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Men tänk om han inte
kommer…

För några år sedan gjorde jag ett litet drama av en text
jag hittade, den handlade om ett par som satt hemma
och planerade julens alla måsten. Telefonen ringde, det
var Herren Jesus. Han funderade på att inte komma
den julen, eftersom de hade så mycket annat.

en juletid där jag väntar en gäst, en enda, men den viktigaste. En gäst som kommer för min skull och vänligt
men bestämt avböjer kakbord och ansjovispajer. Som
kommer till mig oavsett om jag brukar ha hundratals
gäster eller inte en enda.

Ja, det blev i sig ett tänkvärt och roligt drama, men
det ligger ett allvar i texten. Vid den här tiden är vi så
uppsnurrade kring alla måsten och julen byter skepnad
varje år, i takt med trenderna. Trender med pynt, färger,
mat, kakor och så alla de där trevliga och nödvändiga
Glöggminglen som vi måste bjuda in till. Skulle vi ens
märka om Jesus själv uteblev? I dramat uppstod kaos
och bestörtning över Jesu fundering.

Så är advents och juletid i våra kyrkor och här i vår
församling. En tid där gudstjänster och samlingar
pekar mot vårt hjärtas innersta längtan – mötet med
Herren själv i barnets skepnad. För det betyder något.
När vi tar oss an den där armadan av ljusslingor, låt
det få bli en landningsbana rakt in i våra hjärtan. Det
sanna och evigt lysande ljuset från krubban kröner
vårt julfirande hemma och i kyrkorna. Kom och dela
det med grannar och vänner, du kan läsa i kalendariet
allt som finns längs landningsbanan.

Det adventstiden står för av förberedelse och eftertanke, kan det bli så att vi inte riktigt hinner det? Julen
hägrar, vi fixar en ordentligt upplyst landningsbana för
det stora Julflyget som ska landa och kröna adventstidens alla moment. Trötta men nöjda?

Och det finns tid för en pepparkaka med ädelost
också!

Men inuti varje människa, mitt i eller helt utanför allt
stöket, ropar en längtan efter besök, närvaro . Ropar en
röst som vill ha något bestående, tryggt och hållbart,
en juletid som inte bara handlar om gåvor och stress,

Med önskan om en välsignad advents och juletid,
Solveig Wollin, skolpräst på Jämshögs Folkhögskola
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Advents och Julgudstjänsterna 2019
1 advent 1 december
Gudstjänst 10.00
Jämshögs kyrka
Präst Ulf Kleander
Musik Carina Kenneteg
Kyrkokören
Jonna Welander trumpet
2 advent 8 december
Familjegudstjänst 10.00
Olofströms kyrka
Präst Lars Arvidsson
Musik Inga Johansson
Barngrupper medverkar och det
serveras fika efter gudstjänsten
3 advent 15 december
Mässa 10.00
Olofströms kyrka
Präst Lars Arvidsson
Musiker Carina Kenneteg
Lovsångsgruppen

Adventsgudstjänst 14.00
Gaslunda
Präst Lars Arvidsson
Musiker Carina Kenneteg
4 advent Söndag 22 december
Mariamässa 10.00
Jämshögss folkhögskola
Präst Solveig Wollin
Musiker Inga Johansson
Julafton 24 december
Samling vid krubban 11.00
Olofströms kyrka
Präst Ulf Kleander
Musiker Carina Kenneteg
Solist Julia Törngren
Julbön 17.00
Jämshögs kyrka
Präst Lars Arvidsson
Musiker Inga Johansson
Solist Susanne Eriksson

Finsk adventsgudstjänst 13.00
Olofströms kyrka
Präst Jaakko Punta
Musiker Bo Johansson
Finn-kööri medverkar
Efter gudstjänsten: De vackraste
julsångerna i Mariasalen
Lotteri för Julkampanj
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Midnattsmässa 23.30
Olofströms kyrka
Präst Lars Arvidsson
Musiker Carina Kenneteg
Körkvartett
Juldagen 25
Julotta 07.00
Jämshögs kyrka
Präst Alve Svensson
Musiker Inga Johansson
Solist Anton Ossiansson
Jonna Welander trumpet
Finsk julbön 11.00
Olofströms kyrka
Diakon Mervi Juutilainen
Musiker Inga Johansson
Solist Pauliina Nyh
Annandag jul 26
Mässa 10.00
Jämshögs kyrka
Präst Ulf Kleander
Musik Carina Kenneteg
Solist Noora Karhuluoma

Kyrkogårdsinfo

TACK!

En av våra medarbetare, Anders
Gustavsson, kommer att gå i pension
vid årsskiftet. Anders har tjänstgjort
många år i Jämshögs församling.
Han började som vaktmästare med
huvudsakligen praktiskt arbete med
grönytor, fastighetsskötsel mm och
blev sedan förman med huvudansvar
för att leda arbetsgruppen av
vaktmästare på kyrkogården.
Ett varmt tack till Anders för arbets
gemenskap och arbetsinsatser under
de år som gått!
Vi önskar lycka till och goda dagar i
den nya rollen som pensionär!
Lars Arvidsson
Kyrkoherde

Nytt på askgravplatsen!
Det är nu möjligt att under vinter
halvåret, 1 november – 31 mars,
tända gravljus på askgravplatsen.
Ljusen ska så placeras i vashållaren
som är nedgrävd vid platsen. Vänd
på vashållaren och placera sedan
ljuset i den. Se bilden

Töm bilen själv
innan tjuven gör det!
När du parkerar vid kyrkogården töm din bil på värdesaker.
Vi har haft problem med inbrott i parkerade bilar
4

Julevangeliet
V

en krubba, eftersom det inte fanns
plats för dem inne i härbärget.

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

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. 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." Och
plötsligt var där tillsammans med
ängeln en stor himmelsk här som
prisade Gud: "Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har
utvalt."

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.”
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.
LUKASEVANGELIET 2:1-20

FOTO: JESPER WAHLSTRÖM

Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts
för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig acceptera.

svenskakyrkan.se/act
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/ IKON

FÖR ALLA FLICKORS RÄTT
TILL ETT VÄRDIGT LIV

Musik
Musik ii

Välkommen till våra
arrangemang
Carina Kenneteg, Kantor
0454-977 63

Julkonsert!

Musikskolans
julkonsert

Onsdag 18 december kl 19:00
Jämshögs kyrka

Söndag 1 december klockan 18.00
Olofströms kyrka

Årets artister är Högavångskolans
Musik och Dramaprofil, HMD.
Med elever från åk 7-8-9.
Biljettpris 100 kr/vuxen, barn 5-12 år 50 kr.
Förköp på Jämshögs Järnhandel

Julkonsert
med
Tonsättarna

Arr: Lions club Olofström

Julkonsert

Lördag 7 december kl. 18
Olofströms kyrka
Välkommen!

Söndagen efter jul 29/12 kl 16.00
Jämshögs kyrka.
Välkända julsånger, operaarior och duetter.
Medverkande: Chelsa Dolman – sopran,
Catrin Johnsson – Mezzosopran
och Rachel Fuller piano

Luciagudstjänst
Fredag 13 dec. kl 19.00
Jämshögs kyrka
Barnkörer, solister, musiker medverkar
66

Vintertid
Vintertid
Trettondagsgudstjänst
6/1 2020 kl 16.00
Jämshögs kyrka
Kyrkokören
Jonna Welander trumpet,
Tilda Svensson tvärflöjt,
Markus Svensson saxofon
Hugo Svensson saxofon

Nyårsbön
Nyårsafton 31/12 kl 16.00
Jämshögs kyrka
Tilda Svensson tvärflöjt

Familjegudstjänst
och Dopfest

Fastlagsmässa
söndagen 23/2 kl 10.00
Jämshögs kyrka
Kyrkokören medverkar, servering efteråt
på Petrusgården, fastlagsbullar
Fasteinsamlingen börjar

Kyndelsmässodagen söndag 2/2 kl 14.00
Olofströms kyrka
Miniorkören medverkar Servering

Gospelkonsert
Lördag 8 febr. kl 18.00 Jämshögs kyrka.
Med Ashira Gospel Choir från Glimåkra folkhögskola
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DIAKONI SVERIGE

Vår jultid präglas av väntan
och förväntan …
…både för vuxen och barn. Inom
diakonin i Jämshögs församling be
tyder det att alla våra mötesplatser,
gör ett juluppehåll för att starta upp
igen med en ny termin av nya härliga möten!
Men innan dess kommer vi att ha
julinsamling till förmån för ACT
Svenska kyrkan. Det är den internationella gruppen som ansvarar för
detta och de kommer att ha lotterier
vid olika gemenskapsträffar så som
tisdagsträffen, kaffestugan, kyrk
lunchen, Bara Vara, finska daglediga
och finska vackraste julsångerna. Vi
hälsar varmt välkomna till alla dessa
träffar.

Psaltarpsalmen 85, berättar om
rättvisa, och det är nog det som
många söker. Att få leva i ett land där
vi alla har rätt att få leva i harmoni
och fred mellan människor. Godhet
och trofasthet möts, står det i texten,
och här tror jag en springande punkt
växer fram att ta fasta på. Att våga tro
gott och att finna knutpunkter som
svetsar samman människor, snarare
än skiljer människor åt.
Herren ger oss hopp om en framtid,
med allas lika värde. Tänd ljus, för
alla människors lika värde, för att
varje människa ska kunna ta makt
över sitt eget liv, för rättvisa och fred i

världen. Låt adventsljusen brinna och
berätta för oss om att Guds rike bryter igenom. Att våga tänka att något
nytt väntar. Ett rike som är nära och
som samtidigt är här. Så låt julens
budskap komma till dig så som just
du vill och kan ta emot det.
Med önskan om en fridfull juletid
och Guds rika välsignelse över det
nya året!
/ Ingela Ossiansson, diakon

Våra diakonala träffar
Café 3

Måndagar Petrusgården,
Jämshög kl 14.00 – 16.00
(ej veckorna 52-2)

Bara Vara

26/11, 3/12, 26/1, och 25/2
Petrusgården, Jämshög
kl 18.00 – 19.30

Kaffestugan

21/11, 12/12, 23/1 och 13/2
Petrusgården, Jämshög
kl 13.30 – 15.00

Julinsamlingen i
Jämshögs församling

För alla flickors rätt till ett värdigt liv
Internationella gruppen i Jämshögs församling –
kommer att ha lotterier där pengarna kommer att
gå till julinsamlingen. Ni träffar oss på:
3/12 Bara vara
10/12 Finska daglediga
10/12 Tisdagträff

12/12 Kaffestugan
15/12 Finsk språkiga

Tisdagsträffen 10/12, 14/1 och 4/2
Olofströms församlingsgård
kl 13.30 – 15.30

4/12, 11/12 Kyrklunch

Du kan enkelt och smidigt swisha din
betalning för lotterna på nr:

Kyrklunch

123 386 13 74
(Int.gruppen Jämshögs församling)
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Onsdagar Olofströms församlingsgård, kl 12.00 – 13.00
(ej veckorna 52-2)

Kyrkoherden informerar

Under hösten har vi haft vikarier
på två komministertjänster och en
kyrkomusikertjänst. För övrigt har
vi i stort sett alla ordinarie tjänster
besatta. Det känns bra med ett väl
fungerade arbetslag med en bra mix
av erfarenhet och förnyelse! Prästtjänsterna i församlingen håller på
att ses över. Vi tittar också på hur
musikerorganisationen ska se ut
framöver. Vi arbetar med personal
budgeten för närmaste åren och
min förhoppning är att vi sen kan
börja rekryteringen av nya medarbetare på de vakanta tjänsterna
när budgetarbetet är avslutat och
alla beslut är tagna i kyrkoråd och
kyrkofullmäktige.

Det finns sedan några år tillbaka
en viss brist på präster och kyrkomusiker i Lunds stift. Särskilt här i
Blekinge. Även inom andra yrken
i kyrkan kan man se att det kan
vara svårt att rekrytera nya med
arbetare. I Jämshögs församling har
vi stor glädje av seniorer som tar
vikariat av olika längd för att kunna
upprätthålla verksamheten på ett
bra sätt. Men pensionärerna finns
också med i de grupper av frivilliga
medarbetare som deltar med sitt
engagemang inom gudstjänst
livet, diakonin och information och
insamling till kyrkans internationella
arbete. Många av våra förtroendevalda är också aktiva och engagerade pensionärer som vill göra något
för kyrkan.

Vi är mycket glada och tacksamma
för de arbete som utförs av våra
pensionärer, både de anställda och
de frivilliga. Det kan också ha en
positiv inverkan på ett arbetslag
eller en arbetsgrupp när en eller
flera pensionärer kan delta och där
få dela med sig av sina livserfarenheter till övriga. Vi ska unna våra
pensionärer rätten att få vara lediga
och fria efter ett långt yrkesliv. Men
att få vara efterfrågad och göra en
egen arbetsinsats kan också upplevas av den enskilde som en slags
förmån. I alla fall om man får vara
frisk och ha orken kvar att delta och
göra en insats i verksamheten.
Lars Arvidsson
Kyrkoherde

Barn & Familj
Små och Stora
Petrusgården, Jämshög
fredagar kl 09.30 – 14.00
(ej veckorna 52- 2)
Babyrytmik
Olofströms församlingsgård
mån. eller tis. kl 10.00 – 12.00,

Drop-in-dop
och Dopkalas
14 mars, kl 13.00
Olofström

föranmälan krävs.
(ej veckorna 50 – 2)
Klapp och klang
Petrusgården, Jämshög
onsdagar kl 09.30 – 12.30

Församlingen har en vacker dopklänning som vi lånar ut.
Ring vår expedition 0454-977 00 så berättar vi mer.

(ej veckorna 50-2)
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En dag i församlingen

Babyrytmik
17/9 2019
Vad betyder våra träffar för er?
Gemenskap – När barnen är riktigt
små och man är hemma och är
föräldraledig så är det bra att få
träffa andra mammor. Man träffas

och pratar och utbyter erfarenheter.
Ju äldre våra barn blir så ser man
att även de har kul och utbyte av
varandra.
Vad är roligast/bäst med dessa
träffar?
Än en gång så är det en härlig gemenskap och alla barn och vuxna
älskar att sjunga!
Det är ett mycket bra upplägg på
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Babyrytmik som startar med sång
och musik.
Därefter blir det fika och sedan leker barnen och vi vuxna pratar med
varandra.
Hur fick ni veta om dessa träffar?
Vi fick information genom
kompisar.
Felicia, mamma till Elton snart 1 år
Linnéa, mamma till Alve snart 1 år

Miniorkören
17/9 2019
Vad är bäst med att vara med i
Miniorkören?
Att få sjunga för andra. Roligt när vi
är med på gudstjänster och mässor.
Sen tycker vi att det är kul att öva
varje vecka.
Sångerna vi sjunger är väldigt bra
och ibland gör vi rörelser till dem.
Efter körövningen vi har på tisdagar
så går vi på Barnkörsminiorerna
och pysslar. Vi gör armband och
halsband och målar. Vi fikar och
när vi har avslutning så får vi pizza
eller korv!
Hur fick ni veta om Miniorkören?
Genom våra föräldrar som fick ett
brev hem.
Ellen 8år, Filippa 8 år och Nora 8 år

Kyrklunch
18/9 2019
i Olofströms
församlingsgård och kyrka
Kyrklunch innebär att man träffar
folk, äter god mat och har trevligt
tillsammans. Den sociala kontakten
är oerhört viktig när man blir äldre
och gemenskap som att får prata
med andra och äta tillsammans är
gott för både kropp och själ. Efter
maten blir det en kortare andakt
där man är delaktig i texterna och
tillsammans tänder ljus, sjunger
och lär sig psalmer. Tillsammans
upplever vi glädje och skapar nya
kontakter och bekantskaper.
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Café 3

Små och stora.

Miniorer.

Delar av lovsångsgruppen.

Delar av kyrkokören

After school.

Tacksägelsegudstjänst
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Paimenet olivat sen ajan raskaan
työn raatjia kun Jeesus syntyi.
He saivat kunnian vastaan ottaa
ilosanoman enkeleiltä : ”Älkää
pelätkö ! Minä ilmoitan teille ilosanoman,suuren ilon koko kansalle.
Tänään teille on syntynyt Vapahtaja.
”Ketkä ovat meidän aikakautena
ihmisiä, jotka ovat työssä, kun me
istumme joulupöydän äärellä ja
avaamme lahjoa meidän yltäkylläisessä joulun vietossa ?Hoitoalan työntekijät, vapaehtoiset,jotka
työnskentelevät kodittomien ja päihteiden väärinkäyttäjien kanssa ja
muut palvelualat, kuten kauppojen
ja ravintolatyöntekijät. Usein joulu
kuormittaa ihmisten elämää monella
eri tasolla. Kuitenkin joulunsanoma
oli meille, että teille on syntynyt
Vapahtaja. Kaikki joulun kuormitta-

Foto: Marita Olsson

Paimenet kedolla

FINSKT

mat ihmiset tarvitsevat enkelin, joka
sanoisi : ”Jeesus Jumalan poika tuli
teidän luoksemme ja hänen luokseen saavat kaikki työn ja kuormien
uuvuttamat tulla, sillä hänen luonaan saa levon.” Jokainen joka vain
haluaisi. Kaikki väsyneet, sairaat,
heikot, pelokkaat. Joulun tarkoitus ei
ole kuormittaa ihmisiä, vaan vapauttaa meidät aitoon iloon ja rauhaan.
Voisimme yhdessä miettiä, miten
me voisimme auttaa tässä yhteiskunnassa niitä, jotka ovat raskaan
työn raatajia?Olisiko meillä, jotain
millä tavalla voisimme helpottaa
toisen työtaakkaa ja yhdessä tuntea
joulusanoman ilon: ”Minä ilmoitan
teille ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. Tänään teille on Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus. Herra ” Hyvää

ja rauhallista joulumieltä kaikille.
Tervetuloa kauneimpiin joululauluihin ja jouluaamun hartaushetkeen
joulupäivänä.
Mervi Juutilainen, diakon

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

Finlands
Självständighets
firande
6/12 i Olofströms
församlingsgård
kl 12.00
Suomen
itsenäisyyspäivän
juhla
6/12 Olofströmin
kirkolla, klo 12.00
Finn- Kööri ja Noora
Karhuluoma esiityvät,
säestys Katalin Hajas
Kahvi tarjoilu/Servering
Järjestäjät/Arrangör
Olofströmin Suomenkieliset
yhdistykset ja Ruotsin kirkko

Finsk gudstjänst och Finn-kööri.
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Församlingsnytt
Följande personer har avlidit under
tiden 1 juli – 30 september:
Marco Gustavsson, Olofström 45 år
Eibert Stilling, Olofström 84 år

Följande personer har 1 juli – 30
september blivit medlemmar
genom dopet:

Veikko Hanka, Olofström 79 år
Ingmar Olsson, Olofström 62 år
Marianne Dimantins Nilsson, Olofström 71 år

Walter Karl Erik
Son till Cizela och Marcus Arnell

Sture Karlsson, Olofström 91 år
Tyra Magnusson, Olofström 89 år

Sixten Johan och Manne
Stellan
söner till Ina och Gustav
Rosenberg

Hedda Doris Cecilia
dotter till Tina Lindholm och Adam
Börjesson

Manne Vilhelm
son till Hanna och Vilhelm
Nyström

Hugo Peter
Son till Elin Bejmar och Joel Janzon
Bejmar

Rosita Eriksson, Jämshög 74 år

Filip
Son till Viktoria Gergelj och Kenn
Svensson

Jack William
son till Jessika Olsson och Daniel
Björnsson

Hasse Holmgren, Olofström 85 år

Nils Hugo Otto
son till Emelie Svensson och
Pontus Sillman

Lova Lena
dotter till Emma Liljegren och Jesper
Andersson

Anita Cornmark, Jämshög 76 år

Aleksander Nikolaos
son till Helena Valtersson och Jim
Froelich Axelsson

Danilo Mats
Son till Carolina Mattisson och
Alexander Scekic

Hugo Johansson, Olofström 84 år
Alf Hansson, Olofström 88 år
Stina Elmlund, Olofström 82 år
Ilmi Lesonen, Olofström 95 år
Els-Marie Augustsson, Olofström 63 år
Ann-Christin Nenonen, Olofström 74 år
Lars Erik Olsson, Olofström 81 år
Dagmar Jönsson, Jämhög 88 år
Katri Ahonen, Olofström 92 år
Volgan Engberg, Olofström 79 år
Ove Jeppsson, Olofström 85 år
Heikki Lahti, Olofström 82 år
Inger Magnusson, Olofström 80 år
Gunilla Torikka, Olofström 87 år
Vivi Olsson, Olofström 83 år
Birgitta Hellström, Olofström 86 år

Dopmöjligheter under vintern
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen tel 977 00.

December
1 söndag 1 advent 10.00 Dop i
gudstjänsten i Jämshögs kyrka
7 Lördag 13.00 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
14 Lördag 13.00 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
Januari
11 lördag 13.00 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
19 söndag 10.00 Dop i
gudstjänsten i Olofströms kyrka
26 söndag 12.30 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka

Februari
9 söndag 10.00 Dop i gudstjänsten
i Jämshögs kyrka
15 lördag 13.00 Dopgudstjänst i
Jämshögs kyrka
22 lördag 13.00 Dopgudstjänst i
Olofströms kyrka

DROP-IN DOP

lördag14 mars i Olofströms
kyrka kl. 13.00 – 15.00
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Christine Stackebo, Olofström 71 år
Elisabeth Jonsson, Olofström 69 år
Gert Olsson, Olofström 80 år
Ida Sofie Karlsson, Olofström 94 år
Bengt Berntsson, Olofström 82 år
Åke Standert, Olofström 89 år
Berit Johansson, Olofström 88 år
Knut Kjellberg, Olofström 90 år
Sture Prytz, Olofström 82 år
Laimi Koskela, Olofström 85 år
Vigo Olsson, Jämshög 92 år

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

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
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 Johansson
............... 0454-977 61
församlingspedagog. .......... 0454-977 62
Ewa
Johanssonförsamlingsmusiker.
Christina
Seldevall
barnledare.
......................... 0454-977
0454-977 63
83
kanto
r.........................................
Carina
Kenneteg
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Fasteinsamlingen

Agnetha Andréasson
barnledare...................
0454-977 83
33
........................... 0454-977
Christina
Seldevall barnledare

Mellan 26/2 och 5/4 pågår insamlingen till
Act, Svenska kyrkans internationellarbete.
Kampanjen avslutas vecka 14 med Mässa
och efterföljande servering söndag 29 mars
kl 10.00 och en Musikal söndag 5 april kl
14.00. Båda tillfällena i Olofströms kyrka.
Välkomna!

Pernilla
Gustavsson
församlingsvärdinna
.. 0454-977 80
fritidsledare
............................0454-977
33
Ingela Strandberg
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

Insamlingen till
Världens Barn blev
4469 Kronor

www.svenskakyrkan.se/jamshog

Tack alla som bidrog!!

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

DE

R

VÅ

RE

N!

Kalendarium vintern 2019/2020
Januari

December
1 sön 		
1 advent
			
10.00 Jämshög Gudstjänst. Kyrkokör och
trumpet
8 sön 		
2 advent
			
10.00 Olofström Familjegudstjänst med julspel
15 sön 		
3 advent
			
10.00 Olofström Mässa Lovsångsgruppen
medverkar
			
13.00 Olofström Finsk adventsgudstjänst
Finn-kööri Efter gudstjänsten ”De
vackraste sångerna” i Mariasalen
			
14.00 Gaslunda Adventsgudstjänst
22 sön		
4 advent
			
10.00 Jämshögs folkhögskola Mariamässa
24 tis 		
			
11.00
			
17.00
			
23.30
25 ons		
			
07.00
			
11.00
26 tors 		
			
10.00
29 sön		
			
16.00
31 tis		
			
16.00

Julafton
Olofström Samling vid krubban, solist
Jämshög Julbön, solist
Olofström Midnattsmässa, körkvartett
Juldagen
Jämshög Julotta, solist och trumpet
Olofström Finsk gudstjänst, solist
Annandag jul
Jämshög Mässa, solist
Söndagen e jul
Jämshög Gudstjänst, konsert, se sid 6
Nyårsafton
Jämshög Nyårsbön, tvärflöjt

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

1 ons 		
				
5 sön		
			
10.00
6 mån		
			
16.00

Nyårsdagen
Sammanlyst till Kyrkhult
Trettondagsafton
Olofström Mässa
Trettondedag jul
Jämshög Trettondedagsgudstjänst,
Kyrkokören, solister, musiker
7 tis
15.00 Folkhögskolan Mässa
12 sön		
1 e Trettondedagen
			
10.00 Jämshög Mässa
			
12.00 Olofström Finsk mässa
14 tis
15.00 Folkhögskolan Mässa
19 sön		
2 e Trettondedagen
			
10.00 Olofström Gudstjänst
21 tis
15.00 Folkhögskolan Mässa
26 sön		
3 e Trettondedagen
			
10.00 Jämshög Mässa
28 tis 15.00 Folkhögskolan Mässa

Februari
2 sön		
Kyndelsmässodagen
			
14.00 Olofström Familjegudstjänst,
Miniorkören
4 tis
15.00 Folkhögskolan Mässa
9 sön		
Septuagesima
			
10.00 Jämshög Gudstjänst
11 tis 15.00 Folkhögskolan Mässa
16 sön		
Sexagesima
			
10.00 Olofström Mässa
			
12.00 Olofström Finsk mässa
18 tis 11.00 Olofström Vardagsgudstjänst,
familjedag
23 sön		
Fastlagssöndagen
			
10.00 Jämshög Mässa, Kyrkokören
25 tis 15.00 Folkhögskolan Mässa
26 ons
Askonsdagen
			
18.00 Jämshög Askonsdagsmässsa,
fasteinsamlingen startar

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

