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Betraktelse
Snart är det inte långt kvar. För mig, som för många,
kommer julen som en av årets höjdpunkter. Den
kommer med ljus och värme, och den kommer med en
harmonisk bild av gemenskap kring krubban. Modiga
Maria, och du trofaste Josef, jag undrar, har glädjen
över livets under så snart lyckats överbrygga känslor
av oro och rädsla? Det är min erfarenhet att det till sist
trots allt är de ljusa minnena som består.

Jag tror att det är med frågor som stör den paradisiskabilden som vi kan närma oss krubban och julen på
allvar. För vad betyder det egentligen att Gud kommer
till världen. Kanske ligger det något i berättelsen om
själva livet som mot allt förnuft faktiskt uppstår. HOPPET: Att ljuset inte driver undan mörkret, men att det
lyser i mörkret.

Ljusa minnen väcks till liv när jag tänker på mina egna
barns födelser. När jag blev mamma för första gången
var det dock inte bara en grund till glädje utan också
till oro. En tydlig oro var den om jag och min partner
ens skulle få plats på själva förlossningsavdelningen.
I samband med detta fanns där även en oro av mer
diffus karaktär, nämligen den att föda på natten. Så, när
barnet låg kvar i magen vid gryningen, kände jag mig
verkligen lättad när morgonens solstrålar letade sig in
genom persiennerna.

Jag går till de andra
jag vill känna julens frid
jag vill tro att han föddes
och finns med oss här i tiden
Det är jul och det finns ett barn i mig
som vill tro att det hänt
och som tänder ett ljus varje söndag i advent
(Py Bäckman)

Vi säger att barnen är vår ljusa framtid. Vari ligger då
vårt eget ansvar för världen? Med en förmåga att se saker och ting ur barnets perspektiv berättar Pija Lindenbaum, skaparen till bilderboken ”Pudlar och pommes”,
om Ullis, Ludde och Katta som tvingas ge sig ut på öppet hav för att hitta ett nytt ställe. När dem till slut siktar
land möts dem av tre pudlar. Kan det här bli deras nya
ställe? Får dem smaka lite pommes frites? Men vad
som gör att de förstår att de måste ge sig av är konstaterandet: ”Smågodiset har tagit slut för länge sen. Och
alla fotbollar har tagit slut. Och plåstren är slut, ifall nån
slår sej. En potatis kvar. Sen är ALLTING slut”.

Julevangelium, enligt Håkan Hellström? I textraderna
till låten ”I sprickorna kommer ljuset in” skriver han
såsom följer, ”Inget är förlorat i mörker än/en ung rebell river upp natten/Och i revor
kommer ljuset in/Jag tror man
kan kalla det gryning/I sprickorna kommer ljuset in/Jag tror
man kan kalla det gryning”.

Foto: Susanne Andkvist
Foto: Privat
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Låt fler få fylla fem!
Var med och stöd kampanjen som leder
till att fler barn i världen får fylla fem.

foto: simon stanford/ikon

Julkampanjen för Svenska kyrkans internationella
arbete är ”Låt fler få fylla
fem”. Vi vill fortsätta att
uppmärksamma den katastrof som ständigt pågår
och som inte syns så ofta
i media, nämligen barnadödligheten. Var femte
sekund dör ett barn som
inte hunnit fylla fem år.
Barn dör av undernäring,
infektioner och bristande
omsorg. Barn som får leva
i trygghet – med mat, rent
vatten, sjukvård och omsorg – kan klara sina kritiska första år. Alla gåvor
gör nytta, stora som små.
Ett par exempel på hur våra gåvor
kan bli till nytta: 60 kronor kan bli
10 kilo näringsersättning till barn i
Etiopien. 135 kronor kan bekosta
en skoluniform och skolmaterial i
ett flyktingläger i Jordanien.

Låt fler få fylLa fem!

Jämshögs församling deltar på olika sätt i julkampanjen, bland annat
genom församlingens internationella grupp. Du kan till exempel
möta oss under julskyltning då vi
informerar, grillar korv, har lotterier
och säljer diverse saker. Alla inkomster från våra aktiviteter går oavkortat till julkampanjen.

Låt fler få fylla fem!
Swisha din gåva till 9001223 eller SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Men de barn som får leva
i trygghet, med mat, rent vatten, sjukvård och omsorg, kan klara sina första kritiska år.
Libone och Latita är bästa vänner och bor i Khayelitsha, ett av Kapstadens fattigaste
områden. Nästa år fyller de fem. Det är deras viktigaste födelsedag.

pg 90 01 22-3 | bg 900-1223

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

3

Vad är julen för dig

Några personer i olika åldrar fick frågan och svarade….

Ellinor 13 år Hugga julgran!
Det är faktiskt jätteroligt att hugga
julgran, det har jag gjort!
Foto: Anders Blixt

Ellen 24 år
”Julen för mig är en mysig tradition där familj och vänner samlas,
att vi tillsammans kan gå på julmarknader, julbaka och klä granen
eller bara umgås. Jag tycker också
mycket om att sjunga julsånger i
kyrkan och riktigt känna julstämningen. Att också få tända ljus, känna doften av lussekatter och kanske
få se snön singla ner, blir för mig
en perfekt jul!”

Jennie 22år Familjeträff och julmat.

Elin 17 år Glädje, släktträff och
god mat.

Charlie 24 år
Jag gillar julens stämning samt
doften och smaken av glögg och
julskinka!

Foto: Anders Blixt

Nanny 104 år

Foto: Anders Blixt

Jesus har fötts och vi firar hans
födelsedag, viktigt är också att fira
julen med familjen.

Sally 8 år - åka skidor och många
julklappar.
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Sven 58 år
Det bästa med julen är tycker jag,
är alla våra julsånger som vi har fått
till oss. När man hör julsånger eller
sjunger själv, då är det verkligen jul.

Julens traditioner
Lucia – figuren, legenden
och seden
Istället för att tala om Lucia som en
faktisk person är det egentligen mer
korrekt att tala om Lucia som en
figur och historien om henne som
Julottan
en legend. Namnet kommer från det
latinska ordet, lux, som betyder ljus.
Tidigt på juldagsmorgonen hörs
Luciafiguren tycks ha sitt ursprung i
klockorna ringa in till julotta, julens
det katolska helgonet Sankt Nikolas.
andra gudstjänst efter julnattsmäsLuciafiguren är en blandning av
san. Julottan kallas också för morolika motiv. Däremot är seden av
gonrodnadens mässa eller herdarsvenskt ursprung. Legenden berätnas mässa.
tar om en ung kvinna, Lucia, som på
300-talet levde i staden
Syrakusa på Sicilien. När
hon inte ville offra till kejsaren blev hon straffad på ett
sådant sätt att hon led döden för sin tro. På sen
medeltiden inföll årets
längsta natt i Sverige den
13 december. Föreställ
ningen om att Lucianatten
fortfarande skulle vara den
längsta lever dock kvar.
Seden med att fira Lucia
har inte alltid sett ut som
den gör idag. Innan var det
männens festdag då det
firades att all förberedelse Luciafirande på Koberg i Västergötland 1848.
inför julen var slut. Somliga Fritz von Dardel - Nordiska Museet.
påstår att seden kommer
från tysk tradition, medan
Jesus
andra menar att firandet kan härleKyrkans budskap på julen är att
das till karnevalsseder före julfastan.
Gud kommer till världen som män
Inte förrän i början av 1900-talet
niska på våra villkor. Julevangeliet
blir seden allmän och den sprider
berättar om Jesu födelse. Jesus är
sig över hela landet då en stockfullt ut en verklig människa. Samtiholmstidning på 1920-talet arrangdigt är Jesus Guds son, och av samerar en tävling om vem som ska bli
ma väsen som Gud. Jesu förkunnar
Stockholms Lucia. Jesus sade: ”Jag
glädjens budskap om fred och frid.
är världens ljus”. Detta är vad lusJesu uppståndelse visar att döden
sandet vill påminna oss om, inte att
inte har sista ordet. Han ger oss ett
ljuset driver undan mörkret, men att
löfte om att han ska vara med oss
det lyser i mörkret.
alla dagar till tidens slut.
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De visa männen
Medan Jesus ännu ligger i krubban
berättas det i Bibeln om de österländska stjärntydarna. De har sett
hans stjärna gå upp och kommer
för att hylla honom. Med sig har de
gåvor: guld, rökelse och myrra. I
folkliga traditioner namngavs de tre
vise männen som Kaspar, Melchior
och Baltasar. I vår tid ger vi varandra julklappar som hör ihop med
julens budskap och tack vare de tre
visa männens gåvor till Jesusbarnet.
Enligt många kommer ordet klapp
från att man på julkvällen smög
fram till dörren till den man ville ge
en gåva och klappa på dörren för
att sedan kvickt skynda sig därifrån.
Helgen som vi uppmärksammar de
tre visa männens besök i Betlehem
efter Jesu födelse är trettonhelgen.
Förr gestaltades detta genom att
stjärngossar gick runt i byarna för
att spela upp denna berättelse. Med
i tåget fanns en nedsotad Herodes
samt julbocken som visade sitt
missnöje med belöningen genom
att stångas.

Advents
&
Julmusik
27 november 1:a advent

Adventsgudstjänst i
kl. 10.00 Jämshögs kyrka

Kyrkokören m fl medv.
Efteråt kaffe på Petrusgården

Torsdag 8 december

kl. 19.00 Jämshögs kyrka

”Strålande Jul” med Nöjeskompaniet
och Kyrkokören. (Biljetter)

Söndag 11 december
kl. 18.00 Jämshögs kyrka

Luciagudstjänst. Barnkörer m fl

25 december Juldagen
kl. 07.00 Jämshögs kyrka

Julotta Catrin Johnsson med Kyrkokören

26 december Annandag jul
kl. 16.00 Jämshögs kyrka

Musikgudstjänst med Jens U Nilsson

6 januari Trettondedag jul
kl. 16.00 Jämshögs kyrka

Gudstjänst med julspel
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Julevangeliet
V

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.

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.”

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.

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.”

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.

77

Lukasevangeliet 2:1-20

Kyndelsmäss
och dopfest

Foto: Privat.

Under medeltiden brukade
varje hushåll ta med sig
de ljus man hade stöpt till
kyrkan vid kyndelsmäss
för att få dem välsignade i
det bruk man skulle få av
dem i hemmet. Det fanns
också speciella ljusprocessioner som hörde ihop
med denna dag. Vi gör
kanske inte så idag men
det levande ljuset har fortfarande stor betydelse för
oss trots att vi inte egentligen behöver det längre, vi
har ju el att tillgå.

Jesus beskriver sig själv som livets
ljus och det brukar vi påminna
om vid dopet, då den döpte/döpta får just ett speciellt dopljus att
ha hemma. Bibeltexterna den här
dagen handlar om ljuset och det är
speciellt en berättelse som sticker
ut, berättelsen om när Jesus som
liten bärs fram i templet i Jerusalem. Maria och Josef följde traditionen att tacka för detta nya liv de
hade fått. Då stöter de ihop med två
”pensionärer”, Symeon och Hanna,
som har väntat länge på den räddningens ljus som Jesus innebär.
Man kan ju säga att i det ögonblicket bär Maria verkligen ljuset. I
förlängningen får vi också bära det
ljuset – till andra! Läs gärna Mervis
funderingar på sidan 12.
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Den 5 februari firar vi en speciell gudstjänst kl 14.00 i Jämshögs kyrka som tar upp detta
tema och fortsätter i en dopfest
för de barn som har döpts i våra
kyrkor under 2016. Inbjudan till
dopfesten kommer till berörda
familjer men naturligtvis är alla
som vill välkomna till gudstjänsten.
Dopfesten börjar förresten redan
i gudstjänsten då de ”dopfamiljer”
som deltar uppmärksammas. Vid
gudstjänsten medverkar också miniorkören. Kanske ses vi där.

Nöjeskompaniet
& Kyrkokören

Julkonsert 2016

Strålande jul
Insamlingsändamål: Svenska kyrkans Julkampanj

8/12 Jämshögs kyrka kl 19.00
ICA MAXI Olofström 0454-30 12 00
Nöjeskompaniet 0454-520 57
www.nojeskompaniet.se
• Biljettpris 210kr • Ingen platsbokning!
• Eventuellt överblivna biljetter säljs på plats en timme före konsertens början.
• Insläpp en timme före konserten
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Second hand – en bra lösning (inte bara till jul)

Återbruket

Kupan
Second hand

Loppis
Öppet
Lörd 10-13
Litauenhjälpen

Litauenhjälpen

Litauenhjälpen är en ideell förening
som startades av Kerstin Lindqvist
i Bräkne-Hoby och som under
många år skickat hjälpsändningar
till Litauen. Idag går i genomsnitt en
lastbil i månaden från södra Sverige
till Litauen med olika slags förnödenheter till behövande där.
I Olofström finns en lokalavdelning
som bland annat samlar in kläder,
skor, textilier, leksaker som sedan
skänks till Litauen. Man har öppet
för insamling helgfria torsdagar
mellan 17.00 och 19.00 på V. Storgatan 15. Dessutom har man en
second-hand butik på V. Storgatan
19 som är öppen på lördagar mellan 10.00 och 13.00. Inkomsterna
därifrån används bland annat till att
täcka kostnaderna för transporterna till Litauen.

Röda Korset är en av världens
största hjälporganisationer med
lokalavdelningar runt om i Sverige.
I Olofström driver man bland annat
Kupan som tar emot gåvor som
man sedan kan sälja i sin butik på
N. Brogatan 1. Överskottet av den
här verksamheten går till Röda
Korsets hjälparbete i Sverige och till
det internationella katastrofarbetet.
Butiken är öppen måndag – torsdag mellan 13.00 och 17.00 samt
fredag mellan 11.00 och 15.00.
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Arbetsmarknadsenheten i Olofströms kommun driver Återbruket.
I Återbruksboden på Topeliusvägen
1 (gamla Flora Perssons) kan man
hitta allt ifrån begagnade möbler,
elektronik, vitvaror till husgeråd och
byggmaterial. Allt är saker som är
skänkta och som Återbruksboden
kan hämta hos den som vill skänka.
Kravet är att det man skänker är i
acceptabelt skick och att man kan
hämta inom Olofströms kommun.
Mottot för Återbruksboden är att
man jobbar med återvinning. Det
någon tycker är skräp kan en annan
få användning av. Återbruksboden
är öppen måndag – fredag klockan 8.15-15.00 och vill man beställa
hämtning av saker kan man ringa
936 20.

Du kan vara med!
Jämshögs församling
bedriver en stor verksamhet inom många olika
områden. Men utan alla
människor som frivilligt
engagerar sig skulle det
vara helt omöjligt. Men det
finns plats för fler.
Besöksgrupperna hälsar på
människor som är sjuka, ensamma
eller som av olika anledningar vill
ha besök. En fantastisk uppgift att
skapa gemenskap med människor
och för en stund dela liv med en
medmänniska. Men behoven är
ibland större än vad vi hinner med.

gift att skapa en god miljö. Man
kan också delta i gudstjänsten med
till exempel textläsning eller någon
annan uppgift.
Såväl solosång som körsång utgör
en väsentlig del av bidraget till
att förstärka gudsupplevelsen i
gudstjänster, andakter och andra
verksamheter inom församlingen.

Foto: Privat

Det är viktigt att få de som kommer till församlingens verksamhet
att trivas. Kanske skulle du kunna
tänka dig att tillsammans med andra vara värd i olika verksamheter,
kanske göra iordning, laga lite kaffe
och rent allmänt vara med och skapa en öppen och varm miljö.
Samma sak gäller i våra kyrkor där
kyrkvärdarna har en viktig upp11

Foto: Anders Blixt

Kören behöver fler medlemmar, du
är välkommen
Hör av dig om du är intresserad av
att ha en uppgift i församlingens
verksamhet.
Kontakt: Susanne Andkvist,
0454-97 700, 0454-97 701

DIAKONI

Foto: Susanne Andkvist

På vandring i livet
Det var den första skattskrivningen, och den hölls
när Quirinius var ståthållare i Syrien. Så står det i
Bibeln, som beskriver den
tiden, när Jesus föddes.
Nu har det kommit människor som
har vandrat hit från Syrien. Syrien
har kommit mycket närmare oss.
Jag tänker att när vi klär ut oss till
Maria och Josef och herdarna, ser
vi nästan ut som våra nyanlända. Människan i kläderna är den
samma som på den tiden, när Jesus
föddes och idag. Vi har samma
oro. Vi oroar oss för våra barn och
barnbarn, och hur de skall få det i
framtiden. Samma bekymmer om
vår hälsa, vi känner sorg och glädje
precis som då. Vi har samma behov

att möta andra människor och prata
med varandra om vardagliga saker,
existentiella frågor och funderingar om Gud och vår tro. Oavsett
från vilken land vi kommer är vi
människor likadana.

de som inte har så trevlig jul? Det
behövs inte så mycket, kanske bara
att ringa ett samtal till någon som
är ensam. Kanske man själv åker på
någon julkonsert eller gudtjänst och
frågar: ”Vill du följa med?”

Julen är en stor högtid för oss
kristna och vi börjar redan under
adventstiden att t ex planera för vår
stora julfest. Inom diakonin firar vi
julfester på alla våra äldreboenden. Vi har Lucia i Olofström och
i Jämshög, när alla våra daglediga
grupper avslutar terminen. Ändå
kan jultiden vara jobbig för många
människor. Ensamheten och minnena från barndomens jultider
kan vara smärtsamma. Kanske vi,
som har mycket både materiellt
och många vänner och anhöriga,
kan tänka oss att dela med oss till

Vi sjunger: ”I varje hjärta armt och
mörkt sänd du en stråle blid, en
stråle av Guds kärleks ljus i signad
juletid.” Guds kärleks ljus strålar till
oss alla. Kanske vi har ett leende på
läpparna när vi möter våra nyanlända från Syrien och andra länder.
De är kanske nyfikna, vad firar vi?
Kanske vi kan berätta det?
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Diakonin önskar Julfrid åt alla och
ett Välsignat Nytt År 2017 !
Mervi

SVERIGE-FINSKT

Jouluna meille usein nousee mieleen
lapsuuden joulut
Siellä voi olla mukavia muistoja,
mutta myös kipeät asiat saattavat
tulla mieleen juuri jouluna ja
suurina juhläpyhinä. Kaipaamme
ehkä omia läheisiä, jotka ovat
kuuluneet ennen meidän joulun
viettoomme. Joku ei ehkä terveyden takia, jaksa laittaa joulukuusta,
eikä valmistaa jouluruokia. Vaikka
joulu ei olekkaan ,kuin ennen
joululla on oma sävelmänsä. Sen
voi meistä, jokainen kuulla sisällään. On ihmisiä, jotka eivät halua
kuulla joulun sävelmää, mutta tuo
sävelmä on rakkauden sävelmä ja
se voi antaa meille hyvän mielen ja
auttaa ainakin hetkeksi uhohtamaan surut ja murheet. Se sävel voi
antaa sielulle rauhan. Kun kirkossa
lapset laulavat, silloin aina mieli
herkistyy, kyynelkin voi vierähtää
poskelle. Rekiretki ,” kello löi jo viisi”
ja muut iloiset laulut saavat meidät
jo naurahtamaan.

Olofströmin kirkossa taas kokoonnutaan laulamaan Kauneimpia joululauluja 11/12 klo.13.00. Aloitamme
Adventti jumalanpalveluksella ja
sitten laulamme kauneimpia joululauluja. Finnkööri, Katalin Hajas
ja lapsiryhmä esiityvät ja saamme
laulaa sydämen kyllyydestä. Joulun
aikana on kirkossa paljon konsertteja ja musiikkia, joulun sävel soi.
Sävel kuului ensi kerran taivaasta,
kun enkelit paimenille lauloivat ”
Kunnia Jumalalle, ihmisille hyvä
tahto”. Eihän tuo sanoma niin huono ole, etteikö sitä kannattaisi ottaa
sydämeen ja kuunnella. Sen voi
kuulla läpi vuoden, läpi elämän ja
se soi ikuisesti. Pian on 2017 vuotta
soinut tuo rakkauden sävelmä tällä
planeetalla. Suomenkielinen työ
aloittaa 8/1 kl. 12.00 Olofströmin
kirkossa kevätkauden jumalanpalvelukset. Annetaan tuon joulun
tuoman rakkauden sävelmän soida
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rinnassamme, että saisimme kokea
jotain Jumalan rakkaudesta. Siunattua Juolun aikaa ja Rauhallista
ja kiireetöntä Uutta Vuotta 2017.
Suomenlisen seurakuntatyön
puolesta
Mervi.

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

Edith Ella Ruth

Algot David Alfred

son till Therese Modig och David Albin

Ralf Jan Fred och Freddie Peter
Dillan

dotter till Cizela Ramberg-Lookene och
Marcus Arnell

Julia Leoine Enya

dotter till Anna Helgesson och Jimmy
Larsson

söner till Sara Bengtsson och Rikard
Martinsson

Melvin Andon Viktor

Fliza Ann-Charlotte

James Emil

dotter till Emma och Glenn
Hermansson

Melwin Alfons Oliver

son till Matilda Karlsson och Simon
Håkansson

Olle Mikael Göte

son till Frida och Christian Eriksson

Nils Anders Elton

son till Emelie Bengtsson och Joakim
Andersson

Freya Aleksandra

dotter till Karolina Wojciak och Tony
Duvald

son till Emelie och David Bujukliev
son till Karolina Olsson och Emil Ek

Carl Milo Elton

son till Josefin och Jonas Duvborn

Per Damien

son till Emelie Toresson

Tage Stig Olof

son till Alexandra och Olof Ohlsson

Karl-Johan Stig Tomas

son till Rungnapha Hara phum och
Göran Persson

Noel Nils Joachim

son till Caroline och Marcus Dahlgren

Dopmöjligheter under vintern
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.

December
3 lördag 13.00 Jämshög
10 lördag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst
Januari
7 lördag 14.00 Jämshög
Dopgudstjänst
15 söndag 13.00 Olofström
Dopgudstjänst
Februari
4 lördag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
12 söndag 14.00 Olofström
Dopgudstjänst

Mars
5 söndag 13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
12 söndag 14.00 Olofström
dopgudstjänst
April
2 söndag 14.00 Jämshög
dopgudstjänst
8 lördag 14.00 Olofström
dopgudstjänst
17 Annandag påsk 12.00
Intresserad
av dop?
Jämshög
Dopgudstjänst

www. dopsajten.se
Intresserad av dop?
www. dopsajten.se
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Följande personer har avlidit under
tiden 1 juli – 30 september i Jämshögs
församling
Osmo Karjalainen, Olofström 76 år
Alice Svensson, Olofström 94 år
Raimo Perätalo, Jämshög 76 år
Hans Åkesson, Olofström 71 år
Marika Qvarnström, Jämshög 24 år
Erik Andersson, Olofström 89 år
Nils Olsson, Olofström 86 år
Ulla-Britt Ohlsson, Jämshög 78 år
Gunnar Strånggren, Olofström 94 år
Jane Mattsson, Olofström 83 år
Gunvor Jeansson, Olofström 86 år
Rune Andersson, Olofström 96 år
Lennart Oskarsson, Olofström 74 år
Naemi Mattsson, Olofström 86 år
Reinhold Tübel, Olofström 79 år
Birger Karlsson, Olofström 87 år
Lennart Andersson, Olofström 88 år
Elsie Jönsson, Jämshög 89 år
Elvie Jonsson, Olofström 91 år
Pentti Ek, Olofström 74 år
Inga Källqvist, Olofström, 99 år
Anna-Rebecka Parkkinen, Olofstr. 30 år
Svea Brita Jensen, Olofström 91 år
Birgitta Johansson, Olofström 72 år
Börje Olofsson, Olofström 90 år
Gun Andersson, Olofström 79 år
Mauno Murtovaara, Olofström 87 år

Vid dopgudtjänsterna från januari
2017 har du möjlighet att stödja
Världens barn

JÄMSHÖGS FÖRSAMLING
Bygatan
2, 293 72 JÄMSHÖG
JÄMSHÖGS
FÖRSAMLING

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

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

Nytt
Terminsprogram
för vintern ute
nu!

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

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
KYRKOR

Besöksadress:
Bygatan
2, JÄMSHÖG
Jämshögs
kyrka,
Bygatan,
293 72 Jämshög
E-post:
jamshog.forsamling@svenskakyrkan.se
Olofströms kyrka, Bredgatan 11, 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.

Du hittar det aktuella
häftet i våra vanliga
lokaler, men också på
biblioteket,
vårdinrättningarna och
folkhögskolan.
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Tfn. o.
Exp.tid
www.svenskakyrkan.se/jamshog
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Tfn. till
o. Exp.tid
Fax
församlingsexp........................................... 0454-977 40
Mån 10-12, 13-15, Tis – Tors 10-12.
Anders Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
Fax till församlingsexp........................................... 0454-977 40
Maurits Rehn komminister ...................................0454-977 58
Anders Blixt kyrkoherde ...................................... 0454-977 51
Nils-Eric Gestegård vik. komminister .............0454-977 52
Maurits Rehn komminister ...................................0454-977 58
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Maria Halldén komminister...................................0454-977 52
Ewa Johansson församlingsped. m. diakon. ansv..... 0454-977 62
Mervi Juutilainen diakon (även finskspr.)........... 0454-977 56
Carina Kenneteg kantor........................................ 0454-977 63
Ewa Johansson församlingspedagog....................... 0454-977 62
Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61
Carina Kenneteg kantor........................................ 0454-977 63
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83
Bo Johansson församlingsmusiker................ 0454-977 61
Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33
Christina Seldevall barnledare.......................... 0454-977 83
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80
Agnetha Andréasson barnledare................... 0454-977 33
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04
Pernilla Gustavsson församlingsvärdinna .. 0454-977 80
Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60
Anders Gustafsson kyrkogårdsförman ......... 0454-977 04

Kom till Olofströms församlingsgård
torsdag 15 december.

Magnus Ljungberg fastighetsförman ............. 0454-977 60

Julstugan är öppen 17.00 – 20.00.
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Julstuga för Barn- och
ungdomsverksamhet

DIREKTNUMMER

Varmt välkomna att mjukstarta julen med oss.
Vi pysslar och njuter av fika och glögg. Gå gärna
in i kyrkan för en stunds stillhet med musik och
ljuständning. Ingen anmälan, bara kom.
Kostnad 20 kr för vuxen.
Ewa, Christina, Agnetha och Tiina

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

DIREKTNUMMER

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

Sportlov

Välkomna att ha sportlov med Barn och familj.
Vi kör med vanliga öppettider, se hemsida och
facebook :
www.svenskakyrkan.se/jamshog
www.facebook.com/jamshogsforsamling
www.facebook.com/barnochfamiljjamshogsforsamling
Hoppas vi ses!

www.svenskakyrkan.se/jamshog
Den senaste informationen från församlingen hittar
du på vår hemsida. Där hittar du även våra gudstjänster och information om våra verksamheter.
Har du synpunkter på vår hemsida?
Maila gärna till oss på jamshog.forsamling@
svenskakyrkan.se
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Kalendarium
Kalendariumvintern
sommaren
2016/2017
2016
Juni

27
nov		9.30 1
AdventSkolavslutning Folkhögskolan
3 fre
Jämshög
			
Jämshög
Adventsgudstjänst,
5 sön 10.00
2 söndagen
efter
Trefaldighet kör medverkar,
kyrkkaffe
			
10.00 Jämshög Mässa Petrusgården
*
			
13.00 Jämshög
Dopgudstjänst
December
9
3 tors
lör 		13.00 Skolavslutningar
Jämshög Dopgudstjänst
10
			fre 		17.00 Skolavslutningar
Olofström Tonsättarna, julkonsert
12sön		
sön 3 söndagen
efter Trefaldighet
4
2 Advent
			
10.00
Olofström
			
10.00 Olofström Mässa*
Mässa*
			
13.00
Dopgudstjänst
			
14.00 Olofström
Gaslunda Adventsgudstjänst,
kaffe
			
20.00
Jämshög
Musik
i sommarkväll
8 tors 19.00 Jämshög ”Strålande
jul” med Nöjeskom13 mån 14.00 Petrusgården
Träffas och trivas
paniet (biljetter)
19 lör
sön 14.00
4 söndagen
efterDopgudstjänst
Trefaldighet
10
Olofström
			sön		10.00 3
Olofström
11
Advent Mässa *
20
14.00 Petrusgården
Träffas
			mån 10.00
Olofström Mässa
* och trivas
25
lör
Midsommardagen
			
13.00 Olofström Finsk Gudstjänst och julsång
			
14.00
Friluftsgudstjänst,
kaffe			
18.00 Folkhögskolan
Jämshög Luciagudstjänst,
barnkör/inkorg
strumentalister
26 tors
sön Johannes
Döparens
dag
15
9.30 Jämshög
Folkhögskolans
julavslutning
			lör 17.00
10.00 Jämshög
Jämshög Lions
Mässajulkonsert
*
17
(biljetter)
27
mån
14.00
Petrusgården
Träffas
och
trivas
18 sön		
4 Advent
			
10.00 Olofström Mariamässa *

Juli

2 lör 11.00 Jämshög Konfirmation
24 lör		
Julafton
			
14.00 Jämshög Konfirmation
			
11.00 Olofström Samling vid krubban
3 sön 6 söndagen efter Trefaldighet
			
17.00 Jämshög Julbön
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
23.30 Olofström Midnattsmässa
			
13.00 Jämshög Dopgudstjänst
25 sön		
Juldagen
			
7.00 Jämshög Julotta, kör, Catrin Johnsson
			
11.00 Olofström Finsk gudstjänst
26 Mån
Annandag jul
			
16.00 Jämshög Musikgudstjänst, julpsalmer,
Jens U Nilsson
31 lör 		
Nyårsafton
			
16.00 Jämshög Nyårsbön
1 sön 		
			
16.00
6 fre		
			
16.00

Januari

Nyårsdagen
Olofström Mässa
Trettondedag jul
Jämshög Gudstjänst med julspel, barnkör och frivilliga medv

KristiJämshög
förklarings
dag
7 10
lörsön14.00
Dopgudstjänst
Mässa
8 			
sön 		 10.001 Olofström
e Trettondag
jul *
			 10.00
13.00Jämshög
Olofström
Dopgudstjänst
			
Mässa
*
			
20.00
Kyrkhult
Musik
i sommarkväll
			
12.00 Olofström Finsk mässa
17
sön
8
söndagen
efter
Trefaldighet
9 mån 12.00 Folkhögskolan Mässa
Mässa
*
15			
sön		 10.002 Jämshög
sönd efter
Trettondagen
24 sön10.00
9 söndagen
efter
Trefaldighet
			
Olofström
Mässa
*
			 13.00
14.00Olofström
GaslundaDopgudstjänst
skola Gudstjänst, kaffe
			
			
20.00
Jämshög
Musik
i sommarkväll
			
16.00 Jämshög lonagudstjänst
31
sön
10
söndagen
efter
Trefaldighet
16 mån 12.00 Folkhögskolan Mässa
*
22			
sön 		 10.003Olofström
sönd efterMässa
Trettondagen
			
10.00 JämshögAugusti
Gudstjänst *
			
16.00
Olofström
Taizemässa
7 sön 11
söndagen
efter
Trefaldighet
23			
mån 12.00
Folkhögskolan
Mässa
10.00 Jämshög Mässa
*
29			
sön		 13.004 Jämshög
sönd efter
Trettondagen
Dopgudstjänst
			
			 10.00
20.00Olofström
JämshögMässa
Musik *i sommarkväll
			
16.00
Jämshög
lonagudstjänst
14 sön 12 söndagen efter Trefaldighet
30			
mån 12.00
Mässa
10.00Folkhögskolan
Olofström Mässa
*

			
13.00 Olofström
Dopgudstjänst
Februari
20.00Jämshög
KyrkhultDopgudstjänst
Musik i sommarkväll
4 			
lör 13.00
sön 13 söndagen
efter Trefaldighet
5 21
sön		
Kyndelsmässodagen
			
15.00
Forneboda
Ekumenisk
Friluftsgudstjänst,
			
14.00 Jämshög Gudstjänst
för stora
o små,
fika
dopfest, miniorkör
20.00Folkhögskolan
Jämshög Musik
i sommarkväll
6 			
mån 12.00
Mässa
25 tors16.00
19.00Jämshög
Folkhögskolan
Mässa
8ons
Askonsdagsmässa
sön14 söndagen
efter Trefaldighet
1228
sön		
Septuagesima
			 10.00
10.00Olofström
JämshögMässa*
Mässa *
			
			
12.00 Olofström Finsk mässa
			
14.00 Olofström Dopgudstjänst
			
15.00 Olofström Välgörenhetskonsert, Katalin
Hajas
			
16.00 Jämshög Lovsångsgudstjänst
13 mån 12.00 Folkhögskolan Mässa
19 sön 		
Sexagesima
			
10.00 Jämshög Mässa *
			
16.00 Olofström lonagudstjänst
26 sön 		
Fastlagssöndagen
			
10.00 Olofström Mässa *, Upptakt Fasteinsamling
* Enkelt kyrkkaffe

Miniutställning med Karl-Johan Olsson i Olosftröms kyrka t o m januari 2017

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

