Hösten 2022

Vi är som människor förenade i vår skörhet, och det har inte minst
det senaste året blivit tydligt hur vår vardag och vår värld med en
gång kan ställas på ända. Det är ändå inte enbart av ondo att bli
påmind om sin egen och livets bräcklighet, tänker jag, även om vi
gärna skulle få den påminnelsen på lite mindre tragiska sätt. Det är
så lätt att fly undan skörheten och bräckligheten, för att inte bli
påmind om den. Men samtidigt är det lätt hänt att vi även flyr
undan de människor som påminner oss om att livet inte var så
välordnat som vi hade hoppats.
Min bön är att insikten om vår delade skörhet och bräcklighet
skulle få sjunka in i oss både som individer men också som
samhälle och gemenskaper; Att vi behöver vara varsamma med
varandra. Att vi inte skulle fly undan vår skörhet utan våga möta
den och därmed även möta varandra. Att vi inte skulle gömma oss
för varandra i jakten på en falsk trygghet.
Min tro är att där på den plats där vi vågar möta vår egen och hela
världens skörhet och bräcklighet, där är också Gud med oss; Han
som valde att bli en del av vår värld utan säkerhet och garantier,
fattig och förföljd och i behov av andra människors vård och
omsorg.
Och min tro är att mitt i all osäkerhet finns en Närvaro och en Frid
som inte är beroende av omständigheterna och som vi i stillhet och
bön får överlämna oss själva, våra nära och kära och vår värld till.
Inget mörker är så mörkt att inte ljuset kan nå fram. Inget djup så
djupt och ingen ensamhet så total att vi inte kan nås av den som
valt att dela våra villkor helt och fullt.
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Högmässa firar vi varje
söndag kl. 11 i S:t Olofs kyrka
Allahelgonamässa lördag 5.11 kl. 11
med ljuständning för de som gått bort
under året.
Terminsstart för gudstjänstgruppen
söndag 4.9 efter Högmässan kl. 11
Gudstjänsten är församlingens hjärta och
något vi får förvalta och bära tillsammans.
I Jomala församlings finns sedan flera år
tillbaka gudstjänstgrupper som
tillsammans med präst och kantor
planerar och medverkar i gudstjänsterna.
Tillsammans får vi bygga ett
gudstjänstfirande som berör på djupet och
där vi tillsammans motverkar modlöshet,
meningslöshet och likgiltighet.

Vesper

Lördagar kl. 18.30, start 3.9, Jomala kyrka/Finströms kyrka
Vesper betyder afton och är en av tidebönerna, böner vid speciella
tidpunkter på dagen. Tidebönen är en böneform som har praktiserats av
kristna i mer än 1500 år där bibeltexter och böner sjungs och beds
meditativt. I bönen ger vi uttryck för hela mänsklighetens längtan och
nöd, glädje och smärta. Tillsammans med Norra Ålands församling firar
vi vesper varannan lördag kl. 18.30 i Jomala kyrka med start 3.9, och
varannan lördag i Finströms kyrka. Följ facebook-gruppen ”Tideböner
på Åland” för uppdaterad information.

Familjemässa och höstfest
söndag 2.10 kl. 11
Kl. 11 i kyrkan, därefter lunch, pyssel
och aktiviteter för alla åldrar i
Olofsgården.

FÖRSAMLINGSVAL
Söndagen den 20.11 ordnas val
till kyrkofullmäktige i Jomala
församling med möjlighet till
förhandsröstning 8-12.11. Till
fullmäktige väljs 15 ordinarie
medlemmar. Valet ordnas i
Olofsgården, Godbyvägen 445.
Kandidatuppställningen pågår till
den 15.9 kl. 16.
För mera information, se
www.forsamlingsvalet.fi
Genom församlingens
förtroendeorgan finns det möjlighet
att påverka allt från hur
församlingens verksamhet ska se ut
och hur församlingens ekonomi ska
användas till vem som ska vara
Ålands representant i kyrkomötet,
kyrkans högsta beslutande organ.
Rösta i valet kan den som senast
15.8 blivit medlem i församlingen
och senast 20.11 fyller 16 år.
Medlem i församlingen är du ifall
du bor i Jomala och är inskriven i
evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland. Fredag 2.9.2022 kl. 10–14
och mån 5.9.2022 kl. 15–19 kan
man kontrollera ifall man finns med
i förteckningen över
röstberättigade vid Pastorskansliet.

Är du intresserad av att kandidera?
Då kan du anmäla intresse till
Pastorskansliet.

Torsdag den 1.9 är "D-Day" då det har gått exakt 150 år sedan första
diakonissan vigdes till tjänst i Finland.
Den dagen bjuder vi in till sopplunch i Olofsgården kl. 12. Man får
soppa, bröd och kaka för 5€. Det blir också köruppträdande,
utställning och historia med tema diakoni.
Motion och mission
Måndagar kl. 10 i Prästgården. 2€ per gång till förmån för missionen.
Ingen anmälan. Start 5.9.
Sopplunch
Till förmån för Gemensamt ansvar. 5€ för soppa, bröd och kaka.
1.9 / 22.9 /20.10 / 17.11
Missionssyföreningen
Träffas på tisdagar kl. 12.30. Start 6.9.
Kenyamissionen
Träffas varannan måndag kl. 13. Start 12.9.
Herrlunch
Mat och prat för män i alla åldrar, en torsdag i månaden kl. 12,
anmälan till kansliet senast tisdagen innan. Frivillig avgift.
8.9 / 6.10 / 3.11/ 1.12

För mer information kontakta;
Diakonissa Ann-Lis Biström
ann-lis.bistrom@evl.fi
018 - 328 313

Sjung och gung
Torsdagar kl. 9-11 i Olofsgården.
Start 8.9.
Torsdagar kl. 9.30 leder
församlingsmusiker Fredrik
Erlandsson en sångstund för
barn i åldrarna 0-4 år. Barnen
sitter på golvet i förälderns
famn. Vi sjunger och gungar
tillsammans i ca. 25 minuter,
sedan blir det lekstund, frukt
och fika.

Körer
Barnkören Tonikan (åk 1-2)
Tisdagar kl. 14-15 i Olofsgården. Start 6.9. För barn som slutar skolan kl.
13 ordnas pyssel i Olofsgården kl. 13-14.
Barnkören Kvinten (åk 1-4)
Onsdagar kl. 13-14 i Södersunda. Start 7.9.
Barnkören Dominanten (åk 3-4)
Torsdagar kl. 14-15 i Olofsgården. Start 8.9.
Kontakta församlingsmusiker Fredrik Erlandsson för mer information;
fredrik.erlandsson@evl.fi
Jomala Joy för ungdomar i åk 5-9.
Torsdagar kl. 15-16.15. Start 25.8.
S:t Olofs kyrkokör
Torsdagar kl. 19 i Olofsgården. Start 25.8.
Kontakta kantor Eva-Helena Hansen för mer information;
eva-helena.hansen@evl-fi

Flöjten på hyllan?
Vill inte spela ensam? En grupp för vuxna tvärflöjtister börjar i oktober.
Alla nivåer välkomna. Ta kontakt med Eva-Helena om du är intresserad!

Församlingens klubbar

Pyssel, lek, fika. Anmälan på plats.
Klubb på Frideborg (åk. 1-3)
Måndagar kl. 18-19.30. Start 5.9.
Tisdagsklubben (åk. 1-4) i Olofsgården
Tisdagar kl. 18-19.30. Start 6.9.

Jomala sjunger!
Konsert fredag 28.10 kl.18.30
Barn och unga från Jomala sjunger
tillsammans, i kör och som solister. I S:t
Olofs kyrka.
G.F. Händels oratorium Messias
söndag 30.10 kl.16
Kaj-Gustav Sandholm firar 60 år som
kantor med ett uppförande av Händels
Messias, med solister, stor kör och
orkester. I S:t Olofs kyrka.

Skriftskolan
Varför finns vi här? Vad är meningen med livet? Vad har just jag för roll
att spela? Vad betyder det att vara kristen idag? Sådant och mycket
mer funderar vi på i skriftskolan.
I år erbjuder vi två sommarläger (juni & augusti) samt en grupp som
samlas under vinterhalvåret.
Anmälan sker via jomala.evl.ax. Ifall du är intresserad av att gå
skriftskolan men inte är medlem i församlingen går det ändå bra,
uppge i så fall det i anmälan.
Även vuxna som inte är konfirmerade kan gå skriftskola. Det sker då
vanligen enskilt eller i liten grupp tillsammans med någon av
församlingens präster.
Ta kontakt med kansliet vid intresse så ordnar vi!

Pastorskansliet har öppet mån, tis kl. 9-12 och tors kl. 9-14.30.
Diakonimottagning tis kl. 9-11.
Vi finns på Godbyvägen 445, 22 150 Jomala.
Tel: 018 - 32 830, e-post: jomala@evl.fi, hemsidan: jomala.evl.ax.
Kyrkoherde Stefan Äng
Församlingspastor Laura Serell
Diakonissa Ann-Lis Biström
Kantor Eva-Helena Hansen
Församlingsmusiker Fredrik Erlandsson
Ekonom Tuire Welander
Ekonomiassistent Emma Strömberg
Församlingssekreterare Mathilda Engström
Församlingsvärd Anette M Karlsson
Ledande kyrkvaktmästare & kanslist Anette Karlsson-Karlsson
Församlingsvaktmästare Börje Vördgren
Trädgårdsmästare Maria Wallén-Holmström
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Ålands Unga Kyrka (ca 15-25 år)
I samarbete med flera åländska församlingar ordnas ungkvällar,
weekender och resor.
Följ ”Ålands Unga Kyrka” på facebook och instagram!

