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Dag och natt

Vi människor är skapade till att leva med
både dag och natt. Under dagen sker alla
former av aktiviteter med arbete, studier,
lek och måltider. På natten återhämtar
sig kropp och själ när vi vilar och sover.
De flesta vuxna behöver sju eller åtta
timmars sömn medan de flesta barn och
ungdomar behöver sova några timmar
till.

till oss själva. Att stilla hjärtat, låta blicken vila och begrunda den dag som nu går mot sitt slut. Vi får släppa
det som kan tynga och vi får känna tacksamhet över
det som dagen gav av livets goda. Skymningen har en
rogivande uppgift i våra liv. Skymningen och natten
som kommer är en bra tid på dygnet för att bedja.
Man kan tacka för det som dagen gav och man kan
be för allt det som man behöver lämna i Guds händer.
När dagen går över till natt kan man tända ett litet ljus
som påminner oss om Guds närvaro i både mörker
och ljus, i både sorg och glädje. Ett litet ljus kan lysa
upp utan att blända och är en bra symbol för livet och
hoppet.

Även äldre som uppnår hög ålder får ett allt större
sömnbehov och vi är många som gärna tar en liten
tupplur mitt på dagen om vi inte har fått sova tillräckligt länge natten innan.

När det mörknar över jorden,
när det skymmer i vårt hus
skaparkraft vill Herren ge oss,
mod och lust att tända ljus!

I vårt avlånga land kan det skilja en hel del mellan hur
långa dagarna och nätterna blir, men i både norr och
syd så blir nätterna längre på vintern. Natten är vilans
tid. I vårt moderna samhälle med upplysta gator och
lampor i husen märker vi inte alltid av mörkrets inbrott
på samma sätt som förr.

Sv Ps 411:2

Med önska om en
trevlig adventstid
och en God Jul!

I övergången mellan dag och natt kommer skymningen. När det skymmer är det en signal till oss människor
att börja ta det lite lugnare! Vi får gå ned lite i varv för
att förbereda oss inför natten då vi ska vila från våra
verk. Skymningen påminner oss om att återkomma

Lars Arvidsson,
kyrkoherde
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Julens gudstjänster
Söndag 23 december
kl 10.00 Mariamässa
på Jämshögs folkhögskola.
Solist Linnea Hellsten

Juldagen
25 december

Julafton
24 december

kl 7.00 Julotta i Jämshögs kyrka.
Medverkan av kyrkokören och
Jonna Welander på trumpet.

kl 11.00 Samling vid krubban i
Olofströms kyrka. Konfirmander
medverkar.

Kl 11.00 Finsk julgudstjänst i
Olofströms kyrka

Kl 17.00 Julbön
i Jämshögs kyrka.
Solist Susanne Eriksson

Annandag jul
26 december
kl 16.00 Musikgudstjänst
i Jämshögs kyrka Johan Wållberg
- solosång, Magdalena Mårding
- cello, Maria Lindgren - piano
och tvärflöjt.

Kl 23.30 Midnattsmässa
i Olofströms kyrka. Körsång

V

Foto: Privat

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.

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

Kyrkogårdsinfo
Askgravlund (2017)

Askgravplats (2018)

Askgravlunden Foto: Anders Gustavsson

I fjor vid allhelgonahelgen togs
vår nya askgravlund i bruk. I
askgravlunden sker gravsättningen anonymt på gemensam plats.
Skillnaden mot minneslunden är
att anhöriga beställer platta (mot
kostnad) med den avlidens namn
och födelse-dödsår på. Anhöriga
får inte medverka vid asknedgrävning. Det finns en gemensam
utsmyckningsplats att tillgå som
församlingen sköter.

namnplatta (mot kostnad). Plattan
kommer att monteras på en sten
som ligger vid varje urnsättningsplats, det kommer att finnas plats
för två stycken namnplattor på
varje sten. Vid varje sten kommer det att sättas ner en vas där
anhöriga har möjlighet att sätta

Nu är det dags att under hösten
anlägga vår nya askgravplats,
den är placerad bredvid askgravlunden. Vid denna form av
”gravplats” gäller att anhöriga
kommer att få närvara vid gravsättning. Det kommer att få plats
två stycken urnor bredvid varandra vid varje plats. Även på denna
plats kommer det att sättas upp
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blommor. Borttagning av vissna
blommor sköter församlingen
om. Det kommer att registreras
gravrättsinnehavare på varje
plats i denna del av kvarteret. I
skrivande stund är arbetet med
den nya platsen i full gång. Vi
kan dock inte säga exakt datum
när nedsättning av urnor kommer att kunna påbörjas.
Anläggning av den nya askgravplatsen Foto: Anders Gustavsson

Inte bara kyrkor
En församling förknippas ofta med kyrkobyggnader men Jämshögs församling äger tillsammans ett tiotal byggnader som en fastighets
grupp förvaltar och underhåller löpande.

Det är 5 personer som
sysslar med lokalvård,
uthyrning av lokaler, vaktmästeri, löpande underhåll
och reparationer, tillstånd
och bidragsärenden och
upphandlingar, avtal m.m.

Det senaste stora arbetet som har
gjorts har varit renovering av Olofströms kyrka och församlingsgård.
Samtliga fasader på har totalrenoverats på olika sätt, t ex genom ny kalkbehandling.

Ett komplett åskskydd har satts upp,
takpannor har skrapats rena och behandlats med långtidsverkande medel
och gamla glödlampor i kyrkorummet
har bytts ut mot nya ledljuslampor.
Dessutom har robotgräsklippare installerats till gräsytor runt kyrkan samt
Prästgården.

Jämshögs församling är miljödiplomerade sedan några år tillbaka och i allt fastighetsarbete tas miljötänkandet med, t.ex. när det gäller material och arbetsmetoder. En satsning
på solceller finns också med i det tänkandet, det finns två anläggningar i drift. Dessa
båda, på Petrusgården och gravkapellets tak har, sedan vi startade för tre år sedan,
producerat cirka 30 000 kwh. Det mesta till våra egna byggnader. Flera solceller kommer förmodligen att sättas ut. Efter hand byts också alla glödlampor och lysrör ut mot
led-alternativ.

När det skall göras större underhåll och förändringar på kyrkorna och kyrkogården är dessa tillståndspliktiga eftersom de är kyrkliga kulturminnen,
vilket gör att det ibland kan ta lång tid att genomföra. Tillstånd krävs från
Länsstyrelsen, men bidrag kan också sökas i form av kyrkoantikvarisk ersättning eller kyrkobyggnadsbidrag från Lunds stift. Det tar ungefär två år
från planering till dess att själva arbetet kan påbörjas.

Lite ”onödigt” vetande
Storleken på: Jämshögs kyrka är 570 kvadratmeter, Petrusgården är 725 kvadratmeter, Olofströms kyrka och
församlingsgård är 1 045 kvadratmeter. Totalt är storleken på alla byggnader 3 800 kvadratmeter, det finns 300
fönster och 50 ytterdörrar.
Foto: Magnus Ljunberg
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Julinsamlingen

Foto: Helena Goldon/Ikon

EN FLICKA
ÄR FÖDD

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning
för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

INTERNATIONELLA
GRUPPEN
kommer att medverka vid följande tillfälle:

Kaffestugan 2/12 på Petrusgården i
Jämshög

Bara Vara 4/12 på Petrusgården i
Jämshög

Tisdagsträffen 11/12 i Olofströms

församlingsgård

Kaffestugan 13/12 på Petrusgården i
Jämshög

NÖJESKOMPANIET

Så kom och stötta
deras arbete!

5/12 konsert Jämshögs kyrka kl 19.00
Biljetter säljes på ICA Maxi i Olofström
Överskottet tillfaller Julinsamlingen
Eventuellt överblivna biljetter säljs på plats 1 timme före konserten.
Insläpp från kl 18
6

ADVENT- OCH JULTID
Kaffestugan på Petrusgården

i Jämshög Medverkan av Kantor
Inga Johansson, Lars Arvidsson
och Anton Ossiansson.

4/12 kl.18.00 Bara Vara.

11/12 kl.13.30 Tisdags-

Foto: Privat

2/12 1:a Advent kl 15.00

träffen. Lucia i kyrkan och

julavslutning med lotteri, servering och julsånger i Mariasalen i
Olofström. Finska Daglediga
julavslutning i Birgittasalen.

Julen är här ! Sång, musik och
allsång med Jens U Nilsson.
Andakt och servering och lotteri.
Petrusgården i Jämshög.

16/12 kl.13.00 Finsk guds-

tjänst med Jaakko Punta och

Foto: Privat

13/12 kl.13.30 Kaffestuga

på Petrusgården i Jämshög. Lucia
och julavslutning med Psalm och
Sånggruppen med Carina Kenneteg. Andakt, lotteri och servering.
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Finnkör medverkar. Vackraste
julsånger i Mariasalen. Lotteri
och servering. Pengarna går till
Julkampanjen

Julafton Samling vid krubban
kl 11.00 i Olofströms kyrka

Musik i advents- och juletid
Söndag 1:a Advent –
2 december kl. 10.00

Adventsgudstjänst i
Olofströms kyrka
Kyrkokören och Jonna Welander
trumpet

Söndag 16 december
kl 18.00

Trettondagen söndag
6 januari 2019 kl. 10.00

i Jämshögs kyrka
Barnkörer, solister och musiker

i Jämshögs kyrka
Kyrkokören medverkar!

Luciagudstjänst

Trettondagsgudstjänst

Onsdag 5 december
kl 19.00 ”Strålande Jul”
med Nöjeskompaniet

i Jämshögs kyrka, biljetter

Lördag 8 december
kl 17.00 Tonsättarnas

Julkonsert i Olofströms kyrka

Lördag 15 december
kl 17.00 Lions

Julkonsert i Jämshögs kyrka,

biljetter

Foto: Lars Arvidsson

Efter julen kommer fastan
När vårsolen tittar fram
igen i mars månad är det
dags för en av årets stora insamlingsperioder –
Fasteinsamlingen.
Söndagen den 3 mars 2019 inleds insamlingsperioden vid Fastlagssöndagen. Det firas mässa i
en av våra kyrkor kl 10 och vid ett
kyrkkaffe efteråt informeras om
det som händer under våren av
aktiviteter som skall stärka insamlingen. Som vanligt avslutas faste

aktionen på Palmsöndagen, när
påsken står för dörren. Mer information kommer i nästa nummer
av Kyrknytt, som kommer till dig i
slutet av februari.

Välkommen att stödja våra insamlingar för en bättre värld.

Den andra stora församlingsstyrda
insamlingsperioden – julinsamlingen – pågår i december, och den kan
du läsa mer om i detta Kyrknytt.
Sedan engagerar sig Jämshögs
församling också i Världens barn
insamlingen och den pågår under
hela året.
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Årets insamling till Världens barn
inbringade 7 632:-

TACK! till er alla som bidragit.

Foto: Marita Olsson

DIAKONI
SVERIGE-FINSKT

Tee jouluni todeksi
Jumala tule vieraaksi lepohetkeeni,
nyt kun liikkeiden mainosvalot,
rahantuhlaus, työruuhka ja siivousvälineet, keittiön sekamelska ja
kinkunpaistonkäry ovat jääneet
taakseni. Auta minua näkemään
sydämeni hiljaisuuteen, jotta
näkisin minuakin kohti ojentuvat
Kristuksen lapsen kädet. Tee jouluni
todeksi, anna kokoea, miten Rakkaus syntyy maailmaan siunaa
jouluni. / Eine Ranta
Taas olemme koristannet kotimme joulun viettoon. Olemme

laittaneet jouluruokia, ostanneet
lahjoja, käynnet joulujuhlissa ja
laulannet joululauluja. On ihanaa,
kun jouluaamun rauha laskeutuu koteihimme. Lasten jännitys
on ohi. Vanhemmatkin saavat
levähtää. Jouluaamun jumalanpalveluksen jälkeen on mieluisaa
ottaa kirja käteen ja mutustaa
suklaata rasiasta. Olihan siellä
Betlehemissäkin varmaan kiirettä
ja sähinää, ennenkuin Jeesus lapsi
syntyi, mutta kun tuo pieni seimen
lapsi oli syntynyt hiljaisuus vallitsi
kaupungissa. Eläimet märehtivät.

Maria ja Joosef olivat varmaan
väsyneitä, mutta onnellisia. Jeesus
tuli meidän luoksemme ja antoi
meille iankaikkisen elämän. Näin
joulun pyhinä saamme hiljentyä
etsimään joulunsalaisuutta. Kaksi
vuosituhatta on seimen valo loistanut maailmassamme ja kun uusi
vuosi alkaa voisimme muistaa nuo
Jeesuslapsen kasvot, jotka loistavat
meidän pimeässä, levottomassa ja
väkivaltaisessa maailmassa tuoden
rakkautta ja toivoa elämäämme.

Gör min jul sann
Kristus, låt ljuset från din krubba
fylla oss, så att vi uträttar dina ärenden på jorden. Gud är barnet i krubban. Jag förstår det inte men jag vilar
i förundran, i stilla tillbedjan. O Gud,
jag ber till dig för dem för vilka julen
är oro, bekymmer och splittring. Se
till barnen i de familjer där mamma
och pappa inte kan vara tillsammans. Trösta far-och morföräldrar
som inte får träffa sina barnbarn.
Sänd ljus och hopp till ensamma och
sjuka. / Caroline Krook
Vi har julpyntat hemma. Lagat julmat, köpt julklappar, varit på julfester och sjungit julsånger. Det är här-

ligt, när julfriden landar över våra
hem. Barnens spänning släpper och
föräldrarna får vila. Efter julottan
är det skönt att ta en bok i handen
och äta choklad. Det var nog stökigt
och stressigt även i Betlehem innan
Jesus föddes, men när det lilla barnet var fött, var det tyst och lugnt i
staden. Djuren idisslade, Maria och
Josef var säkert trötta, men lyckliga.
Jesus kom till oss och gav till oss
evigt liv. Nu vid jultid kan vi bli stilla
och lyssna in efter julens hemlighet.
Två årtusen har krubbans ljus lyst i
vår värld. Nu när det nya kyrkoåret
börjar kan vi komma ihåg Jesusbarnets ansikte, som lyser i vår mörka,
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oroliga och våldsamma värld och
ger till vårt liv kärlek och hopp.
Mervi
Välsignad jultid och Gott Nytt År
från Diakoniverksamheten

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:

Lisa Elsy Gunda

Dotter till Johanna Jeppsson och
Johan Ellman

Nova

Följande personer har avlidit under
tiden 1 juli – 30 september:

Lykke Gabriella Charleen

Leif Dahlén, Olofström 72 år
Giorgio Baudone, Olofström 81 år
Kurt Jonsson, Olofström 90 år
Ruth Gustafsson, Olofström 93 år
Siw Zukiewicz Bergsten, Olofström 76 år
Ingvar Svensson, Jämshög 65 år
Gunvor Nilsson, Olofström 86 år
Britta Gustafsson, Olofström 84 år
Hugo Ballovarre, Olofström 74 år
Bertil Henriksson, Olofström 83 år
Gert Peter, Jämshög 70 år
Börje Sander, Jämshög 90 år
Majred Sandberg, Olofström 93 år
Annie Blomqvist, Olofström 87 år

Dotter till Jonna Torikka och Kim
Åkesson
Dotter till Lina Andersson och
Christopher Lobben

Marylou Alize Sizza

Evert Martin Charlie
son till Montana Ericson

Dotter till Kristin Henningsson och
Crister Änggren

Kristel Chanel

Amanda Linnéa Jaquline

Lily Eva Sigrid

dotter till Therese och Anton
Ossiansson

Dotter till Karolina Gunnarsdotter och
Mats Persson

Liza My

Ebbe Hans Jesper

dotter till Emma Dahlstedt och Mattias
Andersson

dotter till Montana Ericson

son till Fanny Åkesson och Jesper
Albertsson

Dopmöjligheter under vintern
Dopgudstjänster firas som regel två söndagar per månad, kl. 13.
Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.

Dopmöjligheter under sommaren

Sön 27 kl 13 Dopgudstjänst i
December
Dopgudstjänster firas två söndagar
per månad, som regel kl 13
Olofström
Lör 8eller
kl 1314.
Dopgudstjänst
Dopmöjlighet ifinns också i vissa andra gudstjänster.
Februari
Jämshög
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen,
tel 977 00.
Lör 2 kl 13 Dopgudstjänst i
Lör 15 kl 11 Dopgudstjänst i
Jämshög
Olofström
Lör 23 kl 13 Dopgudstjänst i
Januari
Olofström
Lör 12 kl 13 Dopgudstjänst i
Jämshög
Intresserad av dop?
Sön 13 kl 10 Dop i gudstjänst i
www. dopsajten.se
Olofström
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JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG
Växel................................................................................. 0454-977 00

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
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.

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...........................................

Personalnytt
Maurits Rehn har
varit komminister i
församlingen sedan 9
maj 2016. I sin tjänst
hos oss har Maurits
haft alla förekommande
prästuppgifter, men
därutöver haft ett särskilt
ansvar förkonfirmand
verksamheten och
varit sammankallande i den grupp som arbetar
med kyrkans internationella frågor och tar ansvar
för olika insamlingar under året. Maurits Rehn
kom till Jämshögs församling första gången
som församlingspräst 1983. Han var sedan både
skolpräst och kyrkoherde i församlingen fram till
2006. Han slutade sin senaste tjänst i Jämshögs
församling den sista oktober i år och gick då till en
prästtjänst i Ronneby pastorat.

Maurits
Rehn komminister
Lars
Arvidsson
kyrkoherde....................................0454-977
................................ 0454-977 58
51
.............0454-977 52
Nils-Eric
Gestegård
vik. komminister
vik. komminister
......................0454-977
58
Mats
Lundgren
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
PernillaStrandberg
Gustavsson
församlingsvärdinna .. 0454-977 80
Ingela
fritidsledare..........................0454-977
33
Anders Gustafsson
........... 0454-977 04
Pernilla
Gustavsson kyrkogårdsförman
församlingsvärdinna
80
MagnusGustafsson
Ljungberg fastighetsförman
.............
60
Anders
kyrkogårdsförman
......... 0454-977 04
Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60

DIREKTNUMMER
DIREKTNUMMER

Vi tackar varmt för den här senaste åren och allt
gott arbete han lagt ned inte minst för det fina
konfirmandarbete som vi har i församlingen. Vi
önskar lycka till i kommande uppgifter i vår kyrka!

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

Kyrkoherde emeritus Mats Lundgren, som redan
tidigare hjälpt oss när vi behöver präster, går in
som vikarie på vissa gudstjänster och kyrkliga
förrättningar från och med 1 november.

www.svenskakyrkan.se/jamshog

Vi har en ny tjänst som fritidsledare från och med
december i år. Den nya fritidsledaren heter Ingela
Strandberg och hon kommer att i första hand
arbeta med konfirmander och barn i skolåldern.

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

Lars Arvidsson
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Kalendariumvintern
sommaren
2016
Kalendarium
2018/2019
December

2 sön 		
1 Advent
			
10.00 Olofström Adventsgudstjänst*
(körerna)
			
13.00 Olofström Familjegudstjänst* sång barngrupperna
			
15.00 Jämshög Kaffestuga i Petrusgården.
			
18.00 Olofström Julkonsert med musikskolan
4 tis
15.00 Folkhögskolan Mässa
5 ons 19.00 Jämshög ”Strålande jul” med Nöjes
kompaniet, biljetter
8 lör 13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
17.00 Olofström Tonsättarnas julkonsert
9 sön 		
2 Advent
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
13.00 Olofström Finsk Gudstjänst + julsång
11 tis 15.00 Folkhögskolan Mässa
12 ons 18.30 Olofström Ionagudstjänst
15 lör 11.00 Olofström Dopgudstjänst
			
17.00 Jämshög Lions julkonsert, biljetter
16 sön 		
3 Advent
			
10.00 Olofström Gudstjänst*
			
14.00 Gaslunda Adventsgudstjänst
			
18.00 Jämshög Luciagudstjänst
18 tis 12.30 Folkhögskolan Mässa
20 tors 9.30 Jämshög Folkhögskolans julavslutning
23 sön 		
4 Advent
			
10.00 Folkhögskolan Mariamässa
24 mån
Julafton
			
11.00 Olofström Samling vid krubban
			
17.00 Jämshög Julbön
			
23.30 Olofström Midnattsmässa
25 tis 		
Juldagen
			
7.00 Jämshög Julotta
			
11.00 Olofström Finsk julgudstjänst
26 ons 		
Annandag jul
			
16.00 Jämshög Musikgudstjänst
30 sön Söndagen eft Jul
			
10.00 Olofström Gudstjänst
31 mån 		
Nyårsafton
			
16.00 Jämshög Nyårsbön

Januari

1 tis 			Nyårsdagen
			
16.00 Olofström Mässa
6 sön 		
Trettondedag jul
			
10.00 Jämshög Gudstjänst, kören
8 tis
15.00
12 lör 13.00
13 sön 		
			
10.00
			
12.00
15 tis 15.00
20 sön 		
			
10.00
22 tis 15.00
27 sön 		
			
10.00
			
13.00
29 tis 15.00

Folkhögskolan Mässa
Jämshög Dopgudstjänst
1 e Trettondedagen
Olofström Gudstjänst med dop.
Olofström Finsk mässa
Folkhögskolan Mässa
2 e Trettondedagen
Jämshög Mässa
Folkhögskolan Mässa
3 e Trettondedagen
Olofström Mässa
Olofström Dopgudstjänst
Folkhögskolan Mässa

Februari

2 lör 13.00 Jämshög Dopgudstjänst
3 sön 			Kyndelsemässodagen
			
14.00 Jämshög Familjegudstjänst, Dopfest,
barnkör *
5 tis
15.00 Folkhögskolan Mässa
10 sön 		
5 e Trettondedagen
			
10.00 Olofström Mässa
			
12.00 Olofström Finsk mässa
12 tis 15.00 Folkhögskolan Mässa
17 sön 		
Septuagesima
			
10.00 Jämshög Mässa, Psalm o Sång *
19 tis 15.00 Folkhögskolan Mässa
23 lör 13.00 Olofström Dopgudstjänst
24 sön 		
Sexagesima
			
10.00 Olofström Mässa *
26 tis 15.00 Folkhögskolan Mässa

Mars

3 sön 		
Fastlagssöndagen
			
10.00 Olofström Gudstjänst Upptakt
Fasteinsamlingen *
*) 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

