himlabus”. Medver
kande församlingens barnkörer,
solister, musiker

Församlingen kommer att delta i
Skördedagen 28 september som Olofströms kommun
arrangerar tillsammans med Olofströmshus, Olofströms Kraft
och Olofströms Näringsliv
5

Välkommen till höstens ve

Verksamheterna startar efter upptakten, vecka 36.

Diakoniverksamhet
Församlingsgården, Olofström

Tisdagsträffar
start 3/9 kl.13.30

Finska daglediga
Avoimet ovet

Kyrklunch

Tisdagar start 10/9 kl.13.30.
Har du frågor om Finska daglediga,
Måla i tystnad, Kaffestugan och
Bara vara ta kontakt med
Mervi Juutilainen på
tfn 0454-977 56

Onsdagar start 4/9 kl.12
Har du frågor om
Tisdagsträff och Kyrklunch
ta kontakt med Ewa Johansson
på tfn 0454-977 62.

Har du frågor om
Café tre
ta kontakt med Ingela Ossiansson
på tfn 0454-977 52.

Petrusgården, Jämshög

Måla i tystnad
start 12/9 kl.15, föranmälan

Café 3

Kaffestugan

Bara Vara

Måndagar

Torsdagar

Tisdagar start 24/9

start 2/9 kl.14

start 19/9 kl.13.30

kl. 18.00.
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erksamheter i församlingen

. För mer info se www.svenskakyrkan.se/jamshog

Barn & familj och Ung i kyrkan

Nyhet!
Småbarnscafé byter namn till

Klapp & Klang
barn 0-5 år
tillsammans
med föräldrar,
Olofström.
vilket innebär att
sångstunden kommer
att innehålla mer rim &
ramsor och mycket sång.
Onsdagar Start 4/9
kl 10 i Jämshög

Små och stora

After School,

barn tillsammans med föräldrar,

årskurs 4-6,

Måndagar start 2/9
kl 9.30 i Olofström
Fredagar start 6/9
kl 9.30 i Jämshög

Måndagar, start 2/9
kl 14 i Olofström
Onsdagar, start 4/9
kl 14 i Jämshög

Babyrytmik
barn 0-12 månader, föranmälan,
Tisdagar, start 3/9
kl 10 i Olofström

Miniorer

Barnkörs
miniorer

årskurs 1-3,

årskurs 1-3,

Torsdagar Start 5/9
kl 10 i Olofström

Måndagar start 2/9
kl 16.45 i Olofström

Tisdagar start 3/9
kl 16.40 i Olofström

Har du frågor om Miniorerna, After
School och barnkörsminorerna
ta kontakt med Ingela Strandberg,
tfn 0454-97 733.

Har du frågor om Babyrytmik, Klapp
och klang och Små och Stora
ta kontakt med Christina Seldevall på
tfn 0454-97 783

Har du frågor om musik
verksamheten ta kontakt med
Carina Kenneteg på
tfn 0454-97 763

Jämshögs
Kyrkokör

Musik

Juniorkören
åk 4-6.

Tisdagar, start 3/9
kl 17.00 i Olofström

blandad vuxenkör, Måndagar,

start 2/9 kl 18.30 i Jämshög

Psalm och
sång,

Miniorkören,

Tisdagar, start 10/9 kl 10 i
Jämshög (varannan vecka, ojämna
veckor)

Tisdagar start 3/9 kl 16.00
i Olofström

åk 1-3.
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Lovsångs
gruppen
Torsdagar, start 12/9
kl 19 i Olofström
(varannan vecka, ojämna veckor)

Kyrkoherden informerar

Söndagen den 1 september drar
vi igång hösten verksamhet med
en upptakt i Olofström med guds
tjänst, kyrklunch och gemensam
samvaro. Upptakten är till för att
visa upp alla våra verksamheter,
men också för att få tillfälle att
uppmuntra och uppmärksamma
alla goda medarbetare; anställda,
frivilliga och förtroendevalda som
finns i Jämshögs församling!
Sedan mitten av augusti har
vi två nya medarbetare i Jäms
högs församling. Det är Ingela
Ossiansson som är anställd som
diakon med placering i Olof
ström och Evalott Hansson som
är anställd som assistent på
församlingsexpeditionen i Jämshög.
Båda tjänsterna är nyinrättade
tjänster. Ingela Ossiansson
kommer närmast från en tjänst
som diakon i Sölvesborg. Ingela
kommer att arbeta tillsammans

med diakon Mervi Juutilainen
som sedan en tid tillbaka är
pensionär på deltid och arbetar i
församlingen tre dagar i veckan.
En tjänst på 85% som assistent
på församlingsexpeditionen har
tillkommit för att stärka arbetet
med information och vår närvaro
på sociala medier. Vi har också

märkt av att tillkomsten av nya
regler och lagar de senaste
åren, har ökat kraven på våra
administrativa uppgifter inom
församlingsverksamheten.
På musiksidan har det skett en del
förändringar i år. Bo Johansson
som under många år har varit en
mycket uppskattad församlingsmu
siker och konfirmandledare har gått
vidare till en ny tjänst på Axelssons
begravningsbyrå. Han är dock kvar
på 20% som församlingsmusiker
och tjänstgör regelbundet som
kantor på gudstjänster och vid
kyrkliga handlingar. Under hösten
kommer kantor Inga Johansson att
vikariera på en del av den vakanta
tjänsten som församlingsmusiker.
Lars Arvidsson
Kyrkoherde

Ingela Ossiansson. Foto: Privat

Bibelstudiegrupp
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

Gruppen startar den 3 oktober,
och därefter blir det den 17 okto
ber, 31 oktober, 14 november, 28

november och den 12 december.
Alla dagarna är tiden 19-21, och vi
träffas i Olofströms församlings
hem, Martasalen. Vid varje tillfälle
kommer vi att ta en paus med fika.
Tanken är att vi den 3 oktober
skall börja med att ta en allmän titt
på Gamla Testamentet och att vi
gångerna därefter studerar Genesis
(1:a Mosebok).
Anmälan till gruppen görs till mig,
Ulf Kleander, tfn: 070-562 85 02.
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För att gruppen skall komma igång
behöver jag ha minst tre anmäl
ningar.

Foto: Marita Olsson

De sista dagarna på
semestern kommer
vemodet krypande.
Hösten kommer och
kvällarna blir mörkare.
Men, är det sommar
eller höst, dag eller
natt, vi är samma
människor, skapade
till frid med Gud och
leva i harmoni med
hans skapelse.

DIAKONI SVERIGE-FINSKT

Höst
Nu är skördetiden och det är tid
att börja höstens aktiviteter. Vi kan
se möjligheterna och se allt det
positiva i hösten. Trädens höstfär
ger, vi kan tända ljus och vila på
soffan, läsa en bra bok och dricka
något varmt, när de mörka och
kalla kvällarna kommer.
Diakoniverksamheten får en ny
medarbetare, diakon Ingela Ossi
ansson. Ewa Johansson fortsätter
med Kyrkluncher och Tisdagsträf
far. Själv arbetar jag måndagar,
tisdagar och torsdagar och är
pensionär onsdagar och fredagar.
Det är roligt att vi har fått förstärk

ning i diakoniarbete. Vi har även
många frivilliga medarbetare, som
gör stora insatser inom diakoni
verksamheten.
Du kan komma och hämta hös
tens terminsprogram eller läsa på
vår hemsida och se, vad som hän
der under höstterminen i Jäms
högs Församling. Vi hälsar Ingela
välkommen till vår församling och
önskar att hon trivs med oss. Vi
hoppas att vi kan bevara somma
rens sol i våra hjärtan och att vi
lär oss ta vara på allt det vackra
som finns i hösten. Välkomna till
höstens diakoni verksamhet!

Syksyn
Viimeisinä lomapäivinä
tulee usein haikea mieli.
Syksyn illat pimenevät.
Mutta olkoon kesä tai
syksy, päivä tai yö, me ih
miset olemme samanlaisia.
Meidät on luotu elämään
sielun rauhassa Jumalan
kanssa ja elämään harmo
niassa Hänen luomakun
tansa kanssa.
Nyt on sadonkorjuun aika ja aika
aloittaa syksyn toiminta. Meillä on
mahdollisuus nähdä kaikki positii
vinen syksyssä. Puiden syysvärit,
me voimme sytyttää kynttilöitä ja
levätä sohvalla, lukea hyviä kirjoja ja

juoda jotain lämmintä, kun pimeät
ja kylmät illat tulevat.
Diakoniatyö saa uuden diakonin
Ingela Ossianssonin. Hän aloit
taa työt elokuussa ja työsketelee
täydessä virassa. Ewa Johansson
jatkaa työskentelyä Kirkkolounaan
ja Tisdagsträffenin kanssa. Minä
teen töitä maanantaisin, tiistaisin ja
torstaisin. Keskiviikkona ja perjan
taina olen eläkeläinen. On mukavaa,
että diakoniatyö on saanut lisäre
sursseja. Meillä on myös paljon va
paehtoistyöntekijöitä, jotka tekevät
suuren panoksen seurakuntatyössä.
Tervetuloa syksyn toimintaan, voit
hakea ohjelman kirkolta tai lukea
kotisivulta. Toivotamme Ingelan
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tervetulleeksi seurakuntatyöhön ja
toivomme, että hän viihtyy meidän
kanssamme. Toivottavasti voimme
säilyttää kesän auringon sydä
missämme ja että voisimme nauttia
kaikesta siitä kauniista, mitä syksy
pitää sisällään. Tervetuloa syksyn
jumalanpalveluksiin ja Avoimiin
oviin.

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

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

Holly Emily Robyn

dotter till Nathalie Turesson och Philip
Sjöstedt

Ellie Johanna

dotter till Rebecca Kihlberg och Jimmy
Norrman

Ingrid Julia

dotter till Annika och Daniel Westman

Lovis Gabriella

dotter till Sara Jämsbo och Emil Laakso

Milo Marko Jerzy

son till Iwona Piatek och Martin
Bujukliev

Iris Irene Maria Doroles

dotter till Emilija och Tordh Angshult

Seth Mikael

son till Emelie Rönnbom och Tony
Jönsson

Stella Hanna Maria

dotter till Charlott Landin och David
Collen

Lukas

son till Julia Karlsson och Kevin Rauhala

Följande personer har avlidit under
tiden 1 april – 30 juni

Malwa Thea Inez

Lisbeth Bäckman, Olofström 77 år

dotter till Matilda Karlsson och Simon
Håkansson

Lennart Jönsson, Olofström 84 år

Frans Pontus

Gunnel Svensson, Jämshög 88 år

son till Annie och Pontus Bengtsson

Eero Niemi, Olofström 79 år
Kennart Johansson, Jämshög 91 år
Gösta Bengtsson, Jämshög 78 år

Alrik Lars

Sven Halling, Olofström 86 år

son till Martina och Anders Jönsson

Roland Asp, Olofström 79 år

Vilmer Per-Olof Tobias

Torsten Einarsson, Olofström 87 år

son till Josefin Borgkvist och Tobias
Andersson

Greta Henningsson, Jämshög 75 år

Karl Tommy Zacharias

Claes Olsson, Olofström 84 år

Holmfrid Bengtsson, Olofström 91 år

son till Elisa Johansson och Simon
Berntsson

Verner Svensson, Olofström 96 år

Annie Erna

Hans Jönsson, Jämshög 92 år

dotter till Karolina Mamic och Johan
Görnebrand

Britt-Mari Ifvarsson, Olofström 83 år
Jan Johansson, Jämshög 76 år
Mary Svensson, Olofström 91 år
Anna Blomkvist, Jämshög 100 år
Hilbert Karlsson, Olofström 85 år

Dopmöjligheter under hösten

Irene Jönsson, Olofström 78 år

Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.

September
Lör 14 kl 13 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
Sön 29 kl 10 Dop i gudstjänsten i
Olofströms kyrka
Oktober
Lör 5 kl 13 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
Sön 13 kl 10 Dop i gudstjänsten i
Olofströms kyrka
Lör 19 kl 13 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka

November
Sön 10 kl 10 Dop i gudstjänsten i
Olofströms kyrka
Lör 16 kl 13 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
Lör 23 kl 13 Dopgudstjänst i
Olofströms kyrka
Lör 30 kl 13 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
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JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG
Växel................................................................................. 0454-977 00

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Telefon och Exp.tid
Mån
10-12,
13-15,
Tis – Tors 10-12.
Bygatan
2, 293
72 JÄMSHÖG

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

E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
Besöksadresser Jämshögs kyrka Bygatan ,
För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.
293 72 Jämshög
www.svenskakyrkan.se/jamshog
Olofströms kyrka, Bredgatan 11, ingång Kapellgatan 1
293 34 Olofström
Tfn.
o. Exp.tid
E-post:
jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
Måne-postadresser
10-12, 13-15, Tistill
– Tors
10-12.
För
de anställda,
se hemsidan.
Fax
till
församlingsexp...........................................
0454-977 40
www.svenskakyrkan.se/jamshog

Nytt
Terminsprogram
för hösten ute
nu!

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

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

församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Ewa Johansson
diakon (även finskspr.)............ 0454-977 56
Mervi
Juutilainen
Carina Ossiansson
Kenneteg kantor.
.......................................
0454-977
Ingela
diakon.
.................................. 0454
-977 63
52

Bo
............... 0454-977 61
församlingspedagog. .......... 0454-977 62
EwaJohansson
Johanssonförsamlingsmusiker.
Christina
Seldevall
barnledare.
......................... 0454-977
0454-977 63
83
kanto
r.........................................
Carina
Kenneteg
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Konsert med
Tonsättarna

Agnetha Andréasson
barnledare...................
0454-977 83
33
........................... 0454-977
Christina
Seldevall barnledare
Pernilla
Gustavsson
församlingsvärdinna
.. 0454-977 80
fritidsledare
............................0454-977
33
Ingela Strandberg

Lördag 12 oktober kl. 18
i Olofströms kyrka
Välkommen!

Anders Gustafsson
.......... 0454-977
församlingsvärdinna
0454-977 04
80
Pernilla
Gustavsson kyrkogårdsförman
Magnus
Ljungberg fastighetsförman
.............
0454-977 04
60
kyrkogårdsförman
....... 0454-977
Anders Gustafsson
Magnus Ljungberg fastighetsförman ........... 0454-977 60

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 guds
tjänster och information om våra verksamheter.

Blankett för ansökan Dannfeltska stiftelsens hemsi
da www.dannfeltskastiftelsen.se, på församlingens
hemsida www.svenskakyrkan.se eller så tar du
kontakt med expeditionen i Jämshög tfn 977 00.
Ansökan senast 23 oktober.

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
11
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Kalendarium hösten 2019
November

September
1 sön 		
			
10.00
9 sön 		
			
10.00
15 sön 		
			
10.00

11 efter trefaldighet
Olofström Mässa, upptakt, se sid 3
12 efter trefaldighet
Jämshög Mässa
13 efter trefaldighet
Olofström Gudstjänst, Diakonisöndag,
se sid 5
22 sön 		
14 efter trefaldighet
			
10.00 Jämshög Gudstjänst
29 sön 		
Helige Mikaels dag
			
10.00 Olofström Familjegudstjänst,
Juniorkören

Oktober
6 sön 		
16 efter trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa
12 lör 18.00 Olofström Musikandakt med
Tonsättarna
13 sön 		
Tacksägelsedagen
			
10.00 Olofström Familjegudstjänst
			
14.00 Jämshög Mässa, (LRF kaffe), kyrkokören
20 sön 		
18 efter trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa
27 sön 		
19 efter trefaldighet
			
10.00 Jämshög Gudstjänst, Lovsångsgruppen

1 fre
11-16
			
16.00
2 lör 		
			
10-15
			
12.00
			
16.00
			
18.00

Jämshög gravsmyckning, se sid 5
Jämshög Andakt
Alla Helgons dag
Jämshög, gravsmyckning
Olofström Minnesgudstjänst (finsk)
Jämshög Minnesgudstjänst, kör
Jämshög Minnesgudstjänst, kör

3 sön 		
Sönd efter Alla Helgons dag
			
16.00 Olofström Mässa i Allhelgonatid
10 sön 		
			
10.00
17 sön 		
			
10.00
			
14.00
24 sön 		

			

21 efter trefaldighet
Olofström Gudstjänst
Söndagen före Domssöndagen
Jämshög Mässa
Olofström Musikalen Himlabus
Domssöndagen

10.00 Olofström Mässa

December
1 sön 		

			

1:a Advent

10.00 Jämshög Gudstjänst Kyrkokören

Veckomässa firas på Jämshögs folk
högskola. För aktuella tider se
www.svenskakyrkan.se/jamshog/
och predikoturer.

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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