VINTER 22-23

Vi firar i regel högmässa på söndagar kl. 11
i S:t Olofs kyrka.
Lördag 5.11 kl. 11 Allahelgonamässa - med ljuständning för de som gått bort
under året.
Söndag 20.11 kl. 10 Högmässa - tidigarelagd på grund av församlingsvalet.
Söndag 11.12 kl. 11 Högmässa som radieras
Söndag 5.2 kl. 11 Festmässa för alla åldrar och församlingslunch på
Kyndelmässodagen - Vi inleder Gemensamt Ansvar- insamlingen med festmässa och
efterföljande lunch i Olofsgården. Gemensamt Ansvar är församlingarnas årliga
storinsamling för nödställda i Finland och i u-länder.

Advent och jul
Första advent - Festmässa för alla åldrar,
basar och adventsfest
Söndag 27.11 kl. 11. Vi firar festmässa i kyrkan kl. 11
och sjunger in det nya året med Hosianna. Barnkörerna
och kyrkokören medverkar. Efteråt blir det
adventsfest med julgröt, pyssel, basar och lotteri i
Olofsgården. Intäkterna tillfaller församlingens
missionärer i Kenya och Colombia.
Stallöppning för hela familjen
Torsdag 15.12 kl. 18. Församlingens julstall strax norr
om kyrkan öppnar och där får vi höra julberättelsen
berättad. Julpyssel i Olofsgården.
Julens gudstjänster
24.12 Barnfamiljernas julbön kl. 11
24.12 Julbön kl. 15
24.12 Julnattsmässa kl. 23
25.12 Julotta kl. 7
Annandag jul - De vackraste julsångerna
Måndag 26.12 kl. 18 i kyrkan. Allsång och julmusik till
förmån för Finska missionssällskapet.
Trettondagsmässa
Fredag 6.1 kl. 18. Därefter tårtbuffé.

Flöjten på hyllan?
Vill du inte spela ensam?
En grupp för vuxna tvärflöjtister har börjat. Alla nivåer välkomna. Vi övar i
Olofsgården söndag 13.11 kl. 18. Kontakta Eva-Helena Hansen vid frågor.
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!
Verksamhetsstarter våren 2023
Vecka 2 - Frideklubb, tisdagsklubben, barnkörerna.
Vecka 3 - Kenyamissionen, missionssyföreningen.
Musikandakt på Rönngården
Kl. 13.30 18.11 och 16.12.
I regel en gång i månaden, annonseras i kommunens infoblad.
Sjungen Vesper
Tillsammans med Norra Ålands församling firar vi vesper (aftonsång) varannan
lördag kl. 19 i Jomala kyrka och varannan lördag i Finströms kyrka. Följ facebookgruppen ”Tideböner på Åland” för uppdaterad information.

Höstresa till Israel
Vill du delta i en rundresa till Israel hösten 2023, i Jomala församlings regi? Resan
varar ca. 1 vecka och kommer att kosta ca. 2000 euro/person (halvpension samt
utfärder inräknade).
Vi behöver vara minst 20 för att resan ska bli av. Intresseanmälning och
förfrågningar till Eva-Helena Hansen eva-helena.hansen@evl.fi, mobil
0457-3441567.

Församlingsvalet 2022
Söndagen den 20.11 ordnas val till kyrkofullmäktige i Jomala församling. Till
fullmäktige väljs 15 ordinarie medlemmar för perioden 2023-2026. Valet ordnas i
Olofsgården (Godbyvägen 445, 22 150 Jomala).
Genom att rösta i församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid. I
församlingens förtroendeorgan fattas beslut om allt från vilka vägval församlingen
ska göra, hur församlingens pengar ska användas och hur församlingens fastigheter
ska skötas till vem som ska vara Ålands representant i kyrkomötet, kyrkans högsta
beslutande organ.
Alla medlemmar i Evangeliska-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen
fyller 16 år har rätt att rösta i församlingsvalet. Medlem i församlingen är du ifall du
bor i Jomala och är inskriven i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Har du
nyligen flyttat gäller rösträtten den församling du var skriven i 15.08.2022.
Det går att förhandsrösta under perioden 8-12.11 vid vilket förhandsröstningsställe
som helst i Finland. Du kan endast rösta på kandidaterna i din egen församling. På
valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din egen församling.
För mera information: www.forsamlingsvalet.fi och jomala.evl.ax

Här kan du rösta!
Förhandsröstning
Du kan förhandsrösta på t.ex. följande ställen:
8-12.11 kl. 9-18 i Olofsgården.
8-12.11 kl. 9-18 på Mattssons i Godby.
11.11 kl. 14-18 och 12.11 kl. 10-17 på Maxinge utanför Sparhallen.
Det går bra att förhandsrösta också vid andra församlingars
förhandsröstningsställen!
Valdag 20.11 Högmässa i kyrkan kl. 10, därefter finns möjlighet att rösta i
Olofsgården kl. 11-20.

Kandidatlista för valet till kyrkofullmäktige i Jomala församling 2022
”För en levande församling”
2. Anders Öhberg, bonde, Ytterby
3. Ann-Kristin Håkans, 4H-ledare, Gölby
4. Ann Skogberg, daghemsföreståndare, Norrsunda
5. Anne-Marie Koskinen, pensionär, Önningeby
6. Annika Hambrudd, socialarbetare, Södersunda
7. Bo-Yngve Karlsson, fastighetschef, Ytterby
8. Camilla Johansson, jordbrukare, Gottby
9. Carina Aaltonen, frivilligarbetare, Kungsö
10. Christina Sjöbacka Bäck, klasslärare, Fågelberget
11. Dennis Grönroos, rådgivare, Ingby
12. Ester Laurell, vik. Utredare/PeM, Solberget
13. Gyrid Högman, fil. Mag., Djurvik
14. Hans Lavonius, diplomingenjör, Ytterby
15. Harry Jansson, pol. Mag., Djurvik
16. Johan Lillie, servicemontör, Södersunda
17. Markus Metsola, lektor/ingenjör, Prästgårdenby
18. Pernilla Karlsson, vårdutvecklare/sjukskötare, Jomalaby
19. Sol-Britt Blomqvist, pensionär, Överby
20. Stig-Göran Nyman, pensionerad fiskmästare, Möckelö
21. Sune Häggblom, glasmästare, Björsby
22. Tabita Nordberg, pilgrim, Västerkalmare
23. Tony Saainen, entrepenör/bil- och cykelhandlare, Prästgårdenby
24. Tove Waller, lektor, Möckelby

”Att sitta sig till stillhet”
Meditation i församlingshemmet
Efter en kort intro sitter vi oss till inre stillhet och balans med hjälp av enkla böneord
och tystnad.
Vi lyssnar även till några av psaltarens ord och böner.
I vår tid av så mycket oro och otrygghet är meditationen en väg till inre vila och lugn.
Vi börjar den 1/11 kl 19.00.
Tider: tisdagar 1.11, 8.11, 29.11, 13.12, 20.12, 27.12, samt januari till mars -23.
Ledare: Stig Gunnar Petrone
Alla varmt välkomna!

"Tystnadens väg till inre frihet"
Retreat på Gregersö lägergård 10-12.2
Vi lyssnar till några av de kristna mystikernas liv och undervisning.
Retreaten inleds på fredag kväll och avslutas på söndag eftermiddag.
Programmet består av tystnad, ledda meditationer och vägledningar,
tideböner och mässor.
Ledare: Stig Gunnar Petrone och Stefan Äng.
Pris: 100 euro för församlingsmedlemmar, 150 euro för icke-medlemmar.

SteelFMhjälpen i S:t Olofs kyrka 30-31.12
I år samarbetar SteelFM med Jomala församling
kring SteelFMhjälpen.
30-31.12 direktsänds SteelFMhjälpen från kyrkan. Kyrkan
kommer att vara öppen för den som vill komma och lyssna. De
insamlade medlen tillfaller i år diakoniarbetet på Åland.

Herrlunch
Mat och prat för män i alla åldrar. En torsdag i
månaden kl. 12.
3.11 / 1.12 / 12.1 / 2.2
Sopplunch
Till förmån för Gemensamt Ansvar. 5€ för soppa,
bröd och kaka.
17.11 / 26.1 / 23.2
Pensionärernas jullunch
Onsdag 14.12 kl. 12.
Anmälan till kansliet senast 9.12.

Bårtäcke
Jomala församling har sedan april
2022 ett bårtäcke som Margit
Holmberg gjort. Bårtäcket kan
användas vid jordfästningar i
Jomala kyrka, antingen vid
jordbegravning eller vid kremering
och bidrar till att göra
jordfästningen vacker, ljus och
värdig.
Bårtäcket bokas via församlingens
kansli eller vid samtal med
begravningsbyrån eller prästen och
lånas ut kostnadsfritt.

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 018 - 328 311
Församlingspastor Laura Serell 018 - 328 312
Diakonissa Ann-Lis Biström 018 - 328 313
Kantor Eva-Helena Hansen 018 - 328 321
Församlingsmusiker Fredrik Erlandsson 018 - 328 322
Ekonom Tuire Welander 018 - 328 320
Ekonomiassistent Emma Strömberg 018 - 328 319
Församlingssekreterare Mathilda Engström 018 - 328 314
Församlingsvärd Anette M Karlsson 018 - 328 315
Ledande kyrkvaktmästare & kanslist Anette Karlsson-Karlsson 018 328 331
Församlingsvaktmästare Börje Vördgren 018 - 328 316
Trädgårdsmästare Maria Wallén-Holmström 018 - 328 317

Du som är medlem i Jomala församling kan
få Kyrkpressen hem i postlådan varannan
vecka utan extra kostnad. Hör av dig till
kansliet så ordnar vi.

