
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött, nu blir kvällarna kyliga 
och sena. Kom trösta mej en smula, för nu är jag ganska trött, och med ens 
så förfärligt allena. Jag märkte aldrig förut, att mörkret är så stort, går och 
tänker på allt det där man borde. Det är så mycket saker jag skulle sagt och 
gjort, och det är så väldigt lite jag gjorde. 
 
Så diktar Tove Jansson i Höstvisa, och visst är det lätt att känna igen sig. Det 
här gråa halvmörkret, då det varken är riktigt ljust eller riktigt mörkt har i 
alla fall en tendens att nöta på mig och det är mycket som ter sig mörkt och 
grått just nu, inte bara på grund av årstiden. Vägen börjar kännas lång med 
en pandemi som gått in i rond två och det är lätt att lite tappa gnistan. Och 
hur många dagar känns det inte just så, att det är så mycket jag inte har 
hunnit med som jag borde och att det viktigaste kanske ändå blev ogjort?  

Vi firar snart jul och för många av oss blir det en lite annorlunda jul, utan 
samma möjlighet att träffa släkt och vänner som vanligt. Det här blev året då 
det mesta inte riktigt blev som tänkt, men julens budskap är att Gud 
kommer ändå. Oavsett hur det ser ut. Och kanske särskilt då det inte blev 
som planerat eller önskat. 

Skynda dig älskade, skynda att 
älska - fortsätter Toves visa, 
och jag tanker att där finns 
något att ta fasta på. Oavsett 
hur världen ser ut är vår 
uppgift att leva i och av 
kärleken och omsorgen om 
varandra. Det är något vi 
behöver aktivt påminnas om. 
Julen är en sådan påminnelse. 
Barnet i krubban kommer 
värnlöst, utan makt, vädjande om 
vår omsorg; för att ge oss hjärtan, händer, öron och ögon öppna för varandra 
och särskilt för dem som behöver oss mest.   

Med önskan om en välsignad Julhelg! 
Stefan Äng, kyrkoherde 



   

Advent i församlingen 

sön 29.11 kl. 11 Festmässa på Första 

advent, barnkörerna och S:t Olofs 

kyrkokör medverkar. 

sön 6.12 kl 11 Mässa på andra advent, 

julbasar i församlingshemmet efteråt. 

sön 13.12 kl 11 Mässa med Luciatåg, 

ungdomskören Jomala Joy medverkar. 

sön 20.12 kl 11 Fjärde advent Mässa 

inför Julen. 

 

 

 
Kom med och lyssna på och sjung 

med i både gamla och nya julsånger 

och psalmer! 

Lördagarna 19.12 kl 19 och 26.12 

kl. 18, internationell gudstjänst 

söndag 27.12 kl 14 i Kyrkan 

Julsångsvandring 15.12 kl 18 

Start vid Olofsgården. 

Julafton och Juldagen 

Barnens julbön kl 11 

Julböner kl 13 och kl 15 

Julnattsmässa kl 23 

Julotta, juldagsmorgon kl 7 

 

Pandemin och Julen i församlingen 
Även i år blir det jul i församlingen, men på grund av pandemin är antalet 

platser i kyrkan begränsade. Vi har därför lagt in flera tillfällen både under 

och omkring julhelgen. I år är kanske året då det är extra värt att trotsa 

julruschen och komma till kyrkan redan i advent, prova något av 

församlingens de vackraste julsånger-tillfällen, eller varför inte utmana sig 

själv och stiga upp till den enligt en del mest stämningsfulla julgudstjänsten - 

julottan? Julens gudstjänster kan även ses på nätet. Följ oss på facebook eller 

se vår hemsida! 

 



  

Julstallsöppning 

tisdag 15.12 kl 18 
Församlingens årliga julkrubba i 

naturlig storlek i stallet vid kyrkan 
öppnas. Vi vandrar från 

Olofsgården och sjunger sånger ur 
De vackraste julsånger-häftet. 

För hela familjen. 

Pensionärernas Julbord 

Onsdag 16.12 kl. 12.00 och 16.00. 
På grund av det rådande läget ordnar vi det 
traditionella julbordet för pensionärer i två 

dukningar med begränsat antal platser  
den 16 december. 

Hjärtligt välkomna med på julmat, trevligt 
sällskap, underhållning samt lotteri! 

Maten är avgiftsfri. 

Anmälan till kansliet senast  

torsdagen den 10.12. 

Julbasar  

Sön 6.12 kl. 12.30-15 
Syföreningarnas årliga basar till 

förmån för församlingens 
missionsprojekt. 
Fika och lotteri.  

International Christmas Carols 

27.12 kl 14 
International worship service with Christmas Carols from around the world. 

The service is in English and Swedish in the Church. 

Internationell gudstjänst med julsånger från hela världen. Gudstjänsten hålls på 

svenska och engelska i kyrkan. 

 

 

Mässa på trettondagen 

6.1 kl. 18.30 
Konstgudstjänst på trettondagen där 

Jonas Wilén medverkar och målar en 
tavla under gudstjänstens gång. 

 
Medan Jonas målar får vi lyssna till 

musik och textläsningar. 



  

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Församlingen är något vi får vara 
och göra tillsammans. 

 
Vi tar gärna emot tips, idéer och hjälp till vår verksamhet. 
Hör gärna av dig om du känner att du vill bidra med din  

tid och kunskap! 
 
 

 

Eva-Helenas dadelkaka 
175 grader i en timme 

 200g dadlar 
3 dl vatten 

200g margarin 
2 dl socker 

2 ägg 
1 tsk vaniljsocker 

1 msk kakao 
1 tsk bakpulver 

3,5 dl mjöl 
 

Lägg dadlar och vatten i en kastrull 
och koka upp och låt svalna innan 

du mixar till en puré. 
Medan dadlarna kokar blanda ihop 
margarin och socker poröst och slå 

sedan i dadelpurén. 
Rör ner två ägg. 

I en skild bunke blanda ihop de 
torra ingredienserna och rör sedan 

ner i dadelblandningen. 
Bröa en stor form och grädda. 
Smakar bäst efter några dagar! 

 

 

 

 
 

Tackfest  

Söndagen den 10.1 kl 11 

Församlingen vill även i år tacka 
alla ideellt engagerade i 

församlingen! 

Vi börjar med att fira högmässa 
tillsammans och samlas därefter i 

Olofsgården för lunch som 
församlingen bjuder på. 

 
Vi vill särskilt uppmärksamma dig 

som medverkat i gudstjänsten, 
sjungit i kör, hjälpt till vid någon av 

församlingens tillställningar, 
fungerat som förtroendevald eller 
på något annat sätt gjort en insats 

för församlingen. 
 



 
  

BARNKÖRER 

med Fredrik 
 

I Jomala församlings barnkörer har 
många av Ålands främsta solister 
och körsångare börjat sin 
sångarbana, något vi i församlingen 
är stolta över och som vi fortsätter 
att jobba för. 
 
Det finns barnkörer för alla åldrar, 
men gemensamt är att man får lära 
sig grundläggande sångteknik, 
massor av roliga sånger och 
uppträda inför publik!  
Barnkörerna sjunger i olika 
gudstjänster, samt gör projekt, 
t.ex. musikaler och inspelningar.  
 

Barnkören Tonikan (åk 1-2) 
tisdagar kl. 14-15 i Olofsgården 

Barnkören Kvinten (åk 1-4) 
onsdagar kl. 13-14 i Södersunda 

Barnkören Dominanten (åk 3-4) 
torsdagar kl. 14-15. 
 

 

KÖR- OCH MUSIKVERKSAMHET 
”Man skall kunna sjunga åtminstone tills man är 100” 
Att sjunga tillsammans är bland det roligaste som finns!  

Alla kan sjunga – man behöver varken dyra instrument eller många år av 
lektioner, alla som kan prata kan också sjunga! 

I Jomala församling har vi flera körer, där sångglädje och gemenskap är 
hjärtat i verksamheten. Alla församlingens körer har fortsatt sin verksamhet 

på hösten, och kommer att samlas och öva även på våren, om 
samhällsomständigheterna tillåter det. Vi ser till att stanna hemma om vi har 
förkylningssymptom eller är i karantän, vi tvättar händer och håller lämpligt 

avstånd till varandra. 

 
UNGDOMS- OCH 

VUXENKÖRER med Eva-Helena 

Jomala Joy för ungdomar i åk 5-9; 
övningsdag torsdag eftermiddag. 
 I ungkören fortsätter vi med att 
utveckla rösten, sjunga massor av 
olika låtar, öva stämsång, uppträda. 
Och körresor skall vi väl inte glömma.  

Laudamus, damensemble; 
övningsdag onsdag kväll. 
En liten kör som sjunger 2-4-
stämmigt med snabbare 
övningstempo. Vi har flera projekt på 
gång och tar gärna med nya sångare.  

St. Olofs kyrkokör, blandkör 
övningsdag torsdag kväll.  
Vi gör en hel del övningar för att 
utveckla rösten och sjunger mycket 
varierad musik.  
 



 
  

Prova-på-kör-kväll 
Torsdagen 4.2 kl.18.30  

i Olofsgården 
 

Kör betyder gemenskap och 
sångglädje, som gör gott åt både 

själen och kroppen. 

Vill du prova på att sjunga i kör men 
inte vet om det är något för dig? 
Kom på en prova-på-kör-kväll! 

Du får möjlighet att sjunga 
tillsammans med kyrkokörens 

sångare, som hjälper dig på 
traven. Vi börjar kvällen med en 

kaffestund och sjunger sedan fram 
till 20.30.  

 

Vill du musicera? 
Vi är två musiker som jobbar i 

Jomala församling: kantor Eva-
Helena Hansen och 

församlingsmusiker Fredrik 
Erlandsson. Till vår hjälp har vi ett 

stort antal frivilliga som sjunger och 
spelar med oss, men vi välkomnar 
alltid nya frivilliga. Så om du spelar 
något instrument eller gärna sjunger 
solo, och kan tänka dig medverka 
vid en gudstjänst, ta kontakt med 

oss. Kyrkan behöver dig! 

 

 

Instrumentundervisning 
i bl.a. gitarr, piano, ukulele med 

Fredrik Erlandsson 
Tid enligt överenskommelse. Fem 
lektioner per termin, utan avgift. 

Ta kontakt med Fredrik. 
fredrik.erlandsson@evl.fi 

018-328 322 

 

 

Sjung och gung (0-4 år) 
Att sjunga för och med sitt barn är 

viktigt - det är vetenskapligt bevisat! 
Språkutveckling, kognitiva 

funktioner, kroppskontroll och 
vuxenanknytning gynnas av sång och 

musik.  
 

Varje torsdag kl.9.30 leder Fredrik 
sångstund i Olofsgården för barn i 

åldrarna 0-4. Barnen sitter på golvet i 
förälders famn. Vi sjunger och gungar 

tillsammans i ca 25 minuter innan 
det blir lekstund, frukt och fika. 

Ingen deltagaravgift eller 
förhandsanmälan. 

 

 

mailto:fredrik.erlandsson@evl.fi


 
  

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET 

JULLOVSKUL  
28-30.12 kl. 9-15 

 
Jullovkul för barn i åk 1-6. Vi 

håller vi till i Olofsgården och St. 
Olofs kyrka med pyssel, lek och 
upptäcksfärder tillsammans med 

ledarna Julia Danielsson och  
Erica Långström.  

Vi bjuder på lätt lunch och 
mellanmål 

 

Anmälan via hemsidan senast 

21.12 eller ring kansliet. 

 
 

SPORTLOVSKUL 

25–26.2.2021 kl. 9-15 
 

Sportlovskul för barn i åk 1-6. Vi håller vi till i Olofsgården och St. Olofs 
kyrka med pyssel, lek och upptäcktsfärder tillsammans med  

Sonja och hjälpledare. 
Vi bjuder på lätt lunch och mellanmål. 

 

Anmälan via hemsidan senast 22.2.2020 eller ring kansliet. 

 

Ålands Unga Kyrka  
(ca 15-25 år) 

I samarbete med flera åländska 
församlingar ordnas samlingar  

och resor. 

Se Ålands Unga Kyrka på Facebook 
för information och anmälan. 

 

Julövernattning på Lappo  
Lördag 19.12 kl. 10 och framåt. 

Mys, mat och umgänge på Lappo.  
 

Ungkvällar fredagar kl. 18   
8.1 / 5.2 / 5.3 kl. 18 

 
 
 TISDAGSKLUBBEN 

(åk 1-4) 
i klubbrummet. Pyssel och lek 

tisdagar kl. 18-19.30. Start 12.1 
 

Ledare: Jens Rosenberg, Jennifer 
Sundberg och Tindra Karlsson. 

 

 
 

 



 
  

UNGDOMENS KYRKODAGAR 
21-24 januari 2021 

 
Finns det något du skulle vilja ändra på i kyrkan? Finns det något du skulle 
vilja att man diskuterade inom kyrkan? Eller gillar du helt enkelt att ha skoj 

och diskutera med andra ungdomar från hela Svenskfinland? 
 

Då ska du komma med på Ungdomens Kyrkodagar! 
 

Ungdomens kyrkodagar (UK) är en påverkningskanal för dig som vill 
påverka hur kyrkan och samhället ska se ut i framtiden. Din församling kan 
sända dig som ombud till UK som en representant för de unga på din ort. 

För att komma med ska du vara konfirmerad och mellan 15 och 30 år. 
Under UK fattar vi beslut och diskuterar de motioner och initiativ som 

ungdomarna skickat in på förhand. UK leds av ett presidium som består av 
de delegater som ungdomarna valt. 

 

Är du intresserad? Ta kontakt med Laura (laura.serell@evl.fi) eller 

Stefan (stefan.ang@evl.fi) senast 20.12 
 

 

mailto:laura.serell@evl.fi
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  Meditativ sång 
Måndag varannan vecka kl 19  

14.12 sista tillfället innan jul, start 
igen 11.1 

 
Henrika Lax leder meditativ sång i 

gregoriansk stil. Från sång till 
tystnad. Ingen förhandskunskap 

behövs. Dörren till kyrkan är olåst 
men hålls stängd för att hålla ljudet 

och vinddraget från vägen ute. 
Välkommen in i stillheten! 

 

Sopplunch för daglediga 
En torsdag i månaden  

21.1 / 25.2 kl. 12 
Pris: 5 €, inkl. kaffe och efterrätt. 

Barn äter gratis! 
 

 

Missionssyföreningen  
tisdagar 12.30-14.30 

Vi träffas sista gången innan jul den 
1.12 och träffas igen den 12.1. 

 

Herrlunch  
Mat och prat för män i alla åldrar,  

en torsdag i månaden kl. 12  
3.12 / 17.1/ 4.2,  

anmälan till kansliet.  
Frivillig avgift. 

ÖVRIG VERKSAMHET 

Livsstegen 
Fördjupa relationen till dig själv, andra och livet i tolv steg med hjälp av 

lyssnande och egen reflektion utgående från Olle Carlssons bok ”Livsstegen 
– 12 steg till inre hälsa”. Vi utvecklar förmågan att närvarande lyssna till 

andra och ger oss själva utrymme att formulera vad temat väcker inombords. 
Sammankomsterna vänder sig till dig som känner en längtan eller ett behov 
att utforska det inre livet. Till dig som tycker om att reflektera. Eller till dig 

som upplever att du har en specifik problematik som du vill titta på från 
olika vinklar och lyfta fram i ljuset. 

 

13 träffar, måndagar 19.00-20.30 i Olofsgården, start 11 januari 
Kursen är avgiftsfri, men Olle Carlssons bok kan köpas till självkostnadspris. 
Tabita Nordberg tar emot frågor och anmälningar på nummer 0403734024 

eller tabitanordberg@gmail.com  



 

 

 
  

Familjemässa och Gemensamt 

Ansvar - lunch 
Kyndelsmässodagen 7.2 kl 11 

 
Vi inleder Gemensamt Ansvar-

insamlingen med familjemässa och 
efterföljande lunch i Olofsgården. 

Gemensamt Ansvar är församlingarnas 
årliga storinsamling för nödställda i 

Finland och i u-länder. 

 

FESTMÄSSA 

med kyrkoherdeinstallation  
Söndag 14.3 

 
Stefan Äng installeras som 
kyrkoherde i församlingen. 

Servering i Olofsgården  
efter mässan. 

 

Sorgbearbetning – När brustna hjärtan läker 
Sorg är alla de motstridiga tankar och känslor som en förlust väcker inom oss 
och är en naturlig reaktion när vi förlorat något – vid en anhörigs död, vid en 

skilsmässa eller vid stora förändringar i livet. 
Sorgbearbetning är en möjlighet att gå in i de motstridiga känslorna för att hitta 

en väg till försoning och tacksamhet över det som varit. 
Församlingens diakonissa Ann-Lis Biström erbjuder sorgebearbetning enskilt 

och i grupp. Ta kontakt för mera information:  
018 328 313, ann-lis.bistrom@evl.fi 

Gudstjänster och andakter 

Högmässa firas varje söndag kl 
11 i St Olofs kyrka 

 

Sjungen vesper Ungefär en gång i 
månaden sjunger vi och ber 
växelvis enligt fornkyrklig 
tradition. I samarbete med 

Ekumeniska kommuniteten i 
Bjärka-Säby (ekibs.se). Sista 
tillfället före jul: 9.12 kl 19. 

 

Fredagsmässa Enkel kvällsmässa 
inför helgen, en fredag i månaden 

8.1/ 5.2/ 5.3 kl 18 

 

Vi bakar vårt eget nattvardsbröd  
Under hösten har vi tillsammans med 

Finström-Geta församling börjat baka vårt 
eget nattvardsbröd. Håll utkik i 

kommuninfot, på hemsidan och facebook 
för följande bakningstillfällen! 



 

     

     

     

    
 

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     
 

 
 

Pastorskansliets öppettider     må, ti, 9-12, to 9-14.30    

Diakonimottagning     Tisdagar 9-11  
  

     

Jomala församling tel    32830  

22150 Jomala e-post   jomala@evl.fi  

 hemsida   jomala.evl.ax  

förnamn.efternamn@evl.fi     

     

     
 
Kostnadsfri verksamhet 
All församlingens verksamhet är kostnadsfri om inte annat anges. 
För matservering bärs oftast en avgift upp som står nämnd i annonsen  
för evenemanget. 

Följ oss på sociala media!  

Församlingen finns både på facebook och på youtube. På våra sidor och kanaler 

hittas bland annat musik, pysseltips för barn, psalmtips för dop, strömmade 

gudstjänster och andakter. Sök på Jomala församling!  

Församlingens personal finns till för dig 

Behöver du någon att prata med, eller har du frågor om förrättningar eller 

församlingens verksamhet? Församlingens diakonissa och präster erbjuder 

samtalsstöd och kansliet står till tjänst då det gäller frågor om nästan allt mellan 

himmel och jord! 

Inflyttad från utlandet? 

Är du döpt och medlem i ett annat lands kyrka tex Svenska kyrkan blir du inte 

automatiskt inskriven i kyrkan på Åland vid flytt. Ifall du vill bli medlem, ta 

kontakt eller kom in under våra öppethållningstider så berättar vi mer! Du kan 

även skriva in dig via blimedlemikyrkan.fi 
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