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Adventstiden hör till mina favorittider under kyrkoåret. Det
är något med adventstidens texter och psalmer som griper
tag i mig. Kanske har det att göra med att adventstidens
språk är längtan och hopp. Advent handlar om längtan, inte i
första hand efter julmat och ledigt, även om det också är
trevligt och bra, utan efter den fullhet, mening och frid som
är det kristna hoppet. O, kom o, kom immanuel sjunger vi i
en känd adventspsalm och det är en djup bön om att den
frid och den mening som vi bara kan ana ska få ta full gestalt.
Advent är en hoppfull tid. Hopp handlar om att kunna se
längre. Se det som ännu inte är fullt synligt. Se det som går
bortom alla prognoser, allt debit och kredit. Men hopp
kräver uthållighet, för det ligger inte i våra händer att
uppfylla hoppet. Det vi däremot kan göra är att öva våra
ögon att se tecknen på den värld vi hoppas på; en värld där
den stumme stämmer upp i jubelsång, en försonad värld där
fred och rättvisa råder, ett Rike där den främste är de andras
tjänare, en värld där människor och natur inte primärt ses
som resurser utan som något värt vördnad, respekt och
varsamhet. Det är vad adventstiden vill väcka oss att längta
efter, att hoppas på.
Adventstiden kallar oss till att vara människor som övar oss i
att hoppas och låter våra liv spegla det hopp vi bär på. O,
kom immanuel, får vi be. Immanuel betyder Gud med oss,
det som är julens stora firämne. Kom och förnya i oss längtan
och hoppet och gör oss till hoppets teckenbärare. Kom med
försoning och fred till din värld som är så splittrad och
sargad. Kom med hopp där det råder hopplöshet och frid där
det råder oro.
Stefan Äng
Kyrkoherde

Advent och jul
Församlingsfester
Första advent, söndag 28.11 kl. 11 Festmässa
Efter mässan blir det adventsfest med basar i Olofsgården.
Lunch och basar till förmån för missionen. Pyssel för
barnen.
Söndag 12.12 kl. 13 Högmässa med
kyrkoherdeinstallation
Biskop Bo-Göran Åstrand installerar kyrkoherde Stefan Äng
i S:t Olofs kyrka. Alla hjärligt välkomna till
installationskaffet efteråt i Olofsgården.
Stallöppning för hela familjen
Tisdag 14.12 kl. 18
Häst och kärra till och från
församlingshemmet till
församlingens julstall där vi får
höra julberättelsen ur kalven
Storys synvinkel.
24.12 Familjens julbön kl. 11
24.12 Julbön kl. 15
24.12 Julnattsmässa kl. 23
25.12 Julotta kl. 7
6.1 Internationell
trettondagsgudstjänst kl. 18

Pensionärernas
jullunch
Onsdag 15.12 kl. 12
Anmälan till kansliet
senast 10.12. Ingen
avgift.

Författarbesök

Symfoniorkestern

Söndag 28.11 kl. 19 i
kyrkan.

YLIOPPILASKUNNAN
SOITTAJAT

Karin Erlandsson läser ur sin
nya bok Hem.

Från Helsingfors framför
sin

Familjens söndagsskola

95-ÅRSKONSERT I
KYRKAN

Onsdagar kl. 18-19.30

Söndag 5.12 KL.18

Bibelns berättelser med flera
sinnen för både föräldrar
och barn (från 5 år).

Jean Sibelius symfoni nr. 7
m.m.

14.12 / 19.1 / 2.2

Ålands unga kyrka
Ett samarbete mellan
församlingarna utanför
Mariehamn. I regel
anordnas ungkväll en gång i
månaden i Jomala.
Se kommunens infoblad
eller facebook.com/
alandsungakyrka.

Fritt inträde, programblad
till förmån för Matbanken.

Jullovskul
3-5.1 kl. 10-14
Lek, pyssel och äventyr i
församlingshemmet och
kyrkan. Anmälan senast
29.12 via hemsidan.
Sportlovskul
24-25.2
Anmälan via hemsidan.

Högmässa
Firar vi varje söndag kl. 11 i Sankt Olofs kyrka.
Veckomässor

Sjungen vesper

Fredagsmässa 28.1 kl. 18

I Jomala kyrka firar vi Vesper
en onsdag i månaden kl. 19.
Vespern firas i samarbete
med Ekumeniska
kommuniteten i Bjärka-Säby.

Fredagsmässa 18.2 kl. 18
Askondagsmässa 2.3 kl. 19

De vackraste julsångerna
Söndag 26.12 kl. 18
Allsång och julmusik till
förmån för finska
missionssällskapet.

Herrlunch
Mat och prat för män i alla
åldrar. En torsdagen i
månaden kl. 12.
2.12 / 13.1 / 3.2
Sopplunch
Till förmån för Gemensamt
ansvar. 5€ för soppa, bröd
och kaka.
20.1 / 24.2 / 24.3.
Missionssyföreningen
Träffas på tisdagar kl. 12.30.
Kenyamissionen
Träffas varannan måndag kl.
13-15.

Det finns nu två
ljushållare på
gravgården (söder och
väster om kyrkan) där
man gärna får ställa in
och tända ett ljus till
minne för någon.

Gruppverksamheterna startar vecka 2 och 3. För mer
information se kommunens infoblad, vår hemsida och
facebook.

LIVSSTEGEN - en
samtalsgrupp
I Livsstegen reflekterar vi över
12 intressanta teman som vi
applicerade på livet självt så
som vi upplever det var och
en. Vi får också möjlighet att
vilsamt lyssna till varandra i
gruppen utan att kommentera
eller ge goda råd. Tillsammans
går vi från maktlöshet som är
temat vid första tillfället till
medkänsla som är sista steget.
En inre resa i grupp.

Andrum meditation och
avslappning i
Olofsgården
Varmt välkommen med i
en stilla gemenskap.
Varannan tisdag, start 8.2.
6 tillfällen sammanlagt.
Anmäl dig till Tabita.

Start måndag 10.1 kl. 1920.30 i Olofsgården.
13 tillfällen sammanlagt.
Om du vill veta mer eller boka
in dig kontakta Tabita.
Varmt välkommen med!

Tabita Nordberg
040 - 373 4024
tabitanordberg@gmail.com

Pastorskansliet har öppet mån, tis 9-12 och tors 9-14.30.
Diakonimottagning tis 9-11.
Vi finns på Godbyvägen 445, 22 150 Jomala.
Ring oss gärna på 018 - 32 830 eller skicka e-post till
jomala@evl.fi. Läs mer på vår hemsida: jomala.evl.ax
Kyrkoherde Stefan Äng 328 311
Församlingspastor Laura Serell 328 312
Ungdomsarbetsledare Sonja Winé 328 323
Diakonissa Ann-Lis Biström 328 313
Kantor Eva-Helena Hansen 328 321
Församlingsmusiker Fredrik Erlandsson 328 322
Ekonom Tuire Welander 328 320
Ekonomiassistent Emma Strömberg 328 319
Församlingssekreterare Mathilda Engström 328 314
Församlingsvärd Anette M Karlsson 328 315
Ledande kyrkvaktm. & kanslist Anette Karlsson-Karlsson 328 331
Församlingsvaktmästare Börje Vördgren 328 316
Tf. trädgårdsmästare Maria Wallén-Holmström 328 317

Från och med den 15.11 sköter Kustens- och Ålands
centralregister ämbetsbetyg, släktutredningar,
hindersprövningar inför vigsel och
medlemsregisterärenden. Den åländska
verksamhetspunkten finns vid pastorskansliet i Jomala och
har samma öppethållningstider som pastorskansliet.
Tfn: 040 759 1204 e-post: crkr@evl.fi

