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Att vara julnörd
många de också numera. Och jag njuter av det och är
tacksam för att jag kan få göra det.
Men det är något annat också med julen som gör att
det går att njuta, det finns en grund för det. Naturligtvis är det julevangeliet jag menar. Utan det hade
det varit tomt. Lillejulafton kommer en låda fram som
innehåller en julkrubba jag köpte på 80-talet i Malmö,
figurerna är av olivträ och ganska stora. Då är julen
”färdigpyntad” och komplett, för då finns Jesus också
med på ett synligt sätt. Jag tror inte att han har något
emot alla tomtarna som också finns i rummet, eller julgranen för den delen.

Jag erkänner, jag är just det, julnörd. Ofta
hör man talet om barndomens jular, hur
det snöade och allt var så fint just till
jul med alla traditioner, vad gällde mat,
smyckning, julotta och julklappar. Det är
faktiskt inte det som driver mig att vara
julnörd.

Berättelsen om Jesus, när han föds, är inte gullig. Det
är en realitet som gör våra liv rikare, oberoende av hur
exempelvis vårt julfirande ser ut eller inte ser ut. Läs
gärna själv i Lukasevangeliet kap 2, vers 1-20. Sedan
manifesteras detta också i julens gudstjänster, och
tänk så mycket fantastisk julmusik och julpsalmer det
finns som jublar över detta. Jag kommer att fortsätta
vara julnörd. Jesus finns ju där också.

När jag växte upp på 50 och 60-talet var det precis
tvärtom. Julen var en orolig tid p g a missbruk i famil
jen. Jag har stor förståelse för de vuxna och barn
som bävar inför julen när de vet att missbruk inte tar
julledigt, och att det t o m kan vara värre just då. Detta
har jag som barn själv varit med om. Det innebär att s k
julefrid inte är något självklart, men att man kan vara
tacksam om det är det man upplever under julen.

Naturligtvis önskar jag därmed
en välsignad jul, hur den än ser
ut, och ett välsignat nytt år.

Dock har jag ändå blivit julnörd, jag älskar julmat, klappar, gran, tomteluvor, adventsljusstakar och stjärnor.
En liten tomtesamling, småtomtar, till ett antal av 300 st
finns att packa upp och sätta in i bokhyllorna varje jul.
Minst en ny julskiva (CD) köps varje år, så de har blivit

Anders Blixt
Foto: Susanne Andkvist
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Dopet
Dopet är ett av kyrkans båda sak
rament. Ordet sakrament betyder
helig handling och kyrkan döper
därför att Jesus själv har sagt åt
oss att göra det: ”De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det
berg dit Jesus hade befallt dem att
gå. När de fick se honom där föll
de ner och hyllade honom, men
några tvivlade. Då gick Jesus fram
till dem och talade till dem: ”Åt mig
har getts all makt i himlen och på
jorden. Gå därför ut och gör alla
folk till lärjungar: döp dem i Faderns
och sonens och den heliga Andens
namn och lär dem att hålla alla de

Foto: Susanne Andkvist

bud jag har gett er. Och jag är med
er alla dagar till tidens slut.” (Matt.
28,16-20)
Alla är välkomna att döpas. Vi
behöver inte prestera något, vi
behöver inte tro på ”rätt” sätt eller
förstå allting. Dopet är en gåva vi
får ta emot och genom dopet blir
vi en del av den kristna gemenskapen. Det visar hur betydelsefulla vi
är, var och en av oss. Det är som vi
sjunger i en psalm som ofta förekommer vid dop: ”Du vet väl om att
du är värdefull, att du är viktig här
och nu, att du är älskad för din egen
skull, för ingen annan är som du.”
(Psalm 791)
All som döps får en liten dopängel
som vi hänger upp i ett dopträd
som finns i församlingens kyrkor.
Sedan inbjuds de som döpts till en
dopfest. Nästa dopfest äger rum på
Kyndelsmässodagen, söndagen den
4 februari 2018. Det börjar med en

God Jul

Foto: Emelie Johnsson

gudstjänst i Olofströms kyrka där
man kan hämta sin dopängel och
efteråt är det dopfest.
Forts. följer…

Kyndelsmässodagen
sön 4 febr. kl. 14.00 i
Olofströms kyrka
Gudstjänst för stora och små +
dopfest, Barnkör medv.

önskar personalen i Jämshögs församling
Foto: Privat
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Ny askgravlund och askgravplats
Under hösten har en ny askgravplats anlagts på Jämshögs kyrkogård. Den kommer att vara helt färdig under våren/sommaren 2018.
Då skall växter, blommor och träd
vara planterade, det hanns inte med
under hösten. Dock är det möjligt
att gravsättas där nu. Askgravplatsen fungerar som minneslunden,
med den stora skillnaden att det

finns namnplattor som sätts upp
på större stenar i askgravlunden.
Dessa namnplattor är den enda
kostnaden i samband med gravsättningen för dödsboet. Vi tror
att detta kan bli ett bra alternativ
om man inte vill ha en ”vanlig” grav
att sköta. Under 2018 kommer
området att kompletteras med en
askgravplats i samma stil, men med

Foto: Anders Gustafsson
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möjlighet att istället ha en plats att
sätta en eller flera urnor. Hur detta
är tänkt att se ut kan man se på
ritningen som finns på nästa sida.
Vi hann tyvärr inte (pga trycktekniska skäl) få med något foto av
den färdiga askgravlunden, men
titta gärna på den när du befinner
dig på kyrkogården.

Vad är en Kistgravplats?
Gravplats för kistor/urnor, gravrätt 25 år med
möjlighet till förlängning. Gravrättsinnehavaren
får sätta upp gravanordning, t ex en sten, efter
godkännande av huvudmannen. Innehavaren
får utsmycka gravplatsen.

Vad är en Urngravplats?
Gravplats för urnor, gravrätt 25 år med möjlighet till förlängning. Gravrättsinnhavaren får
sätta upp gravanordning, t ex en sten, efter
godkännande av huvudmannen. Innehavaren får
utsmycka gravplatsen.

Askgravplats (2018)
Askgravlund (2017)

Vad är en Askgravplats?
Enskilda gravplatser för urnor
med begränsad gravrätt avseende
gravanordning, t ex en sten, utsmyckning och skötsel. Anhöriga
kan vara med vid urnsättning.
Enhetliga stenar som bekostas av
dödsboet som huvudmannen beställer.

Vad är en Askgravlund?
Gravsättning sker utan gravrätt
på gemensamt område. Nedgrävningen utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former.
Gemensam utsmyckningsplats.
Enhetliga namnplattor som bekostas av dödsboet som huvudmannen beställer.
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Vad är en Minneslund?
Anonym gravplats, nedgräv
ningen utförs av kyrkogårds
förvaltningen under värdiga
former utan närvaro av anhöriga.
Minneskort skickas till anhörig
när askan är nedgrävd.

foto: kat c. palasi/ikon

Julinsamlingen 2017 – ”Jag är ett liv”.

Jag är ett liv
Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3

Ni kommer att möta oss under julskyltningen där vi har lotterier och
korvgrillning. Vi kommer också att
vara med på Julstugan, Bara Vara,
Kaffestugan och Tisdagsträffen i
december.

BG 900-1223

svenskakyrkan.se/julkampanjen

I december är det dags för Svenska kyrkans internationella arbetes
julinsamling. Så här skriver man: ”Vi
kämpar för barns rättigheter, för
att barn ska slippa våld, övergrepp
och ett liv på gatan utan utbildning,
hälsovård eller stöd och kärlek från
trygga vuxna.” Man arbetar naturligtvis över hela världen där det
behövs, men i år är det ett särskilt

V

deltar Jämshögs församling i det
här insamlingsarbetet. Vi samlar
in pengar, anordnar lotterier och
mycket annat. Alla inkomsterna
från detta går oavkortat till Svenska
kyrkans internationella arbete.

fokus på Filippinerna. Man skriver vidare: ”I Manilla i Filippinerna
arbetar vi för att barn ska slippa bo
på gatan. Att höras och tillsammans
ge kraft till en bättre framtid. Detta
är ett bra exempel på hur vi arbetar för barns rättigheter. En enkel
önskan om trygghet och rättvisa. Ett
hopp om en framtid. Ett bättre liv.”
Genom sin internationella grupp

Julevangeliet

id den tiden utfärdade kejsar Augustus
en förordning om att
hela världen skulle skattskrivas. Det
var den första skattskrivningen, och
den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad.
Och Josef, som genom sin härkomst
hörde till Davids hus, begav sig från
Nasaret i Galileen upp till Judeen, till
Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria,
sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden
inne för henne att föda, och hon
födde sin son, den förstfödde. Hon
lindade honom och lade honom i en
krubba, eftersom det inte fanns plats
för dem inne i härbärget.

Hjälp oss att stödja
julinsamlingen 2017
– ”Jag är ett liv”.

I samma trakt låg några herdar ute
och vaktade sin hjord om natten.
Då stod Herrens ängel framför dem
och Herrens härlighet lyste omkring
dem, och de greps av stor förfäran.

När änglarna hade farit ifrån dem upp
till himlen, sade herdarna till varandra:
”Låt oss gå in till Betlehem och se det
som har hänt och som Herren har
låtit oss veta.”

Men ängeln sade till dem: ”Var inte
rädda. Jag bär bud till er om en stor
glädje, en glädje för hela folket. I dag
har en frälsare fötts åt er i Davids
stad, han är Messias, Herren. Och
detta är tecknet för er: ni skall finna
ett nyfött barn som är lindat och
ligger i en krubba.”

De skyndade i väg och fann Maria
och Josef och det nyfödda barnet
som låg i krubban. När de hade sett
det, berättade de vad som hade sagts
till dem om detta barn. Alla som
hörde det häpnade över vad herdarna
sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta
och begrundade det. Och herdarna
vände tillbaka och prisade och lovade
Gud för vad de hade fått höra och se:
allt var så som det hade sagts dem.

Och plötsligt var där tillsammans
med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud.
”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred till dem han har
utvalt.”
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Lukasevangeliet 2:1-20

Nöjeskompaniet Julkonsert

Musik i advents- och juletid

Strålande Jul2017
7/12 Jämshögs kyrka kl 19.00
Kören medverkar

Nöjeskompaniet 0454-52057
www.nojeskompaniet.se

Del av överskottet går till Svenska Kyrkans julinsamling
• Ingen platsbokning!
• Eventuellt överblivna biljetter säljs på plats en timme före konsertens början.
• Insläpp en timme före konserten
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Musik i advents- och juletid
Tors 7 dec. kl. 19.00
”Strålande jul” med

Sön 3 dec 1:a Advent

Nöjeskompaniet

Adventsgudstjänst

i Jämshögs kyrka
Kyrkokören medverkar.
Biljetter

i Jämshögs kyrka kl. 10.00
Kyrkokören, Jonna Welander
trumpet

Sön 10 dec. kl. 18.00

Julafton kl. 11.00

Luciagudstjänst

Mariamässa

i Jämshögs kyrka.
Barnkörer, instrumentalister,
solister medverkar

samling vid krubban
i Olofströms kyrka
Solist: Susanne Eriksso
n

Julafton Julbön kl. 17.00
i Jämshögs kyrka. Barnkör
medverkar.

Juldagen Julotta kl. 07.00

Julafton Midnattsmässa
kl. 23.30. Olofströms kyrka

i Jämshögs kyrka
Medv. Capricekören mfl

Solist: Jens U Nilsson

Juldagen Finsk julotta
kl. 11.00 i Olofströms kyrka

ul kl. 16.00
J
g
a
d
n
a
n
An
nst

stjä
Musikgudgs kyrka

i Jämshö
n,
in Johnsso
tr
a
C
.
v
d
e
M
er,
Rachel Full fl.
m
n
Kyrkoköre

Trettondag jul 6 jan 2018
kl. 11.00 Jämshögs kyrka

Gudstjänst med Julspel,
Barnkör medverkar.
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Julstuga
Varmt välkomna till Olofströms
församlingsgård måndag 4/12
kl 17.00-20-00.
Då mjukstartar vi julen med
pyssel, glöggfika och
många tända ljus i
kyrkan.

Tonsättarnas julkonsert

Lörd 9 dec kl 17.00 i Olofströms kyrka
Vi får uppleva en typisk tonsättarkonsert,
d v s fylld av julglädje, där körmedlemmar
också får agera solister då och då. Det är
gratis inträde, en ”kollekt” till Nduguföreningen, som också finns med och säljer korgar, julkort och lite annat smått och gott.
Foto: Privat
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Musik i advents- och juletid

Lions julkonsert
lördag 16 december

kl 17.00 i Jämshögs kyrka
Vi får uppleva en positivt traditionell julkonsert, med Holje musikklasser, med hög igenkänningsfaktor.
Biljetter säljs via Jämshögs Järnhandel som förköp. Finns det biljetter kvar kan de köpas direkt vid konserten.

Tisdagsträffen den 12/12 – 2017 i Olofströms kyrka och Mariasalen
Olofströms församlingsgård.
Varmt välkomna att fira helgonet Lucia med
Musikklass 8A från Högavångsskolan kl.13.30 i
Olofströms kyrka.

Därefter kl.14 får vi njuta av kaffeservering & julfika
samt fördjupad julstämning med sång och musik ”Jul
för mig”. Julvisor med Jens U Nilsson som delar
med sig av sina favoriter, i Mariasalen
10

Tack och hej!

Foto: Susanne Andkvist
Ibland känns det som tiden bara
rinner iväg. Precis så känns det för
mig, när jag nu tänker på att mitt år
som pastorsadjunkt här i Jämshögs
församling snart är till ända. Hur
man än vrider och vänder på saken,
kommer man inte ifrån att tjänsten
som jag har haft här har varit min
första prästtjänst. Det sätter nog

sina spår. När jag kom till församlingen, några dagar efter prästvigningen, hade jag egentligen bara
en enda uppgift: att förvalta sakramenten och förkunna Guds Ord.
Det är precis denna uppgift som
genomsyrar allt en präst gör i sitt
arbete; en präst står och faller med
denna uppgift; står och faller med
förkunnandet av att Gud har blivit
människa i Jesus Kristus. I Jämshögs församling har jag lärt mig att
älska denna uppgift än mer och det
är i och genom kärleken till denna
uppgift som jag fortsätter att tjäna
vår kyrka. Denna uppgift, eller detta
uppdrag, får liksom fungera som en
stadig klippa inför allt det nya som,

snart bryter in i mitt liv och i min
tillvaro. Det är, hursomhelst, med
stor tacksamhet och glädje som jag
ser tillbaka på min tid som pastorsadjunkt i Jämshögs församling. Jag
har lärt mig mycket och även om
det finns ett stråk av vemod i denna
text, ser jag framemot att tjänstgöra
i andra sammanhang och fortsätta
upptäcka den del av Lunds stift som
kallas Blekinge.

Jozsef kommer att
avskedspredika
söndag 28 januari i
Jämshögs kyrka, då vi
firar Mässa kl 10.

Tack Jozsef, Susanne och Agnetha
Tack för ditt år hos oss Jozsef,
du har lyckats väl att komma in i
arbetslag och församling. Vi önskar dig lycka till i Ronneby när du
lämnar oss i månadsskiftet januari/
februari.

Susanne och Agneta har slutat hos
oss under hösten. Susanne har
slutat som kanslist och Agnetha
som barnledare.
Tack Susanne för den tid du har
jobbat hos oss på expeditionen.
Du har inte synts så mycket utåt
men har kunnat hjälpa många som
har kontaktat expeditionen och
varit en telefonröst som många
har mött. Lycka till i fortsättningen!
Tack Agnetha för dina många år
hos oss som (mestadels) barnledare, både i Jämshög och Olofström.
Under den här tiden har du med
dina medarbetare mött många
barn och föräldrar i de verksamhetsformer som har funnits och
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skiftat. Det är också en hel del
samtal som har funnits med under
tiden. Du har fått betyda mycket
för många. Lycka till i fortsättningen!

Foto: Alf Carlstedt

DIAKONI

Längtan och
Julfrid

ändå att försöka hitta kärnan i julfirandet. Stanna upp och tänka
efter, vad är viktigt just för mig?
Julfrid, vad är det för mig? Kan
det vara det glada skrattet
mitt i allvaret?
Vi behöver inte
bära någon
mask och
berätta hur
fantastiskt
fint julfirande vi
har. Julen
kan ju
även skapa mycket
ångest och
sorg. Det
som vi känner
i våra hjärtan är
viktigare än allt julstök. Jesus som föddes
som ett fattigt människobarn
var Gud och människa på samma gång. Det enkla
får påminna oss om vad som är julens kärna. Sedan får vi själva bestämma, hur väljer vi att fira jul?

”Jag ville vara i Betlehem och se vad
herdarna såg; se grottan, djuren
och allra helst se krubban där
Jesus låg. Han föddes fattig i
hemlighet och himlen fylldes av
sång; för himlen visste att han
var Gud och människa på samma gång.”(Bön från bönboken
tradition och liv)
Vi tänder våra adventsljus och
börjar vår väntan efter jul. När
jag var barn tyckte jag att det var
en evighet innan det blev julafton.
Många kalla vinterdagar fick jag gå till
skolan. Det var mörkt på morgonen, och
eftermiddagen när jag gick hem. Så är det även
här i Blekinge. Det mörker som inte ens snö lyser
upp. Det ser ändå så hoppfullt ut, när alla adventsljusstakar tänds i våra fönster. Det värmer våra själar
att julen närmar sig. Skillnaden är att nu, när jag är
vuxen, är det inte alls så långt till julafton, utan tvärtom. Redan i november tycker jag att det snart är jul.

” Gud gör dig ett rum i mitt hjärta, flytta in i min själ.
Här kan du få bo. Stanna hos mig även när julen
och festen är över.”

Kan det bero på att vi har så mycket att göra? Är
allt det yttre så viktigt att vi inte hinner stanna upp
och bara vänta på julen som barnen gör?

Julfrid önskar Diakoniverksamheten till alla församlingsbor och ett Välsignat Nytt År 2018.

Visst är det viktigt att laga julmat och julpynta hemma. Även att köpa några julklappar. Viktigast är nog

Mervi
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SVERIGE-FINSKT

Muistatko Leo Tolstoin kertomuksen vanhasta suutarista. Vanha
suutari, joka asui kellarihuoneessa.
Hänen vaimonsa ja lapsensa olivat
kuolleet. Hän korjasi kenkiä kaiket
päivät. Iltaisin hän luki Raamattua
Jeesuksesta, joka kiersi ympäri
Galileaa. Hän mietti, kumpa vain
voisin nähdä Jeesuksen niin olisi
helmpompi toimia oikein. Ennen
kuin suutari nukahti hän kuuli lempeän äänen. Minä tulen luoksesi
huomenna, Adjevits. Aamulla, kun
hän joi teetä hän huomasi vanhan
miehen luomassa lunta. Hän tarjosi teetä miehelle, joka oli viluinen.
Iltapäivällä hän näki äidin lapsen
kanssa, jolla oli rikkinäiset kengät.
Suutari teki kengät lapselle ja antoi
vielä vaimonsa hartialiinan äidille.
Lapsi ilahtui uusista kengistään ja
he lähtivät iloisina suutarin kodista.
Vielä illan suussa pieni poika juoksi hädissään, kun oli varastanut
omenan nälkäänsä. Omenaeukko
oli vihainen ja uhkasi poliisilla.
Adjevits pyysi heidät sisään antoi
heille teetä ja leipää ja he sopivat
riidan. Omenaeukko sanoi. Minun
olisi pitänyt antaa omena sinulle.
Heidän lähdettyä illan suussa alkoi Adjevits taas lukea Raamattua.

Isä Panovin suuri päivä
Hän ajatteli olisi helpompi toimia
oikein, jos vain tapaisin Jeesuksen.
Silloin huoneessa alkoi loistaa valo
ja Adjevits kuuli äänen. Minä kävin
luonasi tänään. Koska kävit luonani, Herra? Olin niin keskittynyt
puuhiini, etten huomannut sitä.
Minä kävin luonasi tänä aamuna
lumenluojaukon kanssa. Puolenpäivän aikaan äidin ja pienen pojan kanssa. Illalla omenaeukon ja
pojan kanssa. Minulla oli nälkä, ja
sinä jaoit kanssani sen vähän, mitä
sinulla oli. Minua paleli, ja sinä
annoit minulle suojaksi vaatteita ja
lämmitit minua rakkaudellasi. Sen
mitä teit niille ihmisille. Adjevits,
teit myös minulle. Tämä ihana satu
kertoo joulun hyvästä sanomasta.
Siitä, että vapahtaja on syntynyt
maailmaan ja tullut yhdeksi meistä.
Herra suo, että me olisimme osaltamme luomassa rauhan ja sovinnon ilmapiiriä ympäristöömme.
Juolun kirkas valo loistaa maailmaan, seimellesi,Jeesus tänään
tulla saan. Anna sydämeeni joulun
13

iloa! Koko maailmalle rauha lahjoita.( kotien rukouskirja)
Rauhallista Joulua ja Siunausta
vuoteen 2018 !
Mervi Juutilainen

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

Församlingsnytt

Följande personer har under
tiden 1 juli – 30 september blivit
medlemmar genom dopet.

Ingrid Lilly Maria
Dotter till Alexandra Olofsson och Per
Bjerstedt

Tuva Sigrid Lena Gullevi
Dotter till Maria och Andreas Sjödin

Melvin Erik
son till Sandra Johnsson och Andreas
Björnsson

William Johan

son till Karolina Mamic och Johan
Görnebrand

Nikita Jelena

Alice Ester Carina

Clara Sofia Helen

Maja Alva Lovisa

dotter till Carolina Mattisson och
Aleksandar Scekic
dotter till Martina Björkman och
Fredrik Eskilsson

Jesse Kian

son till Leila Abrahamsson och Peter
Lesonen

dotter till Emelie Nenonen och Marcus
Johansson
dotter till Petra och Jörgen Wildner

Liam Snoddas Magnus
son till Sara Svensson och Tobias
Karlsson

Dopmöjligheter under vintern
Dopgudstjänster
firas två söndagar
persommaren
månad, som regel kl. 13
Dopmöjligheter
under
eller 14. Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.
Dopgudstjänster firas två söndagar per månad, som regel kl 13
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.
eller 14. Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.
Februari
December
3 lördag 13.00 Jämshög
2 lördag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
Dopgudstjänst
Augusti
Juni
10
lördag
13.00
Olofström
16
lördag
14.00
Olofström
7 sön
13.00
Jämshög
5 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
Dopgudstjänst
Dopgudstjänst
14 sön 13.00 Olofström
12 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
Dopgudstjänst
Januari
7 söndag 13.00 Jämshög
Juli
Dopgudstjänst
Intresserad av dop?
3 sön
13.00
Jämshög
13
lördag
13.00
Olofström
Intresserad
av dop?
www. dopsajten.se
Dopgudstjänst
www. dopsajten.se
10 söndag
sön 13.00
Olofström
21
10.00
Jämshög
Dopgudstjänst
Gudstjänst

14

Följande personer har avlidit under
tiden 1 juli – 30 september
Markus Laurila, Olofström 34 år
Jorma Svensson, Olofström 71 år
Karl Andersson, Olofström 80 år
Allan Svensson, Jämshög 89 år
Inga Hagegren, Olofström 89 år
Istvan Kalmar, Olofström 67 år
Bernt Vinblad, Olofström 72 år
Agne Blomqvist, Olofström 89 år
Leif Holgersson, Olofström 77 år
Lars Nilsson, Olofström 77 år
Karin Lindmar, Olofström 89 år
Maja Svensson, Olofström 88 år
Svea Karlsson, Olofström 98 år
Folke Persson, Olofström 91 år
Inga-Britt Szymezyszyn, Olofström 88 år
Hanna Persson, Jämshög 82 år
Inga-Greta Svensson, Olofström 89 år
Ann-Charlotte Wald, Olofström 55 år
Berit Qvarnström, Jämshög 77 år
Leif Hult, Jämshög 72 år
Birgitta Bengtsson, Olofström 83 år
Stina Lindblom, Olofström 94 år
Alice Gullberg, Jämshög 94 år
Maj-Britt Ekström, Olofström 86 år
Gert Olsson, Olofström 84 år
Hjördis Olsson, Olofström 80 år
Alrik Johnsson, Olofström 90 år
Greta Eriksson, Olofström, 84 år

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

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

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

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

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
KYRKOR

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

Nytt
Terminsprogram
för vintern ute
nu!

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

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

Tfn. o. Exp.tid
Anders
Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Maurits Rehn komminister ...................................0454-977 58
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
Nils-Eric Gestegård vik. komminister .............0454-977 52
Anders Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Maurits Rehn komminister ...................................0454-977 58
Ewa Johansson församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Jozsef Nemeth, pastorsadjunkt (t o m 31/1)...0454-977 53
Carina Kenneteg kantor........................................ 0454-977 63
Maria Halldén komminister...................................0454-977 52
Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83
Ewa Johansson församlingspedagog. ........ 0454-977 62
Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33
Carina Kenneteg kantor........................................ 0454-977 63
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80
Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83
Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80
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Sön 25 febr. kl. 16.00
Temagudstjänst
Önskesång i Jämshögs kyrka
Medv. av Kyrkokören

Sportlovet

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

Barn och familj
Vi har öppet som vanligt på sportlovet, med lite
extra pyssel och go`fika!
Gå gärna in och läs mer på vår hemsida!
www.svenskakyrkan.se/jamshog

DIREKTNUMMER

Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60
Petrusgården / köket ............................................. 0454-977 30

DIREKTNUMMER

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

Stillhet inför påsken
– med mässa: varje torsdag kl 17.00 i Jämshögs
kyrka från den 15/2-22/3.

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.

Upptakt för
Fasteinsamlingen

Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se

söndag 11 februari kl 10.00 i Olofströms kyrka
15
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Kalendarium
2017/2018
Kalendariumvintern
sommaren
2016
December

2 lör 13.00 Jämshög Dopgudstjänst
Juni
3 sön
1
Advent
fre
9.30 Jämshög Skolavslutning Folkhögskolan
			
Jämshög
Adventsgudstjänst
5 sön 10.00
2 söndagen
efter
Trefaldighet körerna
kyrkkaffe
			
10.00 medv,
Jämshög
MässaPetrusgården
*
			
18.00
Julkonsert med musikskolan
13.00 Olofström
Jämshög Dopgudstjänst
4
Julstuga
9 mån
tors 		17.00 Olofström
Skolavslutningar
5
tis
12.30
Folkhögskolan
Mässa
10 fre 		
Skolavslutningar
6
ons
11.00
Olofström
Finskt
100-årsfirande
12 sön 3 söndagen efter Trefaldighet
7
tors 19.00
			
10.00 Jämshög
Olofström”Strålande
Mässa* jul” med Nöjeskombiljetter
			
13.00 paniet,
Olofström
Dopgudstjänst
9
lör 17.00
Tonsättarnas
julkonsert
			
20.00 Olofström
Jämshög Musik
i sommarkväll
10
sön
2
Advent
13 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
			
Olofström
19 sön 10.00
4 söndagen
efterMässa*
Trefaldighet
			
14.00
Gaslunda
kaffe
			
10.00 OlofströmAdventsgudstjänst,
Mässa *
			mån 18.00
Jämshög Luciagudstjänst,
barnkör/
20
14.00 Petrusgården
Träffas och trivas
instrumentalister
25 lör Midsommardagen
12
Magnus R kaffe			tis 12.30
14.00 Folkhögskolan
Folkhögskolan Mässa
Friluftsgudstjänst,
16 lör 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
korg
			
17.00 Jämshög
Lionsdag
julkonsert (biljetter)
26 sön Johannes
Döparens
17 sön 310.00
Advent
			
Jämshög Mässa *
			mån 14.00
10.00 Petrusgården
Olofström Mässa
* och trivas
27
Träffas
			
13.00 Olofström Finsk Gudstjänst och de vackraste julsångerna
Juli
19
tis 12.30
Folkhögskolan
Mässa
2 lör
11.00 Jämshög
Konfirmation
21
9.30 Jämshög
JämshögKonfirmation
Folkhögskolans julavslutning
			tors 14.00
3 sön 6 söndagen efter Trefaldighet
24 sön Julafton
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
11.00 Olofström Mariamässa
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
17.00 Jämshög Julbön
			
23.30 Olofström Midnattsmässa,
25 mån Juldagen
			
7.00 Jämshög Julotta, kör, trumpet
			
11.00 Olofström Finsk julotta
26 tis Annandag jul
			
16.00 Jämshög Musikgudstjänst med Catrin
Johnsson och Rachel Fuller
31 sön Nyårsafton
			
16.00 Jämshög Nyårsbön

Januari

1 mån Nyårsdagen
			
16.00 Olofström Mässa
6 lör Trettondedag jul
			
11.00 Jämshög Gudstjänst med julspel, barnkör medv
7 sön 1 söndagen efter Trettondedagen
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst

9 tis
12.30 Folkhögskolan Mässa
1310
lör
Dopgudstjänst
sön13.00
KristiOlofström
förklarings
dag
14			
sön 2 söndagen
efter Trettondedagen
10.00 Olofström
Mässa *
			
Mässa
*
			 10.00
13.00Olofström
Olofström
Dopgudstjänst
			
Finsk mässa
			 12.00
20.00Olofström
Kyrkhult Musik
i sommarkväll
			
Jämshög
Temagudstjänst
17 sön16.00
8 söndagen
efter
Trefaldighet
16			
tis 12.30
Mässa
10.00Folkhögskolan
Jämshög Mässa
*
2124
sön
3 söndagen
efter
Trettondedagen
sön
9 söndagen
efter
Trefaldighet
			
Gudstjänst
*
			 10.00
14.00Jämshög
Gaslunda
skola Gudstjänst,
kaffe
			
Ionamässa
			 16.00
20.00Jämshög
Jämshög
Musik i sommarkväll
2331tissön12.30
Folkhögskolan
Mässa
10 söndagen
efter Trefaldighet
28			
sön Septuagesima
10.00 Olofström Mässa *
			
10.00 JämshögAugusti
Mässa *
			
16.00
Olofström
Ionamässa
7 sön 11 söndagen efter
Trefaldighet
30			
tis 12.30
Mässa
10.00Folkhögskolan
Jämshög Mässa
*
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
Februari
			
20.00 Jämshög
Musik i sommarkväll
12 söndagen
Trefaldighet
3 14
lörsön13.00
Jämshögefter
Dopgudstjänst
10.00 Olofström Mässa *
4 			
sön Kyndelsmässodagen
			 14.00
13.00Olofström
Olofström
Dopgudstjänst
			
Gudstjänst
för stora o små,
miniorkör
medv
			
20.00dopfest,
Kyrkhult
Musik i sommarkväll
6 21
tis sön12.30
Folkhögskolan
Mässa
13 söndagen
efter Trefaldighet
10			
lör 13.00
Dopgudstjänst
15.00Olofström
Forneboda
Ekumenisk Friluftsgudstjänst,
fika
11 sön Fastlagssöndagen
			 10.00
20.00Olofström
JämshögMässa
Musik *i sommarkväll
			
25 tors11.00
19.00Olofström
Folkhögskolan
Mässa
			
Upptakt
Fasteinsamling, fika
28 sön14
söndagen
efter
Trefaldighet
			
12.00
Olofström
Finsk
mässa
			 15.00
10.00Olofström
JämshögVälgörenhetskonsert
Mässa *
			
med
Katalin Hajas
13 tis 12.30 Folkhögskolan Mässa
14 ons 18.00 Jämshög Askonsdagsmässa
15 tors 17.00 Jämshög ”Stillhet inför påsken”, med
mässa
18 sön 1 söndagen i Fastan
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
16.00 Olofström Ionamässa
22 tors 17.00 Jämshög ”Stillhet inför påsken”, med
mässa
25 sön 2 söndagen i Fastan
			
10.00 Olofström Mässa *
			
16.00 Jämshög Temagudstjänst Önskesång,
kören medv
27 tis 12.30 Folkhögskolan Mässa

* Enkelt kyrkkaffe
* 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

