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Betraktelse

Det blir en hel del harmoniska stunder i kvällssolens
värme.

Förvisso är jag ingen vän av vintern, men någonstans
inser jag att årstidernas växlingar är viktiga. Utan
dem hade det nog blivit ganska tråkigt. Men nu har vi
äntligen kommit fram till min årstid, sommaren.

Så visst behövs årstiderna, men det är under
sommaren som jag blommar ut. Och då kan jag på
ett annat sätt upptäcka den skönhet som finns runt
omkring mig. Som det så poetiskt står i Jesus Syraks
Vishet: ”Rymden får sin skönhet av stjärnornas glans,
detta lysande smycke på Herrens högs himmel. På den
heliges ord ställer de sig där han bestämt, och de skall
aldrig tröttna på sin vakttjänst. Se på regnbågen och
prisa dess skapare! Praktfull är den i sin glans när den
välver sin strålande båge över himlen – den Högstes
händer har spänt den.”

För varje år som går har det blivit så att mitt liv allt
mer följer årstiderna. I en av sina sånger kallar Björn
Afzelius hösten för ”betraktelsens tid”. Det stämmer
väldigt bra in på mig. För på hösten kryper jag in i mig
själv och betraktar livet och mig själv samtidigt som
jag kurar ihop och förbereder mig för vintern. Då går
det långsammare, känns besvärligare. Med årens rätt
börjar lederna bli ömma och tröga när kylan sätter in.
Det är också i det här mörkret som jag under livet haft
de mest högljudda diskussionerna med Gud.

Glad sommar!
Maurits Rehn

Men precis som när själen haft sin mörka natt bryter
ljuset fram. Våren kommer med sitt hopp om livets
förnyade kraft. Och då vet jag att min sommar snart är
här. Då blir jag som växterna. Jag tillförs vatten, näring
och sol till själen. Jag kan ohejdat ligga och frossa i
rabatterna och plantera, ansa, gödsla och se livet växa.
Och jag brukar lite sådär stillsamt småprata med Gud.

Foto: Susanne Andkvist
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Konfirmation 2018

Foto: Susanne Andkvist

Du som är
född 2003 är
välkommen att
bli konfirmand
i Jämshögs
församling.

Under konfirmandtiden ska vi
tillsammans fundera kring livet,
Jesus och vad den kristna tron kan
vara för någonting.
Vi har två olika grupper: En vecko
grupp som träffas varannan onsdag
och en sommargrupp som träffas
tre veckor direkt efter skolans slut.
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Torsdagen den 11 maj

hade vi en informationskväll om
konfirmandtiden i Olofströms
kyrka. Dit var ni alla välkomna.
Om du missade den eller har några
frågor så hör du av dig till Maurits
Rehn, 070-263 23 23.

Foton: Wikipedi Commons

Näva Geranium sylvaticum.

Löjnantshjärta och Fänrikshjärta finns i olika sorter

Rhododendron smirnowii

Busktomat

Lammöron, Stachys byzantina

Taklök Sempervirum tectorum

Bergormrot, Polygonum affine

Salvia

Kryddor, alla finns i olika
varianter och sorter.

Lavendel

Timjan
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Efter en lång mild
vinter kom våren
och sommaren med
efterlängtad sol och
värme
I blomlådor har jag med fördel
odlat frilandsgurka och buskto
mater.
Allt liv börjar på nytt och nu är
sommaren i antågande med
ljusa nätter, grillning, bad, fiske
eller en god bok. Vissa av oss
ser fram emot en prunkande
trädgård medan andra tycker det
är jobbigt att bara klippa gräset.
Intresset är olika vad man pri
oriterar och inte. Men det finns
enkla tips att få lite sommar
känsla omkring sig, pallkragar
fungerar utmärkt till jordgubbar,
smultron och blommor. Krukor
är ett annat sätt att kunna möb
lera med i trädgården, altanen
eller på balkongen.

Sedan har vi ett kapitel för sig
som nog dom flesta har erfa
renhet av, nämligen en grav att
gå till. Vissa har tid att påta och
pyssla, andra har inte den tiden
det kräver. Här kommer lite tips
på perenner och buskar som
fungerar utmärkt i detta sam
manhang.
Timjan, Salvia, Lavendel, Mej
ram, alla finns i olika varianter
och sorter. Taklök olika sorter,
Lammöron, Bergormrot, Isop,
Funkia, Bitterrot (Lewisia), Nej
likrot (Geum), Näva (Geranium),
Fänrikshjärta olika sorter, små

Minnessten över
kyrkogårdskatten
Kalle på plats

växta Rododendron, Buskrossling
(Pieris), samt många fler. Titta hos
plantskolor eller andra handlare
och läs på etiketter så hittar du
kanske vad just du tycker om.
Ha en skön sommar på
ert eget vis.
Hälsningar Roland

Nya tankar på
kyrkogården
Den gravsättningsplats vi i dag
ligt tal kallar naturstensängen, för
så hette den från början, håller
nu på att bli komplett, d v s snart
är platserna där slut. Vad gör vi
då?
En ny askgravlund är på gång i
år och en ny askgravplats skall
finnas på plats 2018 är det tänkt.
I nästa nummer beskriver vi det
utförligare men det kan kort sä
gas att på båda kommer det att
finnas namnbrickor på de avlid
na, det är alltså inte samma ano
nymitet som på minneslunden,
och utformningen av platserna
kommer också att vara ny.

En minnessten över Kalle finns nu
på Jämshögs kyrkogård, på den
plats han gärna låg och vilade sig
samt kollade om det kom någon
som kunde ägna sig åt honom
en stund. Och så är det många
som har gjort. Kalle blev 17 år
och tillbringade 10 av de åren på
kyrkogården. Observera att Kalle
inte ligger begravd vid stenen, det
är enbart en minnessten och den
finns i närheten av Minneslunden.

Det finns dessutom fler funde
ringar för att ha en långsiktig
planering, av kyrkogården, detta
kommer vi också att återkomma
till.
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Upptakt
inför hösten
Söndag

3

SEPTEMBER

har vi sedvanlig upptakt
i Olofströms kyrka kl 10
(gudstjänst) då barnkören
är med och sjunger.
Eftersom det då närmar sig kyr
koval (den 17 september) kom
mer vi att ha möjlighet att träffa
de som finns i nominerings
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grupperna, höra vad de tänker
och tycker, samt få information
om förtidsröstning, vallokaler
och annat som är aktuellt de
två veckor det då är kvar till
valet. Denna valinformation får
vi samtidigt som vi fikar efter
gudstjänsten.

u
s
m
i
r
k
a
2
m
0
m
1
o
7
S
i Jämshög och
Kyrkhult
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Musik i sommarkväll 2017
Söndag 11 juni kl. 20.00 i Jämshögs kyrka

”Sommarmusik i Dan Anderssons anda”
Välkommen till en afton med värme och gemenskap!
Bo Krister gestaltar, sjunger och berättar om den väg Dan
Andersson vandrade. Vi tittar in i hans värld och finner även
hans ljusa sidor.
Bo Krister är i grunden skådespelare, utbildad vid teaterhög
skolan i Malmö. Han har arbetat som teaterlärare och även
medverkat vid en del filmer bla: ”N.P. Möller Fastighetsskötare”
samt ”Hem till byn”.

Söndag 2 juli kl. 20.00 i
Kyrkhults kyrka

”Hela kyrkan sjunger”
Rolf och Margit Borgström blev kända för
Tv-publiken genom TV-succén ”Hela kyrkan
sjunger” som sändes åren 1973-83. De är fort
farande verksamma inom den andliga sången
och musiken, och vill genom det sprida ut
budskapet om Jesus och leda in sin publik i
lovsång till Gud.

Söndag 23 juli kl. 20.00 i Jämshögs kyrka

”Hjärtats musik – ett musikaliskt collage inspirerat av Martin Luther”

Duo Amabile bestå av Lena Petersson, sång och piano samt
Göran Söderqvist gitarrer. Lena är musiklärare, präst och teo
logie doktor. Göran är musiker, kompositör och gitarrpeda
gog. De har i snart 15 år gästat över 50 församlingar i Lunds
stift med sitt musikprogram. Utifrån olika teman presenterar
de en helhet bestående av musik, sång, texter och tankar.
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Söndag 6 augusti kl. 20.00
i Jämshögs kyrka

”Skymningssång - musik för
marimba och violin”
Med sitt program Skymningssång ger Stensöta en musi
kalisk upplevelse med violin och marimba. Att få ett stycke
trä, som lika gärna kunde ha använts till att skapa värme
energi med, att vibrera och skapa ljud som går att tämja är
något oerhört vackert. I Skymningssång vill Stensöta dela
med sig av detta och uppnå den magiska känslan när alla
i rummet är helt inne i lyssnandet och musiken. Stensöta
är Karin Wiberg, violin och Ellen Sjö Sander, marimba,
frilansande musiker hemmahörande i Göteborg. Stensöta
brinner för att ta fram ny musik i samarbete med kvinnliga
tonsättare.

Söndag 13 augusti kl. 20.00
i Jämshögs kyrka

”Bland blommor och rörblad”
Duon Olivia & Lydia är en Malmöbaserad ensem
ble som består av Olivia Brisvall Rydqvist och Lydia
Holmlund. De är bägge utbildade vid Musikhög
skolan i Malmö och spelar fagott respektive klari
nett. De kommer i detta program, tillsammans med
sång, flöjt och harpa, framföra ett program som
innehåller konst- och sommarmusik med olika in
fluenser.

Söndag 20 augusti kl. 19.00 i
Kyrkhults kyrka
”Livsglädje”

Rejoice Gospel Choir som bildades 1989, vill
med en blandad repertoar av svängig gospel
och lugnare soul, förmedla glädje, kraft och
mening.

Fri entré.
Vid alla tillfällen tas kollekt upp.
Sker i samarbete med
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Träffas och Trivas på Petrusgården
Malmbergsalen, Kl. 14.00-15.30 12/6, 19/6 och 26/6
Andakt, servering och musikunderhållning med Katalin Hajas,
barn och ungdomar.

Sommarlovsöppet-Barn och Familj
Ingen anmälan – Bara kom!

Små och Stora

Måndag 12/6 och 19/6 kl. 13:00-16:00
I församlingsgården i Olofström.
För barn tillsammans med vuxen. Lek & bus, fika finns att köpa.
Andakt med mycket sång.

Småbarnscafè

Onsdag 14/6 och 21/6 kl. 9:00-12:00
På Petrusgården i Jämshög.
För barn 0-3 år tillsammans med vuxen.
Vi leker & sprallar, fika finns att köpa. Andakt med mycket sång.

Friluftsgudstjänster i sommar
24 juni kl 14.00 Jämshögs Folkhögskola (vid kapellet).
Denna Midsommardag tar man med sig kaffekorg för fika efter
gudstjänsten
16 juli kl 14.00 Gaslunda skola, fika serveras.
20 augusti kl 16.00 PRO-parken Olofström, fika serveras,
ekumenisk gudstjänst.
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Insamlingarna
Insamlingen till julkampanjen
gav 31 041 kronor
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Insamlingen till fastekampanjen
gav 16 607 kronor

Fastekampanjens
syfte var
MATRÄTTEN
– för allas rätt till
mat
Mat är en mänsklig rättighet, ändå
lever 795 miljoner människor med
en ständig brist på mat.
Ett projekt är ko- och kalvpro
jektet i Tanzania där familjer som
lever i fattigdom ges möjlighet till
förändring.
Det som görs i projektet är:

Foto: Josefin Casteryd/IKON

Julkampanjen

•

Behövande familjer får en
dräktig kviga

•

Utbildning i boskapsskötsel
och hållbart jordbruk

•

Vattenrening med hjälp av so
lenergi

•

Biogasanläggningar

Låga kostnader
för insamling och
administration
Till skillnad från många andra
samlar Svenska kyrkan inte in
kläder och andra varor för att
skicka till olika platser. Vi vill
stödja och uppmuntra den lokala
produktionen, som ger arbete och
inkomst till många människor.
Arbetet har låga kostnader.
Kostnaderna för insamling och
administration är tillsammans 17
procent. Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI, tillåter sådana
kostnader upp till 25 procent.

Kampanjbudskapet var ”Låt fler få
fylla fem!” och handlar om att allt
för många barn i världen dör före
sin femårsdag. I Afrika söder om
Sahara handlar det om ett barn
av tio.
I både Sydafrika, Etiopien och
Swaziland utbildas mödrar att ut
bilda och stötta andra mammor.
Tack vare kontakt med en äldre
mentormamma får andra mam
mor hjälp med hur de själv kan
förändra livet. Mentormammans
egna erfarenheter ger mammorna
bevis på att det är möjligt. Med
mentormamman som förebild,
barnbidrag, en köksträdgård och
vaccinationer mår barnen bra och
livet blir ljusare.

Foto: Magnus Aronsson/IKON

Foto: Magnus Aronsson/IKON
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DIAKONI

”Sjung om studentens
lyckliga da`r, låtom oss
fröjdas i ungdomens vår”
Foto: Privat

På våren och början av
sommaren är det många
som firar examensfest.
Glada, vackra ungdomar
i sina vårkläder dansar ut
från skolan. En ny peri
od börjar i deras liv. Ofta
lämnar man Olofström
och flyttar till större städer
för att studera eller jobba.
Vi är sex personer, som avslutar en
symbolpedagogutbildning i maj.
Nu är vi inga ungdomar och vi har
mycket erfarenhet av livet, men det
är ändå något som utbildningen
har gjort som har ändrat vårt sätt
att se livet. Vi kommer avsluta
vår utbildning med glädje, det är
som en examensfest, men även
vemodigt att det nu är slut. Man
kan säga att vi har lärt oss ett nytt
språk, som finns i hela universum.
Det är symbolspråket, som är vårt
omedvetna språk, som hjälper oss
att skapa och bearbeta vårt liv och
vår existens. Berättelser och sagor
har symboliskt djup, som ger möj

lighet till utveckling och helande.
Jesus berättade liknelser, alltså bil
der, för att människor skulle förstå
ett djupare budskap.
Vi har haft en drömgrupp med
Ullmans metod, där drömmaren
själv tolkar sin dröm och skapar sin
förståelse av drömmens budskap.
Det egna skapandet - med färger,
lera, dans, rörelse, meditation, and
ning - var viktiga moment under
hela vår utbildning. Vi har lärt oss
något om myterna, som lägger
fokus på de stora livsfrågorna.
Myten är meningsskapande. Dessa
kunskaper har vi fått lära oss och
mycket mer. Detta kan man an
vända i församlingens arbete med
barn, konfirmander och vuxen
arbete.
Ordet Symbolon är grekiska och
betyder sätta samman, göra helt.
Den helande kraften finns i männ
iskan, ”Kärlekens väg till hela
människan”. Åke Högberg, terapeut,
psykolog och föreläsare har skrivit
många böcker och har utbildat fle
ra hundra symbolpedagoger. Han
har skapat utbildningen och även
besökt oss i Jämshög.
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Tycker du att detta låter intressant,
något som du vill jobba med?
Då är du välkommen att prova på
vår ”Samtal och målarvecka” under
sommaren från 4-7 juli. Anmälan
krävs, det är i skrivande stund bara
6 platser tillgängliga. Först till kvarn
gäller.
I början av sommaren kommer
vi att ha ”Träffas och Trivas”, som
vanligt med Katalin Hajas, många
duktiga barn och ungdomar och
besöksgruppen. Under tre veckors
tid blir det andakt, sång, musik och
servering på Petrusgården och våra
äldreboenden. (På sidan 10 ser du
när vi är på Petrusgården)
”Nu är det härligt att leva! Nu är
det tid för musik. Nu vill vi sjunga
och spela sommarens solmelodi!”
Diakonin önskar er alla en trevlig
sommartid och hälsar er välkomna
till församlingens verksamhet. Vi
sjunger våra lyckliga dagar och
fröjdas vårt
liv.
Mervi
Juutilainen.

Foto: Privat

SVERIGE-FINSKT

Soi kunniaksi luojanU

Jämshögin kirkossa ka
jahtaa tämäkin jo vuonna
1938 virsikirjaan laitettu
virsi 25. päivä toukokuuta
2017 kello 20.00 kuorojen,
solistien ja orkesterin voi
min.
Toivoisin mahdollisen monen
konserttivieraan löytävän tiensä
kauniiseen kirkkoon, sillä tiedän
kokemuksesta jo ensimmäisen
kuulemani kirkkokonsertin nostat
taneen mielen korkeuksiin tuoden
riemun ja ilon konserttia kuunnel
lessani. Dir. mus. arvonimen saa
neen Markku Köntän johtamana ja
sovittamana kaikki esitykset anta
vat kuulijoille parhaan mahdollisen
musiikillisen elämyksen olipa paik
kana kirkko tai muu esiintymislava.
Olofströmin kuorofestivaali, joka
sai alkunsa 15 vuotta sitten Suo
mesta tänne esiintymään tulleen
Laulutuuli-kuoron ja paikallisen
Finnköörin innoittamana ja Mar
kun esityksestä saada laulujuhlat
jokavuotiseksi tapahtumaksi. Tänä

vuotena kuorofestivaali jatkuu per
jantaina 26.5 Folkets Hus’illa Suo
mesta ja Ruotsista tulleiden kuoro
jen esityksillä, ensin suurkuorona
ja sitten erikseen. Erikoisesti
tulemme nauttimaan valtimolai
sen lapsikuoron karjalankielisestä
esityksestä. Oma Finnköörimme
on ilahduttamassa meitä tälläkin
lavalla monen muun esiintymisen
jälkeen.
Perjantai-illan konsertti ”Sininen
ja valkoinen” alkaa klo 20.00 ja
tällä tavoin juhlistamme Suomen
satavuotista itsenäisyyttä suoma
laisten tähtivierailijoiden Dannyn,
Susanna Heikin, Erkki Räsäsen ja
monien muiden solistien ja hyvän
orkesterin kera. Ylempää Ruotsista
tuo Ruotsinsuomalaisesta keskus
liitosta tervehdyksen Voitto Visuri
juhlakansalle.
Launtaina saamme olla mukana
musiikin maailmassa suurkuoron
ja yksittäisten kuorojen erilaisista
esityksistä nauttien iltapäivällä.
Myöhemmin illalla kello 20 alka
villa tansseilla musiikkielämyksen
voi hyödyntää liikkumiseen laulun/
13

musiikin tahtiin kukin mieleisellään
tavalla.
Olofströmin Suomi-seuralla on
järjestäjänä päävastuu. Toivomme
saavamme juuri sinut musiikin
pariin eri tilaisuuksiin tai mielui
ten kaikkiin. Luulen, että jokaiselle
löytyy juuri se kappale, joka saa
sinut kaivamaan sen nenäliinan
esiin - pyyhkimään silmiä ilosta tai
surusta.
SOI KUNNIAKSI LUOJAN NYT
VIRSI KIITOKSEN JA KAIKEN HY
VÄN TUOJAN JA SUOJAN AINAI
SEN!
Arja Heikura
Foto: Privat

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

Församlingsnytt
Följande personer har under
tiden 1 januari – 31 mars blivit
medlemmar genom dopet.

Karl Ludvig Jonatan

son till Stephanie Axelsson och
Jonatan Albertsson

Sally Moa Maria

dotter till Anna-Karin och Ken
Johansen

Stina Annika Svea

dotter till Thasanee Juta Olsson och
Andreas Nilsson

William Viktor Sebastian

Son till Jennie Hjalmarsson och Hani
Al-Ani

Alice Helen

dotter till Ina Götesson och Gustav
Rosenberg

Gustav Mathias Patcharaphon
Son till Pirichat Chaivoravit och
Andreas Wiberg

Leon Valter Martti

Son till Susanne Nevanranta och Jani
Mulari

Följande personer har avlidit under
tiden 1 januari – 31 mars
Ylva Lindestrand, Olofström
57 år
Göran och Karin Ljunggren,
Olofström
84 år och 83 år
Marta Nilsson, Olofström
86 år
Ewa Andersson, Olofström
71 år
Kurt Karlsson, Jämshög
80 år
Bert Månsson, Olofström
88 år
Solveig Olsson, Olofström
91 år
Ing-Marie Baron, Olofström
55 år
Jalo Rauhala, Olofström
90 år
Esko Peltomaa, Olofström
83 år
Eric Syri, Olofström
24 år
Margit Wästerberg, Olofström 97 år
Tage Sagmark, Olofström
96 år
Ingmar Bertilsson, Olofström 72 år
Arvo Tammearu, Olofström
83 år

Erik Nielsen, Jämshög
Hilkka Moilanen, Olofström
Ingrid Olsson, Gränum
Erling Wennberg, Olofström
Viggo Thomsen, Olofström
Helge Berntsson, Olofström
Inez Jönsson, Olofström
Torsten Petersson, Jämshög
Margit Jönsson, Gränum
Lisa Johnsson, Jämshög
Bruno Gustafsson, Olofström
Greta Andersson, Olofström
Ebba Holm, Olofström
Lennart Svensson, Jämshög
Ulla Britt Cohn, Jämshög
Oscar Svensson, Olofström
Raili Orell, Olofström
Rut Persson, Olofström
Pentti Suua, Olofström
Beth Bolin, Olofström
Asta Kuusela, Olofström
Valborg Johansson, Olofström
Hugo Sidling, Olofström
Sture Francke, Gränum
Elna Svensson, Jämshög

Dopgudstjänster firas två söndagar per månad, som regel kl. 13
eller 14. Dopmöjlighet finns också i vissa andra gudstjänster.
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.

4 söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
11 söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
Juli
2 söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
9 söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Augusti
6 söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
13 söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst

Intresserad av dop?

Intresserad av dop?
www.dopsajten.se
dopsajten.se
www.
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Nytt bårtäcke i
Olofströms kyrka
Ett fantastiskt fint bårtäcke finns
nu även i Olofströms kyrka. Tankar
kring hav och skog är bärande tema
i för kyrkan passande färger och
former, gjort av Anni Foglert och
mottaget den 26 mars i år. Mer info i
nästa nummer.
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Dopmöjligheter under sommaren
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JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Postadress: Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING

Växel................................................................................. 0454-977 00

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG

Besöksadress: Bygatan 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 till de anställda, se hemsidan.
För e-postadresser

Nytt
Terminsprogram
för sommaren
ute nu!

www.svenskakyrkan.se/jamshog
E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.
Tfn. o. Exp.tid
www.svenskakyrkan.se/jamshog
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
Tfn. o. Exp.tid
Anders
Blixt13-15,
kyrkoherde
......................................
0454-977 51
Mån 10-12,
Tis – Tors
10-12.
Fax
till församlingsexp...........................................
0454-977 40
58
Maurits
Rehn komminister ...................................0454-977

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

Anders Blixt
kyrkoherde
......................................
0454-977 52
51
.............0454-977
Nils-Eric
Gestegård
vik. komminister
...................................0454-977
58
Maurits
Rehn komminister
finskspr.)........... 0454-977 56
Mervi
Juutilainen
diakon (även
...................................0454-977 52
Maria
Halldén komminister
församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Ewa Johansson
............................0454-977
53
Jozsef
Carina Nemeth
Kennetegpastorsadjunkt
kantor........................................
0454-977 63
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Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
DIREKTNUMMER
Magnus Ljungberg
............. 0454-977
Petrusgården
/ köketfastighetsförman
.............................................
0454-977 60
30
Olofström församlingsgård / köket .............. 0454-977 81

DIREKTNUMMER

Petrusgården / köket ............................................. 0454-977 30

Ansökan stipendier
Dannfeltska
stiftelsen

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

www.svenskakyrkan.se/jamshog

Blankett för ansökan finns på Dannfeltska stiftelsens
hemsida www.dannfeltskastiftelsen.se, på försam
lingens hemsida www.svenskakyrkan.se/jamshog
eller så tar du kontakt med expeditionen i Jämshög
tfn 977 00. Ansökan senast 23 oktober.

Den senaste informationen från församlingen hittar
du på vår hemsida. Där hittar du även våra guds
tjänster och information om våra verksamheter.
Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
15
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Eija Kihlström har slutat
på Jämshögs kyrko
gård efter många års
säsongsarbete. Du har
säkert träffat på henne bland blommor och blader
vid gravskötsel eller vid andra arbeten för att hålla
kyrkogården fin och välordnad. Vi vill tacka Eija
för de här åren och önskar bra år i fortsättningen
också.

0454-977 04
83
0454-977
0454-977 60
33
0454-977
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Tack Eija

Carina Kenneteg
kantor.
....................................... 0454-977
Agnetha
Andréasson
barnledare...................
0454-977 63
33
Bo Johansson
församlingsmusiker.
................. 0454-977
0454-977 80
61
Pernilla
Gustavsson
församlingsvärdinna
ChristinaGustafsson
Seldevall barnledare.
.........................
Anders
kyrkogårdsförman
.........
Agnetha
Andréasson
barnledare...................
Magnus Ljungberg fastighetsförman .............
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Foto: Susanne Andkvist

.......... 0454-977 56
Mervi
Juutilainen
diakon (även finskspr.).
Bo Johansson
församlingsmusiker.
...............
0454-977 61
Ewa
Johansson
församlingspedagog..........
0454-977
62
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83

FÖ

Kalendarium sommaren 2017
Augusti

Juni

4 sön Pingstdagen
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
11 sön Heliga Trefaldighets.dag
			
10.00 Olofström Mässa*
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll (se sid 8)
12 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
18 sön 1 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *
19 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas
24 lör Midsommardagen
			
14.00 Folkhögskolan Friluftsgudstjänst, medtag
kaffekorg
25 sön Johannes Döparens dag
			
10.00 		Olofström Mässa *
26 mån 14.00 Petrusgården Träffas och trivas

6 sön 8 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll (se sid 8)
13 sön 9 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa *
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll (se sid 8)
20 sön 10 söndagen efter Trefaldighet
			
16.00 PRO-parken Olofström
Ekumenisk Friluftsgudstjänst
			
19.00 Kyrkhult Musik i sommarkväll (se sid 8)
27 sön 11 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *

199. Den

blomsterti
d nu kom
mer

Juli

1 lör
11.00 Jämshög Konfirmation
			
14.00 Jämshög Konfirmation
2 sön 3 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
20.00 Kyrkhult Musik i sommarkväll (se sid 8)
9 sön 4 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Mässa *
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
16 sön Apostladagen
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
14.00 Gaslunda skola Gudstjänst fika
23 sön 6 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll (se sid 8)
30 sön Kristi förklarings dag
			
10.00 Olofström Mässa *

* Enkelt kyrkkaffe
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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

