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Betraktelse

”Gläd dig, du yngling i din ungdom och låt ditt hjärta
unna dig fröjd i din ungdomstid, ja vandra de vägar ditt
hjärta har lust till och så, som det behagar dina ögon.
Men vet att Gud för allt detta skall dra dig till doms. Låt
grämelse vika ur ditt hjärta och håll plåga borta från
din kropp. Ty ungdom och blomstring är fåfänglighet.”

Det finns en bok i Gamla Testamentet i Bibeln, som
heter Predikaren. I den kan man läsa olika tankar om
livet. Predikaren är på sina ställen mycket pessimistisk.
Ur sin (bittra) erfarenhet vet han, att livet är fåfängligt
och förgängligt och att orättvisor, sorg och smärta
väntar varje människa. Men för att människorna – så
långt det nu är möjligt – skall kunna undvika att möta
alltför många svårigheter, ger han goda råd. (Den råd
lyder lär ju vara vis?)

Så skrev Predikaren för ca 2300 år sedan. De orden
gäller ännu. Tag vara på ditt liv! Lev med glädje och
lust men under ansvar. Njut livet i, med och genom
kärlek. I Guds Ord får vi hämta kraft och vägledning.
I tro på Jesus Kristus får vi mod att stå mot det onda
och kraft att kämpa trons goda kamp.
Till sist två tänkvärda citat:
- Ingenting är för människa så svårt att uthärda som
ett liv utan uppgift och mål.
(Blais Pascal, 1600-talet, fysiker,
matematiker, religionsfilosof)

Till exempel säger Predikaren så här:
- Bättre att höra förebråelser från en vis man än beröm
från dårar.
- Bättre att vara en levande hund än ett dött lejon.
- Den som gräver en grop åt andra faller själv däruti.

- Varför skall vi alltid gå till ytterligheter?
Varför kan vi inte i stället gå till innerligheter?
(Kent Andersson, skådespelare från Göteborg)

Vidare ger Predikaren denna uppmaning: ”Ät ditt bröd
med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta, ty Gud
har redan i förväg gett sitt bifall till det du gör. Låt dina
kläder alltid vara vita och låt aldrig olja fattas på ditt
huvud. Njut livet med någon kvinna, som du älskar, så
länge de fåfängliga livsdagar varar, som ges dig under
solen, ja under alla dina fåfängliga dagar, ty detta är
den del du får av livet vid den möda, som du gör dig under solen. Allt vad du förmår uträtta med din kraft må
du söka uträtta, ty i dödsriket, dit du går, kan man inte
verka eller tänka, där finns ingen insikt eller vishet.”

Att ni, som läser detta, skall få och ha ett liv med uppgift och mål och att ni bland alla ytterligheter också
skall finna det innerliga, önskar jag er av hjärtat.
Med tack för två fina år här i Jämshög-Olofström önskar jag er alla Guds välsignelse,
allt gott till kropp och själ.
Er tillgivne vik.
komminister och vän
Nils Eric Gestegård

Lite längre fram fortsätter Predikaren så här:

Foto: Susanne Andkvist
Foto: Privat
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Maria, ny komminister
Välkommenfrån
Maurits
den 22 augusti

Välkommen till vår församling,
vem är du?
Maria Halldén heter jag. För 40
år sen föddes jag i Uppsala. Med
universitetet runt hörnet kändes det
naturligt för mig att studera vidare.
Eftersom film alltid har varit ett stort
intresse ledde ämnet till en examen.
Jag är och jag förblir kulturvetare
i någon mån. Så är det. Jag tycker
om att tänka kring kulturen och jag
besöker gärna teatern och musikscenen. Kulturen är nödvändig
för ett hållbart samhälle. Jag blev
ju också präst för att jag tror på
mångfald och delaktighet som kan
leda till den frihet vi än idag i vår tid
kan höra om i evangelierna. Att jag
som kulturvetare efter en upplevelse av att Gud kallade mig till präst
kom oväntat. Samtidigt väcktes och
besvarades något i mig. När jag

tänker tillbaka på den händelsen
poppar en psalm upp. Den är skriven av Ylva Eggehorn och beskriver
min upplevelse av vad som hände
då. Hon skriver, ”Jag kommer utan
smycken till ditt hus. Mitt liv är bara
längtan, bara hud, så kläd mig med
din nåd”. Efter ytterligare år av studier prästvigdes jag i Stockholm. Nu
bor jag i Älmhult tillsammans med
min familj. Som småbarnsförälder
förändras en del. T.ex. att jag inte
lika ofta går och ser en film annat
än på tv. Osäker på mina nuvarande intressen frågade jag min son på
snart 4 år om han visste vad jag gillar, varpå han svarar, ”plocka blad/
löv, blommor, fixa med grejer, laga
mat, leka med oss, sitta på en stol”.
Vilka förväntningar har du när
du nu börjar som präst hos oss?
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Det är med stor glädje jag tänker
på att få komma till Jämshögs
församling som präst. Jag trivdes
som präst i Västerhaninge-Muskö
församling, en expansiv förort strax
utanför Stockholms innerstad, där
jag var anställd i sex år, men nu
väntar nya möten i olika sammanhang. Tänk om jag kunde bli till lite
nytta också!
Vi förväntar oss att du blir till
stor nytta och glädje. Som sagt,
varmt välkommen att arbeta
som komminister i vår församling.
Maria hälsas välkommen den 4
september kl 10.00 i Olofströms
kyrka, vid vår höstupptakt.

Jämshögs församling
Höstupptakt den 4 september

10.00 Gudstjänst i Olofströms kyrka med välkomnande av Maria Halldén,
och avtackning av Nils-Eric
Gestegård

hösten, församlingsgårdens 30-årsjubileum påbörjas. Kyrkogårdens
maskinpark visas också upp.

Kl 14.00 avslutas upptakten.

Efter gudstjänsten börjar loppisen
utanför kyrkan, korvgrillning och
fika finns samt lotteri, försäljning,
personalkör, information om
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Vid dåligt väder är alla aktiviteter (nästan) inomhus. Bokning av
loppisstånd sker via församlingsexpeditionen, tel 977 00. Behållningen
av insamlade medel denna dag går
till Majblomman.

30 år med Olofströms församlingsgård

I höst firar Olofströms församlingsgård 30 år vilket vi kommer att uppmärksamma under hösten
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Internationella
gruppen…
…är en grupp i Jämshögs
församling som jobbar för
Svenska kyrkans internationella arbete. Vi hjälper till
med insamlingar som går till
allt arbete som Svenska kyrkan har i utvecklingsländer.
Svenska kyrkan stödjer över
300 projekt varje år inom olika områden som teologisk
utbildning, landsbygdsutveckling, fredsbyggande och
katastrofhjälp. Gemensamt för alla projekt är att människorna som stödet riktar sig till själva ska vara med och
påverka och förändra sina liv.

insamlingen och julkampanjen. Nytt för 2015 var att vi
fanns med vid gravsmyckningskaffet vid Alla helgons
dag på Jämshögs kyrkogård, vilket vi kommer fortsätta
med. Då säljer vi granris, ljus, tändstickor, grillad korv
och lotter. Inför alla insamlingar träffas vi och planerar,
pysslar och har trevligt. Du kan även se oss om församlingen har andra aktiviteter.
Alla insamlingar handlar både om att samla in pengar till vårt internationella arbete och att engagera och
skapa opinion i Sverige. Så vi har alltid med oss information om insamlingens ändamål när vi är igång med
en insamling.
Är du intresserad av att engagera dig och hjälpa till vid
olika tillfällen så hör gärna av dig till expeditionen
tel. 0454- 977 00.

I Jämshögs församling kan du se internationella gruppen i samarbete med församlingens anställda vid faste-

Språkcafe
I Församlingsgården i Olofström har vi på måndagar
Språkcafé mångfald för nyanlända.
Vi har haft ca 40 besökare från SFI och Humanus. Volontärerna gör ett värdefullt arbete, när vi samlas i små
grupper och pratar svenska. Under vårterminen har vi
haft musikprogram med Katalin Hajas, Gunnil Bengtsson och Åke Giselsson med Ronny. Vi har övat vokaler,
verb, spelat Bingo mm. Stämningen är alltid på topp.

Efter fikat blir det bordtennis, pyssel och
mycket prat om viktiga samhällsfrågor.
Om du vill arbeta som volontär ta kontakt med diakonen Mervi Juutilainen tel. 0454-977 56
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Höstens verksamhet

Som anställda i Jämshögs församlingen bjuder vi in till höstens verksamheter, hoppas vi ses där. Träffa oss alla
den 4 september vid upptakten. Då bidrar vi också med en eller två sånger i den tillfälliga personalkören.

Dansbandsmässa
med
Bob Stevens orkester
Söndag 25 september kl 18.00
Jämshögs kyrka

Musikal

om trygghet,

Ekumenisk
gudstjänst

barnkörerna medverkar

Söndag 20 november
kl 16.00 Olofströms kyrka

Söndag 23 oktober kl 14.00
Jämshögs kyrka

arr: Ekumeniska rådet
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Höstens verksamhet startar vecka
Barn och familj
Små och stora

Måndag kl 13.00 – 16.00
Olofströms församlingsgård.
Fredag kl 10.00 – 14.00
Petrusgården, Jämshög

Småbarnscafé

Onsdag kl 9.00 – 11.30
Petrusgården, Jämshög

Musik/körer

Babyrytmik (föranmälan)
Tisdag kl 9.30 – 12.00
Församlingsgården, Olofström

Gravsmyckningskaffe på
Jämshögs kyrkogård,

Miniorkören övar tis. Kl. 16.30-17.15 i

Olofströms församlingsgård start den 6 sept.

fredag 4 november kl 11.00-16.00 och
lördag 5 november kl 10.00-15.00.

Juniorkören övar ons

kl. 16.30-17.15 i
Olofströms församlingsgård start den 7 sept.

Kyrkokören övar mån kl. 18.30-20.30 i
Petrusgården start den 5 sept.

Psalm och sång övar varannan vecka
onsdagar (ojämna veckor) i Petrusgården
start vecka 35 ons den 31 aug. OBS!!!

Minnes
gudstjänster,
Alla helgons dag,
lördag 5 november
kl 16 och kl 18
i Jämshögs kyrka.
Kyrkokören medverkar
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36

Kyrkogården
Svenska Kyrkans Ungas
barn- och ungdoms
verksamhet
Fr o m måndag 5 sept 2016

Som ett led i vårt miljöarbete
har vi nu införskaffat en elbil till
kyrkogården

Miniorgruppen åk 1-3
Tisdagar 17.30 – 19.00
I Olofströms församlingsgård
Juniorgruppen åk 4-6
Onsdagar 17.30 – 19.00
I Olofströms församlingsgård
Ungdomsgruppen/Tjejgruppen åk 7-9
Måndagar 16.00 – 18.00
I Olofströms församlingsgård

Vår verksamhet följer kyrkoårets
tema med samtal kring ett ämne,
pyssel, skapande, drama, sång,
lek och olika aktiviteter.
Gemenskapen och trivseln är
bland det viktigaste i våra grupper.
Frågor om Svenska Kyrkans Ungas verksamhet besvaras av församlingspedagog Ewa Johansson 0454 -97762, 0705 62 62 13
e-post: ewa.v.johansson@
svenskakyrkan.se

Påminnelse
Den 30 juni i år gick tiden gått ut
för den andra inventeringen över
gravplatser på kyrkogården som vi
saknar innehavare till. Kontaktskyltar på dessa gravar har alltså stått
på platsen minst två år och får inte
församlingen kontakt med anhörig
så har församlingen rätt att återta
platser vars gravrättstid har gått
ut. Anslag om berörda gravplatser
har även suttit upp på församlingens anslagstavlor.
Kontakt tas snarast med
förvaltningsassistent
Ann Svensson om du är anhörig
till någon av intillstående
gravplatser.
Telefon: 0454-97 707 mail:
ann.s.svensson@svenskakyrkan.se
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Kvarter

Gravplatsnr.

AC

7-10, 18-19, 86-92

AD

24-27-39-42, 45-47, 75-76

BB

126-128

BC

171-174

BD

56-57

BE

47

CA

16-17, 28-30, 151-152

CB

44-45

CC

73-74, 103-106

DC

162, 174-175, 176

DD

58, 100-102, 151

ED

107-108

FA

9-10, 52-53, 115, 116, 117,
118, 120, 123, 126, 135, 145

FB

32-34, 62-63, 109-110, 185,
211-212, 246-247, 325-326

FC

45-47, 104-105, 120-121,
135-136, 155-156,

FD

110

FE

66, 110, 165, 193, 201, 202,
224, 247, 274, 276, 284-285

FF

1-2, 3-4, 16-18, 30-31, 32

GA

337, 390

GB

74-76, 83

GD

9-11

HB

173

HD

23-24, 27, 80-81

DIAKONI

Diakoniverksamheten
startar:

Sverigefinskt
arbete :

Måndag 5/9 kl.13-15 Språkcafé
Mångfald, Birgittasalen i Olofströms kyrka

Tisdag 6/9 kl. 18.00 Bara Vara
Skånska visor med Gertrud Pettersson, Petrusgården i Jämshög
Onsdag 7/9 kl. 12.00 Sopplunch I
Marisalen Olofströms kyrka
Torsdag 15/9 kl. 13.00 Besöksgrupp Olofströms kyrka
Fredag 16/9 kl. 21.00 Nattvandring Start från Växtverket Olofström
Söndag 25/9 Kontraktets Diakonala gudstjänst
Torsdagen 29/9 kl. 13.30 Kaffestugan ”Andliga sånger” med Ingrid Wodin Petrusgården i Jämshög

Tisdagsträffar kl.13.30 – 15.30
Olofströms församlingsgård
Vi börjar med andakt kl.13.30
i Olofströms kyrka. Servering och
program i Mariasalen 14.00-15.30
Tisdagsträffar följande datum 20/9,
18/10, 15/11, 13/12
För mer information kontakta församlingspedagog Ewa Johansson
0454 – 977 62, 0705-62 62 13
e-post:
ewa.v.johansson@svenskakyrkan.se
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Sunnuntaina 11/9
Suomenkielinen jumalanpalvelus
Olofströmin kirkolla klo.
12.00
Tiistai
20/9 Avoimet ovet
Aloitamme ruokailulla Fritsatorpetilla
Ronnebyläisten kanssa klo.
12.00
Hartaus klo. 13.30 ja ohjelma ja kahvit
Olofströmin kirkolla.

SVERIGE-FINSKT

Kuljen kesäisessä metsässä.Sireenit ja kielot tuoksuvat. Satakieli
laulaa ja kottarainen vie matoa
nokassaan omille poikasilleen.
Ihana lämmin ja kaunis toukokuu.
Ajatukseni vierähtävät kuitenkin
syksyyn, sillä almanakassa lukee,
että kirjoita Kyrknyttiin, syksyn numeroon. Ajattelin syksyn tapahtumia ja koko kirkkovuotta. Siinä on
tietty rytmi,niin kuin elämässäkin
on eri vaiheita. Martin Lönnebo on
kirjoittanut kirjan ” Elämän helmet”
tai” Rukoushelmet”. Nämä helmet
ovat olleet suuressa suosiossa niin
Ruotsissa kuin Suomessakin jo
monen vuoden ajan.

ja uskoa. Haluaisitko sinä lähteä
meidän kanssa yhteiselle matkalle
sitomaan rukoushelmiä? Syksyn
aikana lähdemme valmistamaan
elämän helminauhaa. Pysähdymme jokaisen helmen kanssa ja keskustelemme siitä, mitä kysymyksiä
se meissä herättää. Saamme yhdessä pohtia elämän menoa ja sen
tuomia kysymyksiä. Sitten kun kevät koittaa meillä on jokaisella oma
rukoushelminauha, jonka saamme
itsellemme. Aloitamme hartaudella ja laulamme uudesta Helmi
kirjasta. Tapaamme siis kirkolla
20/9,4/10,1/11 ja 13/12 ja valmistamme helminauhaa.

Helmet kuvaavat pelastusrengasta.
Tätä rukoushelminauhaa ei ole tarkoitettu avuksi ainoastaan sielun
,vaan koko ihmisen pelastukseen.
Sehän olisi tietenkin ihmeellistä,
jos nyt puiset tai lasiset helmet
voivat vahvistaa elämänrohkeutta
ja elämänhalua sekä lisätä rakkautta ja vastuuntuntoa maailmassa.
Tietenkään ei, helmet sinänsä eivät
merkitse mitään. Käyttäjä voi kuitenkin sitoa niistä pelastusrenkaan
tavalleen ajatella, tuntea ja toimia

Tietenkin elämämme rytmiin kuuluu syksyn puolukka- ja sieniretket.
Kiitosjumalanpalvelus, jossa kirkko
koristellaan syksyn sadon rikkauksilla ja lauletaan ilolla ja kiitoksella.
Pyhäinpäivänä sytytämme kynttilät
poisnukkuneille rakkaillemme ja
Adventtina alkaa taas uusi kirkkovuosi. Miten ihana rytmi meidän
elämässämme onkaan. Kaikki vuoden ajat ja elämän rytmi lapsuudesta kultaiseen senioriikään. Toivon sinulle hyvä Kyrkknytin lukija
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rikasta elämää. Olethan ainutkertainen ihminen ja sinun elämäsi on
arvokas. Levähdä kiireen keskellä,
rakasta itseäsi, niin kuin lähimmäisiäsikin.” Elämä on ihanaa, kun sen
oikein oivaltaa ja kun lentää siivin
valkoisin kuin joutsen.” Näinhän se
on nautitaan elämän helmistä !
Mervi Juutilainen

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

Konfirmation

Onsdagsgruppen Konfirmation 2016-05-14 Foto: Anders Blixt

Sommarsgruppen Konfirmation 2016-07-03 Foto: Bima Bild
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Drop-in

Höstens verksamhet startar vecka 36

Välkommen att
anmäla dig till
onsdagskonfirmander
i höst.
Vardagskonfirmander:
Var? Olofströms församlingsgård
När? Ojämna veckor direkt efter skolan
När börjar vi? 14 september kl 14.30
Du kan också fortfarande anmäla dig till sommar
konfirmandläsning (2017).
Kontakta Maurits Rehn på tfn 0454-97 758

dop
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Tacksägelsedagen
söndag 9 oktober kl 16.00 i
Jämshögs kyrka
Mässa i dragspelston.
LRF bjuder på kaffe

Foto: Alf Carlstedt
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Församlingsnytt

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

Jack Ville

son till Ida Hedström och Marcus
Kärregård

Vilmer Gustav Markus
son till Nina Uusivirta och Victor Mörk

Melker Patrik Fridolf
son till Ida och Patrik Arnström

Nova Evelina

Ella Mathilda Elisabeth

dotter till Mari Liimatainen och Jonatan

dotter till Lina Andersson och
Christopher Lobben

Tjärnberg

Bianca Linnéa

Elliot William

dotter till Veronika Gullberg och Marcus
Johansson

son till Angelika och Henrik Tholén

John Erik Folke
son till Karolina Gunnarsdotter och
Mats Persson

David Erich Gustaf
son till Marie och Staffan Ring

Hilda Gun Helena
dotter till Sandra Holmström och Tomas
Johansson

Moa Agnes Lilly
dotter till Emily Göransson Palander och
Håkan Stred

Dopmöjligheter under hösten
Dopgudstjänster firas två söndagar per månad, som regel kl. 13
eller 14. Dopmöjlighet
finns också
i vissa
andra gudstjänster.
Dopmöjligheter
under
sommaren
Boka tid och fråga på församlingsexpeditionen, tel 977 00.
Dopgudstjänster firas två söndagar per månad, som regel kl 13
eller 14. Dopmöjlighet finns också
vissa andra
gudstjänster.
30i söndag
10.00
Olofström
September
Boka
tid
och
fråga
på
församlingsexpeditionen,
tel 977 00.
Gudstjänst
11 söndag 14.00 Jämshög

Dopgudstjänst
17 lördag 13.00 Olofström (-15)
Juni
Drop-in-dop
5 sön 13.00 Jämshög
18 söndag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
Dopgudstjänst
12 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
Oktober
8 lördag 14.00 Jämshög
Juli
Dopgudstjänst
3 sön 13.00 Jämshög
15 lördag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
Dopgudstjänst
10 sön 13.00 Olofström
16 söndag 10.00 Olofström
Dopgudstjänst
Gudstjänst

November
Augusti
13 söndag 13.00 Jämshög
7 sön 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
Dopgudstjänst
20 söndag 13.00 Olofström
14 sön 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
Dopgudstjänst
December
3 lördag 13.00 Jämshög
Intresserad av dop?
Dopgudstjänst
10 lördag
Olofström
www.14.00
dopsajten.se
Dopgudstjänst
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Följande personer har under tiden
1 april – 30 juni avlidit i Jämshögs
församling
Pär Olof Haldin, Olofström 87 år
Annette Sjöberg, Olofström 57 år
Anders Berntsson, Olofström 36 år
Anders Carlenfors, Olofström 70 år
Inka-Elli Suomenniemi, Jämshög 75 år
Eivor Lööv, Olofström 79 år
Anna-Stina Larsson, Jämshög 78 år
Elsa Andersson, Olofström 96 år
Lisa Hessbo, Olofström 93 år
Ada Sternegard, Olofström 90 år
Inga Håkansson, Olofström 94 år
Harriet Karlsson, Olofström 82 år
Anna-Lisa Persson, Jämshög 87 år
Eva Johnsson, Olofström 71 år
Kerstin Tedenfors, Olofström 93 år
Erling Persson, Olofström 78 år
Jari Hanka, Olofström, 52 år
Curt Carlsson, Olofström 85 år
Kjell Håkansson, Olofström 75 år
Topi Järvirova, Olofström 76 år
John Gustafsson, Olofström 83 år
Berta Bengtsson, Olofström 92 år
Britta Ny, Olofström 77 år
Bengt-Åke Olsson, Olofström 66 år
Inga-Lisa Hallström, Olofström 81 år

Intresserad av dop?
www. dopsajten.se

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan 2, 293 72 JÄMSHÖG

Nytt
Terminsprogram
för hösten ute
nu!

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

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Besöksadress: Bygatan 2, JÄMSHÖG
E-post: jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
För e-postadresser till de anställda, se hemsidan.

www.svenskakyrkan.se/jamshog

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

Tfn. o. Exp.tid
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
Anders Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
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Maurits Rehn komminister ...................................0454-977 58
komminister
...................................0454-977
.............0454-977 52
Nils-Eric
Maria
Halldén
Gestegård
vik. komminister

Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Ewa Johansson församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Carina Kenneteg kantor........................................ 0454-977 63
Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83
Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60

tTack Nils-Eric som troget har vikarierat som komminister hos oss vid flera tillfällen de senaste åren.
Kanske får vi se dig igen, vem vet, men för den här
tiden vill vi framföra vårt mycket varma tack.

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

Ansökan stipendier
Dannfeltska stiftelsen
www.svenskakyrkan.se/jamshog

Blankett för ansökan finns på
Dannfeltska stiftelsens hemsida
www.dannfeltskastiftelsen.se,
på församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/jamshog
eller så tar du kontakt med expeditionen i
Jämshög tfn 977 00. Ansökan senast 24 oktober.

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
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Kalendarium
Kalendarium
sommaren
hösten 2016
2016
Juni
Jämshög
Skolavslutning Folkhögskolan
September

3 fre
9.30
5 tors
sön 17.00
2 söndagen
efter Trefaldighet
1
Folkhögskolan
Mässa
			
10.00
Jämshög
Mässa
*
4 sön 15 söndagen efter Trefaldighet
			
13.00
Jämshög
Dopgudstjänst
			
10.00 Olofström Upptaktsgudstjänst, loppis,
9 tors 		
Skolavslutningar
info, fika mm. (Se sidan 4)
10tors
fre 		17.00 Folkhögskolan
Skolavslutningar
8
Mässa
12 sön 16
3 söndagen efter Trefaldighet
11
OlofströmMässa
Mässa*
			
10.00 Jämshög
*
			
13.00
Olofström
Dopgudstjänst
12.00
Finsk Mässa
			
20.00
i sommarkväll
14.00 Jämshög Musik
Dopgudstjänst
13 mån 14.00
Petrusgården
Träffas och trivas
			
18.00 Olofström
Ionagudstjänst
19 tors
sön 17.00
4 söndagen
efter Trefaldighet
15
Folkhögskolan
Mässa
			lör 13-15
10.00 Olofström Drop-in-dop
Mässa *
17
20
mån17
14.00
Petrusgården
Träffas och trivas
18 sön
söndagen
efter Trefaldighet
25 lör Midsommardagen
			
10.00 Olofström Mässa *
Folkhögskolan
Friluftsgudstjänst, kaffe			
14.00 Olofström
Dopgudstjänst
korg
			
18.00 Jämshög
Taizémässa
26
Döparens dag
22 sön
tors Johannes
17.00 Folkhögskolan
Mässa
			
10.00
Jämshög
Mässa
*
25 sön 18 söndagen efter
Trefaldighet
27
mån
14.00
Petrusgården
Träffas
och trivas
			
18.00 Jämshög Dansbandsmässa
med Bob
Stevens
Juli
			
16.00 Asarum Sammanlyst
kontraktsmässa
2
lör
11.00
Jämshög
Konfirmation
28 ons 9.45 Jämshög Krypgudstjänst
			
Konfirmation
29 tors 14.00
17.00 Jämshög
Folkhögskolan
Mässa
3 sön 6 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Jämshög Mässa *
Oktober
			
13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
2 sön Helige Mikaels dag
			
10.00 Olofström Mässa *
6 tors 17.00 Folkhögskolan Mässa
8 lör 14.00 Jämshög Dopgudstjänst
9 sön Tacksägelsedagen
			
12.00 Olofström Finsk Mässa
			
16.00 Jämshög Mässa i dragspelston (LRF
bjuder på kaffe) Kör, musiker, dansare
13 tors 17.00 Folkhögskolan Mässa
15 lör 14.00 Olofström Dopgudstjänst
16 sön 21 söndagen efter Trefaldighet
			
10.00 Olofström Gudstjänst *
			
16.00 Jämshög Taizémässa
18 tis 18.00 Jämshög Vardagsgudstjänst/Kyrkans
hemligheter

10 sön Kristi förklarings dag
10.00Folkhögskolan
Olofström Mässa
*
20			
tors 17.00
Mässa
			
13.00
Olofström
Dopgudstjänst
23 sön 22 söndagen efter Trefaldighet
			 14.00
20.00Jämshög
KyrkhultGudstjänst
Musik i sommarkväll
			
* (Musikal,) barn17 sön 8 söndagen
körernaefter Trefaldighet
10.00Folkhögskolan
Jämshög Mässa
*
27			
tors 17.00
Mässa
sön
söndagen efter
efter Trefaldighet
Trefaldighet
3024
sön
239 söndagen
			 10.00
14.00Olofström
GaslundaGudstjänst
skola Gudstjänst,
kaffe
			
*
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
31 sön 10 söndagen efter Trefaldighet
November
			
10.00 Olofström
Mässa *
4 fre
16.00 Jämshög Andakt (gravsmyckningsöppet
Augusti
kyrkogården 11-16)
7 sön 11 söndagen efter Trefaldighet
5 lör Alla Helgons dag
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
10-15 Jämshög Öppet hus kyrkogården
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
			
12.00 Olofström Finsk Minnesgudstjänst
			
20.00 Jämshög Musik i sommarkväll
			
16.00 Jämshög Minnesgudstjänst, kör
14 sön 12 söndagen efter Trefaldighet
			
18.00 Jämshög Minnesgudstjänst, kör
			
10.00 Olofström Mässa *
6 sön Söndagen efter Alla Helgons dag
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
16.00 Olofström Mässa i Allhelgonatid
			
20.00 Kyrkhult Musik i sommarkväll
sön17.00
13 söndagen
efter Trefaldighet
1021
tors
Folkhögskolan
Mässa
			
15.00
Forneboda
Ekumenisk
13 sön Söndagen före DomsöndagenFriluftsgudstjänst,
fika
			
10.00 Jämshög
Mässa *
			 13.00
20.00Jämshög
Jämshög
Musik i sommarkväll
			
Dopgudstjänst
25 tors16.00
19.00Olofström
Folkhögskolan
Mässa
			
Musikgudstjänst,
”önskesång”
sön14
söndagen
efter Trefaldighet
1728
tors
17.00
Folkhögskolan
Mässa
10.00 Jämshög Mässa *
20			
sön Domsöndagen
			
10.00 Olofström Mässa *
			
13.00 Olofström Dopgudstjänst
			
16.00 Olofström Ekumenisk gudstjänst, kaffe
24 tors 17.00 Folkhögskolan Mässa
27 sön 1 Advent
			
11.00 Jämshög Adventsgudstjänst (körerna
medverkar),
			
15-17 Adventsstuga i Petrusgården

* 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

