Blott en dag
I våras då vi i arbetslaget funderade på hösten konstaterade vi att det
knappast är lönt att göra upp väldigt stora planer för hösten. Det var så
mycket som vi inte kunde säga om hur hösten skulle bli. Fortfarande är det
mycket om hur hösten kommer att bli som vi inte kan säga.
Det är på många sätt en ny verklighet vi fått vänja oss med. Mycket som var
självklart är det inte länge. Att ta färjan över till Sverige för en dag är inte
längre en självklar möjlighet och i den mån vi kunnat träffa släkt och vänner
denna sommar har det känts som ett stort privilegium. Men det är ju
egentligen sådant livet är hela tiden. Vi planerar och ordnar, men om
framtiden vet vi inte så mycket.
Under vårens undantagstillstånd publicerades totalt 58 versioner av
psalmen Blott en dag på församlingens youtube-kanal. Psalmboken är en
guldgruva att gräva i med texter och melodier som spänner över närmare
2000 år, med visdom både för glada dagar och för osäkra tider. Och jag
tänker att särskilt psalmen Blott en dag håller att luta sig mot, både vår som
höst och ett helt liv.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder
– vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min faders händer:
skulle jag som barn väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.
Stefan Äng
Kyrkoherde

Covid-19 och församlingens verksamhet

Församlingen strävar efter att under hösten ordna verksamhet så normalt
som läget tillåter, med reservation för att det kan komma förändringar med
kort varsel.
Vi iakttar försiktighet i all verksamhet och värnar om hygienen och vi ber
alla som har även lindriga förkylningssymptom att stanna hemma!

Högmässa
firas varje söndag kl 11
i St Olofs kyrka
30.8 Kvällsmässa kl 18 , obs tiden
(ej högmässa kl 11)
20.9 Skördemässa
15.11 TV-sänd festmässa
29.11 Festmässa med julpyssel
Sjungen vesper
Meditativ bön och växelsång i
fornkyrklig tradition.
En onsdag i månaden
30.9 / 28.10 / 11.11 kl 19
i samarbete med Ekumeniska
kommuniteten i Bjärka-Säby
Fredagsmässa
En fredag i månaden
25.9/ 23.10/ 27.11 kl 18
Välkommen med att stilla dig inför
veckoslutet!

Barn i kyrkan
Barntältet är tyvärr nedtaget under
restriktionstiden. Det finns kassar med
material som barnen gärna får ta med
till bänken.
Tillsammans med en vuxen är barnen
välkomna att ta emot nattvarden. Det
går också bra att komma fram för att bli
välsignad under nattvardsfirandet!

Gudstjänstgrupper
Torsdag 10.9 i Olofsgården kl 18
Träff för alla som vill delta i gudstjänstgruppsarbetet
Gudstjänsten är församlingens hjärta och något vi får förvalta och bära tillsammans. I
Jomala församling finns sedan flera år gudstjänstgrupper som tillsammans med präst
och kantor planerar och medverkar i gudstjänsterna. Tillsammans får vi bygga ett
gudstjänstfirande som berör på djupet!

Meditativ sång
varannan måndag kl 19 (udda
veckor) i Tornkyrkan med start
7.9
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.

Missionssyföreningen
börjar tisdagen den 1 september kl.
12.30

Sopplunch för daglediga
En torsdag i månaden 24.9 / 22.10
och 19.11 kl. 12
Pris: 5 €, inkl kaffe och efterrätt.
Barn äter gratis!

Herrlunch
Mat och prat för män i alla åldrar,
första torsdagen i månaden kl 12
3.9 / 1.10 / 5.11,
anmälan till kansliet.
Frivillig avgift.

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.
Tag kontakt för mera information: 018 328 313, ann-lis.bistrom@evl.fi

Plåpp Åpp
Söndag 20.9
kl 11-15
Skördemässa kl 11 i St Olofs kyrka
Därefter lunch, café, pyssel och
aktiviteter för alla åldrar.
Bla potatistryck, träpyssel, fiske,
makramé och lekhörna i
Olofsgården

LOPPIS
med barntema
Tisdag 10.11 kl 18-20
Boka bord hos Sonja senast 1.11
sonja.wine@evl.fi eller
018-328 323

Finlandssvenska Kyrkodagar
i Mariehamn
13–15.11.2020
Tema: Gästfri.
Dagarna arrangeras av Kyrkans
central för det svenska arbetet i
samarbete med Mariehamns
församling.
Information och anmälan på
evl.fi/kyrkodagarna
Anmälan senast 11.9
Kyrkodagarna avslutas med tvsänd festmässa i Jomala kyrka
söndagen den 15.11 kl 11.
Alla välkomna!

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Församlingen är alla medlemmar
och vi kan alla vara delaktiga för att få vår församling till en levande
församling. Vad skulle just du vilja göra?
Vi tar gärna emot tips, ideer och hjälp till vår verksamhet. Just i höst
behöver vi extra hjälp vid bla skördefesten, men också tilskott till körerna är
uppskattat. Hör gärna av dej till kansliet om du känner att du vill bidra med
din tid och kunskap.
All hjälp tas tacksamt emot, allt från att stå och diska till att dra en grupp.
Alla behövs – du är viktig för oss

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 sjunger gärna tex solo, och kan tänka
dig medverka vid en gudstjänst, ta kontakt med oss. Kyrkan behöver dig.

Barnkörer
med Fredrik
Att sjunga tillsammans är bland det
roligaste som finns!
Alla kan sjunga – man behöver
varken dyra instrument eller många
år av lektioner, utan alla som kan
prata kan också sjunga!
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.

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.

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 13-14 i Olofsgården (start 1.9)
Barnkören Kvinten (åk 1-4) onsdagar
kl 13-14 i Södersunda (start 2.9)
Barnkören Dominanten (åk 3-4)
torsdagar kl 14-15 (start 3.9)

Instrumentundervisning
i bl.a. gitarr, piano, ukulele med
Tid enligt överenskommelse. Fem
lektioner per termin, utan avgift.
Ta kontakt med Fredrik
fredrik.erlandsson@evl.fi
018-328 322

Körer med Eva-Helena
för unga och vuxna

”Man skall kunna sjunga åtminstone tills man är 100”
I Jomala församling har vi flera körer, där sångglädje och gemenskap är
hjärtat i verksamheten.
Söker du en kör att sjunga i men vet inte vilken som kunde passa dig?
Eller vill du sjunga i kör men tvivlar om du klarar av det?
Du kan läsa mera om våra körer på församlingens hemsida, och du får
gärna ta kontakt med Eva-Helena så hjälps vi åt att hitta din plats i
sånggemenskapen.
Alla körer medverkar vid
gudstjänster och andakter
längs hösten.
eva-helena.hansen@evl.fi
018-323321

Hösten 2020 är följande körer på gång:
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. I november
deltar vi i ungmusikweekend i Åbo.
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 (läs mera på hemsidan)
St Olofs kyrkokör, blandkör övningsdag torsdag kväll.
Vi gör en hel del övningar för att utveckla rösten och sjunger mycket
varierad musik.
Höstens projekt inkluderar Sånger om himlen 1.11 och TV- inspelning i
november samt De vackraste julsångerna. Och så skall vi inte glömma körens
höstfest när de mörka kvällarna infinner sig.

Skriftskolan
Skriftskolan i Jomala församling vill visa på vad den kristna tron är. Hur
samhället och tron är hör ihop. Du får möjlighet att reflektera och fundera på
vad du själv tycker och tänker.
Vi försöker utgå från just dina frågeställningar om livet. Hela vårt samhälle är
uppbyggd på de kristna värderingarna och traditionerna. Vi tror att det är
viktigt att känna till dessa för att även förstå andra kulturer och religioners
påverkan i världen.
Vi har inskrivning via hemsidan www.jomala.evl.ax 31.8 - 6.9 Du kan
också ringa pastorskansliet. I år erbjuder vi vinterskriftskola samt
sommarläger på Lemböte lägergård där det även ingår några tillfällen under
höst- och vårtermin samt praktik inom församlingens olika verksamheter.
Även liten grupp, enskild eller vuxenskriftskola erbjuds vid begäran.
Alla datum för skriftskolträffar finns även på vår hemsida
Alla ungdomar födda 2006 som hör till församlingen får en inbjudan per post
med alla datum för skriftskolan.
Om du inte hör till målgruppen eller har andra frågor är du hjärtligt
välkommen att kontakta ungdomsarbetsledare Sonja Winé sonja.wine@evl.fi
018-328 323

Barn- och ungdomsverksamhet
Ålands Unga Kyrka (ca 15-25 år)
I samarbete med flera åländska
församlingar ordnas samlingar och
resor.

Ungkvällar fredagar kl 18
25.9/ 23.10/ 27.11 kl 18
Anmälan via Ålands Unga Kyrkas
Facebooksida
Hjälpledarskolning för
konfirmerade. Anmälan senast 6.9
via hemsidan

Grupper för barn
Tisdagsklubben (åk 1-4)
i klubbrummet. Pyssel, lek och
prat.
tisdagar kl 18-19.30. Start 1.9
Ledare: Jens Rosenberg, Jennifer
Sundberg och Tindra Karlsson

Öppet hus (åk 4-7)
Pyssel, bakning, fika, spel eller
bara häng torsdagar kl 14-17
Start 17.9

Barnandakter på Youtube
Varje söndag med start 4.10
sänds en barnandakt på församlingens
youtubekanal:
Följ med i Gamla testamentets
berättelser.

Höstlovskul
15-16.10 kl 9-15
Vi håller vi till i Olofsgården och St Olofs kyrka med pyssel, lek och
upptäcksfärder tillsammans med Sonja och hjälpledare.
Vi bjuder på lätt lunch och mellanmål
Anmälan via hemsidan senast 11.10 eller ring kansliet

Oblatbakning, start 30.9 kl 19
Vid nattvarden frambär vi bröd och vin till
altaret.
Tillsammans med Finström-Geta församling
planerar vi att
börja baka nattvardsbrödet själva. Bröd som vi
bakat med egna händer av mjöl från åländska
åkrar kan berika vårt nattvardsfirande.
Det första bakningstillfället blir i Jomala den
30.9, vi inleder med Vesper i kyrkan kl 19.

"Måla in ditt liv i korset”
Retreatdag inför Adventstiden med Iotakorsmålning, Lördagen den 28.11
kl 9-17 i Olofsgården
Iotakorset är en själavårdstradition från 400talets Egypten och målas meditativt i olika färger,
där varje färg har sin egen betydelse.
Vi målar på äkta papyrusark från Nilen vilka
tillverkas från den tre-kantiga papyrusstjälken
som pressas och lägges i ett rutmönster.
Symbolen finns där – Våra många gånger spretiga
liv förs in i en ny livsväv – Treenighetens liv.
Ledare: Stig Petrone
Pris: Lunch och material (papyruspapper) till
självkostnadspris, ca 10 euro.
Anmäl senast torsdag 19.11 till kansliet. Läs mer på jomala.evl.ax

Konsert med anledning av

Sånger om himlen

Beethovens jubileumsår
Söndagen 4.10 kl.16 i St Olofs
kyrka
Anders Gabriel Sundström spelar
pianomusik av Ludwig van
Beethoven

söndag 1.11 kl.18
i St Olofs kyrka
Söndagen efter alla helgons dag
sjunger vi sånger som genomsyras
av det kristna hoppet och löftet
om evigt liv.

Retreatresa till retreatgården Snoan i Lappvik 5-8.11
Retreat handlar om att dra sig tillbaka från vardagen för att ge sig själv tid och
ro att hitta sin djupaste längtan och fördjupa relationen till Gud, sig själv och
omvärlden.
Jomala församling ordnar tillsammans med föreningen Den Inre Oasen en
retreatresa till Snoan, som är stiftets egen retreatgård. Snoan ligger naturskönt
i Lappvik mellan Hangö och Ekenäs.
Anmäl intresse till kansliet, mera info kommer under hösten!

Pastorskansliets öppettider
Diakonimottagning

må, ti, 9-12, to 9-14.30
Tisdagar 9-11

Jomala församling
Godbyvägen 445
22150 Jomala

tel

32830

e-post jomala@evl.fi
hemsida www.jomala.evl.ax

förnamn.efternamn@evl.fi
Tf kyrkoherde
Kostnadsfri
Diakonissa

Stefan Äng

verksamhet
Ann-Lis Biström

0400-212 898
0457-3427883

All församlingens verksamhet är kostnadsfri om inte annat anges.
Församlingsvärd
Anette M Karlsson
0457-3420852
För matservering bärs oftast en avgift upp som står nämnd i annonsen för
evenemanget.

”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn
är jag mitt ibland dem.”
Matt 18:20
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 då du flyttar hit. Ifall du vill bli
medlem i kyrkan även här på Åland är du välkommen att ta kontakt med
kansliet jomala@evl.fi , 018-32830 eller att komma in under våra
öppethållningstider så berättar vi mer! Du kan även om du är döpt och
konfirmerad skriva in dej via hemsidan www.blimedlemikyrkan.fi

