Kimitoöns
Församling
februari—maj 2019

Kyrkoherdens hälsning
I vår tidning får du som vanligt mycket information om kommande gudstjänster,
övriga samlingar och evenemang som vår församling har att erbjuda dig. Inte minst
får du i det här numret information om påskens gudstjänster. Påskens budskap
som säger oss: döden ska inte få sista ordet, utan livet har vunnit och dess namn
är Jesus Kristus!
Det är förunderligt hur levande Jesus kan bli för den som erfarit något av dödens
fasa. I dödens närhet kan man uppleva Jesus Kristus som aldrig tidigare. Att döden
öppnar ögonen för Jesus är en ganska allmänt erkänd sanning. Fiskare och
sjömän är ofta religiösa. Frontsoldaten lyssnar med iver till Guds ord. Familjen som
drabbats av att någon dött, kan få en helt ny inställning till Honom som är Uppståndelsen och Livet.
Det är också i ljuset från Kristus som vi lär känna vår synd och vi kristna vet också
att vi får vända våra blickar bort från den egna synden mot Jesus Kristus själv. Då
försvinner dödens fasa. När jag blir liten och Kristus stor, då är döden inte längre
något hemskt. Då har jag redan här nere fått
del av evigheten. Som det står i Joh.17:3:
”Och detta är det eviga livet: att de känner dig,
den ende sanne Guden, och honom som du
har sänt, Jesus Kristus”.
Under våren kommer vi att ha en hel del
musikevenemang, konserter, temagudstjänster och taizéaftnar. Och vi välkomnar två nya
medarbetare: tf diakon Johanna Visapää och
församlingspastor Jesse Heinonen!
Jag önskar att du ser församlingen som ditt
hem, dit du får komma som du är, med allt du
har inom dig.

Varmt välkommen!

Katarina Dahlqvist
Kyrkoherde
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Pärmfoto: Maria Manelius

Februari

Söndag 24.2


församlingshem. Donner, Noponen.

Lördag 2.2


Kl 18 Pianokonsert med Familjen Kruglov i
Dragsfjärds församlingshem.



Kl 11 Tvåspråkig familjegudstjänst i Kimito
församlingshem. Se sid 14.
Donner, Kohtamäki.



Kl 12 Högmässa i Dragsfjärds kyrka.
Heinonen, Södergård.



Kl 15 Tvåspråkig familjegudstjänst i
Dalsbruks kyrka. Scouterna medverkar.
Heinonen, Höglund, Södergård.



Kl 15 Nalleandakt i Västanfjärds
församlingshem. En kort andakt för
församlingens minsta och deras familjer.
Ta gärna med din favoritnalle/annat
mjukisdjur. Efter andakten bjuds det på
kaffe, saft och kex. Lundstén, Noponen.

Kl 16 Gudstjänst i Hitis församlingshem.
Heinonen, Noponen.

Söndag 3.2—Kyndelsmässodagen


Kl 10 Gudstjänst i Västanfjärds

Pianokonsert
Dragsfjärds församlingshem
Lö 02.02.2019 kl 18.00
Familjen Kruglov spelar
Chopin – Debussy –
Rachmaninov – Tjajkovskij
Fritt inträde! Välkommen!
Programblad säljs vid dörren.

Söndag 10.2


Kl 10 Högmässa i Västanfjärds
församlingshem. Lundstén, Noponen.



Kl 14 Gemensamt ansvar-konsert
i Brukshallen. Se sid 14.



Kl 16 Högmässa i Hitis församlingshem.
Lundstén, Noponen.

Torsdag 14.2


Kl 18 Taizéafton i Dragsfjärds församlingshems lilla sal. Visapää, Södergård.
Se sid 14.

Mars
Söndag 3.3


Kl 11 Fastlagsjippo i Västanfjärds
församlingshem till förmån för
Gemensamt Ansvar insamlingen.
I samarbete med Västanfjärds byalag och
St. Jacobs sjöscouter. Lundstén, Noponen.



Kl 12 Gudstjänst i Kimito kyrka.
Donner, Kohtamäki.



Kl 12 Högmässa i Dragsfjärds kyrka.
Heinonen, Södergård.

Söndag 17.2




Kl 10 Högmässa i Kimito kyrka.
Donner, Kohtamäki.
Kl 12 Gudstjänst i Dragsfjärds kyrka.
Dahlqvist, Södergård.
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Söndag 10.3


Kl 10 Gudstjänst i Västanfjärds
församlingshem. Lundstén, Noponen.



Kl 16 Gudstjänst i Hitis församlingshem.
Lundstén, Noponen.



Kl 18 Kvällsmusik och andakt i Kimito
kyrka (tvåspråkig). St. Andreaskören,
Donner, Kohtamäki.

Torsdag 14.3


Kl 18 Taizéafton i i Dragsfjärds församlingshems lilla sal. Visapää, Södergård.
Se sid 14.

Söndag 31.3


April
Söndag 7.4


Kl 12 Tvåspråkig högmässa i Kimito
kyrka. Dahlqvist. Donner, Kohtamäki.
Barn– och ungdomsarbetsledare Solveig
Björklund-Sjöholm välsignas till tjänst.



Kl 10 Familjegudstjänst i Västanfjärds nya
kyrka. Heinonen, Noponen.



Kl 12 Tvåspråkig familjegudstjänst i Kimito
kyrka. Dahlqvist, Södergård.



Kl 15 Gospelgudstjänst i Dalsbruks kyrka.
Baltic Gospel Singers under ledning av
Jenni Engblom och Peter Södergård
medverkar. Lundstén, Höglund,
Södergård.



Kl 16 Familjegudstjänst i Hitis kyrka.
Heinonen, Noponen.

Fredag 22.3


Kl 18 Ekumenisk kväll med mycket sång
och musik i Dalsbruks kyrka tillsammans med medlemmar från Adventskyrkan i Kimito. Dahlqvist, Södergård.

Söndag 24.3


Kl 10 Högmässa i Västanfjärds
församlingshem. Lundstén, Noponen



Kl 12 Gudstjänst i Dragsfjärds kyrka.
Heinonen, Visapää, Södergård.
Efter gudstjänsten missionslunch i
församlingshemmet.

Kl 10 Gudstjänst i Västanfjärds
församlingshem. Lundstén, Södergård.

Söndag 14.4

Söndag 17.3


Kl 15 Lovsångs och förbönsgudstjänst i
Dragsfjärd kyrka. Ekenäs manskör
medverkar. Dahlqvist, Södergård.
Kaffe i församlingshemmet.

Skärtorsdag 18.4


Kl 16 Högmässa i Hitis kyrka.
Lundstén, Noponen.



Kl 18 Tvåspråkiga högmässa i Dalsbruks
kyrka. Heinonen, Södergård.



Kl 19.30 Högmässa i Kimito kyrka.
Donner, Kohtamäki.



Kl 16 Högmässa i Hitis församlingshem.
Lundstén, Noponen.



Kl 19.30 Högmässa i Dragsfjärds kyrka.
Dahlqvist, Södergård.



Kl 18 Musikmeditation och kvällsmässa i
Kimito kyrka. St. Andreaskören, Nina
Källberg, Donner, Kohtamäki.



Kl 19.30 Högmässa i Västanfjärds nya
kyrka. Lundstén, Noponen.
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Långfredag 19.4


Kl 15 Andakt vid Jesu dödsstund i Kimito
kyrka. Lundstén, Kohtamäki.



Kl 17 Andakt vid Jesu dödsstund i Västanfjärds nya kyrka. Lundstén, Kohtamäki.

Påskdagen 21.4


Kl 10 Högmässa i Kimito kyrka.
Donner, Kohtamäki, Karilainen.



Kl 10 Högmässa i Västanfjärds nya
kyrka.Karakorus, Lundstén, Noponen.



Kl 12 Högmässa i Dragsfjärds kyrka.
Heinonen, Visapää, Södergård.



Kl 15 Högmässa på Högsåra pensionat
Heinonen, Södergård.



Kl 16 Högmässa i Hitis kyrka.
Kyrkokören, Lundstén, Noponen.

Annandag påsk 22.4


Kl 15 Tvåspråkig familjegudstjänst i
Dalsbruks kyrka. Scouterna och barnkören medverkar. Dahlqvist, Höglund,
Södergård.

Söndag 28.4




Kl 12 Gudstjänst i Dragsfjärds kyrka.
Heinonen, Noponen.
Kl 14 Musikhappening i Kimito kyrka.
Servering. Donner, Kohtamäki,
Björklund-Sjöholm.

Maj
Söndag 5.5

Torsdag 9.5


Kl 18 Missionskällarens modevisning i
församlingshemmet i Dragsfjärd.
Se sid 7.

Söndag 12.5


Kl 12 Gudstjänst i Kimito kyrka.
Donner, Kohtamäki.

Söndag 19.5—Stupades dag


Kl 10 Tvåspråkig gudstjänst i Kimito kyrka.
Gaudium, Donner, Södergård.



Kl 10 Tvåspråkig gudstjänst i Västanfjärds
nya kyrka. Lundstén, Noponen.



Kl 12 Tvåspråkig högmässa i Dragsfjärds
kyrka. Gaudium,Dahlqvist, Södergård.



Kl 16 Gudstjänst i Hitis kyrka.
Lundstén, Noponen.

Uppvaktning vid hjältegravarna.
Söndag 26.5—Skapelsens söndag


Kl 12 Högmässa i Kimito kyrka.
Heinonen, Kohtamäki.



Kl 15 Högmässa i Dalsbruks kyrka.
Heinonen, Kohtamäki.

Kristi himmelsfärdsdag 30.5


Kl 15 Lovsång– och förbönsgudstjänst i
Dragsfjärds kyrka. Dahlqvist, Södergård.



Kl 10 Gudstjänst i Västanfjärds nya
kyrka. Lundstén, Södergård.



Kl 16 Högmässa i Hitis kyrka.
Lundstén, Noponen.



Kl 16 Gudstjänst i Hitis kyrka.
Lundstén, Södergård.



Kl 18 Kvällsandakt med Taizésånger Kimito
kyrka. Donner, Kohtamäki.



Kl 19 Kvällsmässa i Västanfjärds nya kyrka.
Karakorus, Lundstén, Noponen.

Onsdag 8.5


Kl 19 Hjärtveckans konsert i Dragsfjärds
församlingshem.
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Tänk vad tiden går fort när man har roligt! Jag kom till församlingen i medlet av juli och fick
som extra skärgårdspräst njuta av det underbara vädret, den vackra skärgården och de
trevliga människorna. En bättre början på ett arbete kan man inte önska sig! Sen blev jag
församlingspastor från 1 september med Hitis som ansvarsområde. Då fick jag ta tag i
församlingsverksamheten och lära mig vad allt som hörde till mina arbetsuppgifter. Jag
hade blivit förvarnad om att skärgården inte är lika gästvänlig när höststormarna river tag i
en, men de varningarna kom från människor som kanske inte förstått sig på skärgården.
Höststormar är underbara, bara man står stadigt med tillräckliga kläder! För mig som är
uppvuxen i Nagu finns det ingen dålig årstid i skärgården.
I medlet av november kom en förfrågan från domkapitlet om jag kunde tänka mig en
förflyttning till Houtskär. Jag blev överrumplad, förvånad och förvirrad. Jag vägde för- och
nackdelar mot varandra och det var väldigt jämnt. Jag har trivts så bra, ska jag redan ge upp
det här arbetet som jag knappt ens hunnit komma in i? Det som fick vågskålen att tippa
över mot Houtskär, var möjligheten att få vara hemma med familjen varje kväll, istället för
de två dagar i veckan som jag haft nu. Därför blev mitt beslut att lämna Kimitoön redan
efter så här kort tid.
Jag har mötts av glädje och omtänksamhet av idel trevliga människor. Jag har känt mig
omfamnad och varmt mottagen och det är med sorg jag ger mig av. Men, jag bär också
med mig en stor tacksamhet för allt det jag fått under detta knappa halvår hos er. Den här
tiden blir till en glittrande havsdiamant i mitt minne!
Vill du följa med mig i
pastornochhavet.westerbacka.com

fortsättningen
Tills vi ses igen!

Janette

5

så

kan

du

läsa

bloggen:

Kimito kyrkas orgel fyller 50 år i år och för att fira det ordnar
vi i Kimito kyrka några olika orgelkonserter under det
kommande året. På programmet kommer att vara både
traditionell orgelmusik såväl som program som lämpar sig för
hela familjen. I programmet kommer att ingå orgelstycken av
de mest kända klassiska kompositörerna, filmmusik samt
improvisationer av temamusik och melodier som är kända för
de flesta.
Kimito kyrkas fina akustik kommer till sin rätt i gregoriansk
sång. Vi vill försöka återinföra den här fina musikformen i vår
kyrka bl.a. genom att regelbundet ordna konserter med
gregoriansk musik, genom att fira vesper (kvällsandakt) och
genom att ordna kurser i medeltida tyst bönesång. I vespern
kan du delta både genom att delta i sången men du är också
välkommen med att bara stilla dig och lyssna. I vespern använder vi oss också av taizésånger, som
är enkla, meditativa sånger. En halv timme innan varje vesper övar vi vesperns sånger tillsammans med medlemmar ur kören, de här övningarna är öppna för alla - välkommen med!
Du har också möjlighet att fördjupa dig i medeltida tyst bönesång en gång per månad i kantor
Hanna-Maarit Kohtamäkis röst- och rörelsebönegrupp. Gruppen samlas två torsdagar per månad
i Kimitos prostgård. I gruppen sjunger vi bönesånger men vi gör också andra ljud- och rörelseövningar. Varannan gång fokuserar vi på sången och varannan på rörelsen. Du kan delta utgående
från vad du är intresserad av, endera bara varannan gång eller varje gång. Det behövs inga förhandskunskaper i vare sig sång eller dans! Om du är intresserad, ta kontakt med Hanna-Maarit
Kohtamäki.
Också i de nya kvällsmässorna i Kimito kyrka får vi stanna upp
och stilla oss en stund i vardagen. Dessa mässor kallar vi för
”Musikmeditation och kvällsmässa” och de börjar med musik
som hör ihop med föregående söndags tema och är menad
som en meditativ stund i musikens värld. Tillfället fortsätter
sedan med en sång- och musikbetonad kvällsmässa. Under
våren ordnas två sådana tillfällen: på Mariadagen 24.3 kl 18
(svenskspråkig), som musikgäst har vi då flöjtisten Nina
Källberg och vi lyssnar då till flöjtmusik och sång som hör ihop
med Mariatemat. På söndag 7.4 kl 18 (finskspråkigt) har vi
som musikartist harpisten Krista Leivo och vi lyssnar till keltisk
harpmusik och sjunger keltiska bönesånger.
I Kimito kyrka ljuder många olika sorters musik, följ med
annonseringen och kom med!
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Missionskällaren 30 år
I vår är det 30 år sedan det inom Dragsfjärds församling togs initiativ till att starta
en missionskällare i församlingshemmet i Dragsfjärd.
Till missionskällaren kan man hämta bla. hela och rena kläder, skor, accessoarer,
möbler och bruksföremål (ej elektronik). Missionskällaren är öppen två dagar i
veckan, onsdagar kl 16—18 och lördagar kl 10—12. Frivilliga personer har hand
om verksamheten och intäkterna går till olika projekt inom Kyrkans Utlandshjälp
och Finska missionssällskapet. Kom och kolla in vårt sortiment och fynda till
förmånliga priser!
Den 9.5.2019 blir det Missionskällarens modeshow i församlingshemmet i
Dragsfjärd. Tidigare modeshower har dragit fullt hus så pricka in datumet i
kalendern redan nu!
Vill du komma med och hjälpa till i missionskällaren t.ex med försäljning eller
sortering så ta kontakt med tf diakon Johanna Visapää tfn 040 585 1706.

Matutdelningen
Matutdelning i Fritidsgården i Dalsbruk (Skoghemsvägen 4) fredagar 10.30- 12.00.

Diakonin, Kimitoöns ungdomsverkstad och frivilliga hjälper till med matutdelningen.
Kontaktperson Johanna Visapää tfn 040 585 1706
———————————Matutdelningen i Adventskyrkan i Kimito torsdagar kl 11—12.
Kontaktperson Helena Karilainen tfn 050 342 6825.
Vi samarbetar med Adventskyrkan
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Gravskötsel och bevattning
Den som innehar gravrätten ansvarar för att graven är skött. Man kan sköta graven själv
eller köpa denna tjänst av församlingens gravvårdsfonder. Ett gravskötselavtal kan ingås för ett
eller fem år. Bevattning kan beställas för ett år i gången.
Till de som haft ett års, fem års eller bevattningsavtal som gick ut 2018 så sänder församlingen
i februari-mars en offert. Önskar ni förnya avtalet så träder avtalet i kraft genom att betala
offerten. Önskar ni ändra avtalet så vänligen ta kontakt med församlingskansliet. Om ni inte
önskar förnya avtalet så lämna offerten obetald.
Till de som haft 10 års kontrakt eller längre så sänds inga offerter eftersom församlingen inte
erbjuder så långa kontrakt längre men ta kontakt med församlingskansliet och kom överens om
hurudant avtal ni önskar.
Avgift för gravskötsel och bevattning år 2019:
Dragsfjärd/
1 år
5 år
Bevattning

Västanfjärd

Kimito
80 €
350 €
50 €

100 €
500 €
50 €

Hitis

30 €

Önskar Ni beställa gravskötsel eller bevattning på Kimitoöns församlings gravgårdar,
vänligen kontakta församlingskansli senast 11.4.2019.
I skötselavtalen för Dragsfjärds och Kimitos gravgårdar ingår plantering och skötsel av
sommarblommor, bevattning samt avlägsnande av ogräs och skräp efter behov.
I skötselavtalen för Västanfjärds gravgårdar ingår plantering och skötsel av vår-, och
sommarblommor samt ljung och granris inför vintern, bevattning samt avlägsnande av ogräs
och skräp vid behov.
Hitis gravgård har ingen gravvårdsfond och därför kan inga gravskötselavtal ingås. Däremot är
det möjligt att beställa bevattning.

FÖRSAMLINGSKANSLI
Måndag, onsdag och
torsdag kl. 9.30-15.00

De gravar som har gravskötsel är märkta på följande sätt
(på Hitis enbart bevattning):
Vit käpp
Gravskötsel
Vit käpp med grön rand Bevattning
Vit käpp med röd rand Gravskötselavtalet har gått ut.

tfn. 02-425990
e-post: kimitoon@evl.fi
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Förböns– och diskussionsgrupp

Diakoni &
Vuxenarbete

samlas en gång i månaden i församlingshemmet i Kimito: to 14.2, 14.3, 11.4,
16.5 kl 14.00. Karin Donner och Mona
Diakoni betyder att tjäna, att bära varandras
Pomrén.
bördor, att inge hopp om bättring i vardagens svårigheter. Varje människa har ett
Kårkullagruppen
behov av att bli sedd och hörd, av gemensTräffas tisdagar kl 17.30—19.00 i
kap och någon att samtala med om sin
församlingshemmet i Kimito: 26.2, 26.3,
17.4 (Påsk-kyrka kl. 17.30-18.30 i Kimito livssituation.
Gemenskap erbjuds via deltagande i
kyrka) och 21.5.
Vi håller andakt, pysslar, dricker kaffe program som församlingen ordnar och däroch
umgås
tillsammans.
Solveig med även en naturlig kontakt till kyrkans
medarbetare.
Björklund-Sjöholm.

Onsdagsgruppen
samlas första onsdagen i månaden
kl 14—15.30 i samlingssalen i Solkulla.
Vi har varierande program. Vi har roligt
tillsammans. Helena Karilainen.

Andakter på Solkulla
Hålls tredje onsdagen i månaden kl 14—
15 i Samlingslokalen.

Sopplunch
för män och kvinnor i församlingshemmet Församlingens pensionärer
i Kimito. Vi träffas tredje tisdagen i måna- träffas varannan onsdag jämna veckor
den. Priset är 4€/lunch inkl kaffe och kl 13 i Dragsfjärds församlingshem.
smått och gott till. För mera information Johanna Visapää.
kontakta Benita Guseff.

Läs och sångstund på
Alma-hemmet
en gång i månaden torsdagar kl 14.30
eller
enligt
överenskommelse.
Helena Karilainen.

Dalsbruks

diakonisyförening

samlas i Fritidsgården varannan måndag
kl 13, ojämna veckor. Kontaktperson Gunilla Söderholm tfn 040 861 6594.

Sångstunder i Pasendo
En gång i månaden. Start onsdagen den
30.1 kl. 14.00. Helena Karilainen.
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Barnkören och barnorkestern
Start to 24.1 kl 14.45 – 15.45 i
Dalsbruks skolas musiksal. Varannan
övning kör och varannan orkester.
Ledare: Peter Södergård, övriga ledare:
Hanna-Maarit Kohtamäki (orkester) och
Katarina Dahlqvist.

Barn & Familj

Orgelklubb
Lekfullt orgelspel i Kimito kyrka för
skolelever i lågstadieåldern.

Familjecaféer

Kontakta Hanna-Maarit Kohtamäki.

En stunds fri samvaro för barn och vuxna.


Onsdagar kl 9.30—12 i Fritidsgården i
Dalsbruk. Tina Höglund.



Torsdagar kl 9.00—11.00 i Sagalundsgården i Kimito. I samarbete med
kommunens familjeservice, MML och
Sagalund. Solveig Björklund-Sjöholm.

Söndagsskola
För barn i åldern 5—12 år. Vi träfas 3.2
kl 11, 10.3, 7.4 och 14.4 kl 13 i Kimito
församlingshem. Mera info och anmälan
till Solveig Björklund-Sjöholm. Mona
Pomrén är med som frivilligarbetare.

Scouter
Vargungar (åk 1-3), Äventyrsscouter (åk
4-6), Spejare (åk 7-9) i Fritidsgården i
Dalsbruk. Tina Höglund.

Hjälpledarskolningen
Fortsätter våren 2019. För mera info
och anmälan ta kontakt med Solveig
Björklund-Sjöholm.

Myskväll för kvinnor
Kvinnor inbjuds till en myskväll i månaden i
Kimito församlingshem. Vi träffas onsdagar
13.2, 13.3, 3.4 och 8.5 kl 17.30—19.30.
Ingen förhandsanmälan behövs. Vi bjuder
på kaffe & te med tilltugg samt social samvaro. Solveig Björklund-Sjöholm.

Kocka-klubben
för skolbarn i åk 3—6.

Ungdomskvällar (åk 7-9)


Torsdagar 1gång/månad kl 18.00—
21.00 i Fritidsgården. Tina Höglund

Träffas två gånger i månaden, tisdagar
kl 13—15 i Kimito församlingshem.
Vi träffas följande dagar under våren: 5.2,
26.2, 12.3, 26.3, 9.4, 23.4, 7.5 och den
21.5
Anmälan till Solveig BjörklundSjöholm
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Musik

Röst– och rörelsebönegrupp
Röst- och rörelsebönegrupp två gånger
per månad på torsdagkvällar kl. 18-20 i
Kimito prostgård. Tag kontakt med
Hanna-Maarit Kohtamäki.

Kvintoli+
Start on 30.1 kl 15 i Dragsfjärds församlingshem. Peter Södergård.

Manskören Karakorus

Gaudium
Övningar varannan vecka och alternerar
mellan församlingshemmen i Dragsfjärd
och Västanfjärd. Start to 24.1 kl 18—20
i församlingshemmet i Dragsfjärd.
Peter Södergård.

Övar
enligt
överenskommelse
i
Västanfjärds församlingshem kl 18.
Kai Noponen.

Musik för barn och unga
Se sid 10

Hitis kyrkokör
Övar varannan onsdag kl 17.45—19.00
i Hitis församlingshem. Kai Noponen.

St. Andreaskören
St. Andreaskören övar tre gånger per
månad, två på söndagkvällar och en på
en onsdagkväll kl. 18-20 i Kimito
församlingshem. Det ryms flera sångare
i kören och om du är intresserad, tag
kontakt med kantor Hanna-Maarit
Kohtamäki

Ukulelegruppen
Start to 24.1 kl 16.30 i Dragsfjärds
församlingshem.
Övning
varannan
vecka och alternerar mellan församlingshemmen i Dragsfjärd och Västanfjärd. Peter Södergård.
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Låt våren klinga
Även i år ljuder musiken i våra kyrkor
och församlingshem. I takt med att
våren framskrider och naturen vaknar
till liv - då är det fint och härligt att göra
musik och lyssna till musik som passar
olika stämningar. Följ med i annonseringen om församlingens Låt våren
klinga-konserter. Du som är intresserad
av församlingens konsertliv, kom gärna
med förslag. Församlingens musiker tar
emot förslag med stor tacksamhet. Låt
oss ta vara på vårens skönhet på
sångens och musikens vingar!

Kom med på årets sommarläger på Biskopsö den 25-28.6 2019
På lägret får vi höra berättelser om vikingar och lära oss mer om deras liv. De var
handelsmän, hantverkare och bönder men seglade också västerut på plundringståg och
strider.
Vi kommer tillverka saker, sitta vid lägerelden, skjuta med pilbåge och få segla med
optimistjollar och segelbåt.
Lägret är öppet för alla kommunens barn från åk 1-6—Sommarvänner är också
välkomna med!
Anmälan:
Tina Höglund 040 267194 / tina.hoglund@evl.fi
Maria Manelius 0400 510937 / maria.manelius@evl.fi
Du kan anmäla dej genast, men allra senast fredagen den 30.5.
Vid anmälan ska du tala om ditt namn och din årskurs, vem du vill sova med och om
ni behöver låna tält, eventuella allergier eller dieter, eventuella mediciner/ sjukdomar,
T-skjort-storlek och en målsmans namn och telefonnummer samt e-mail. Meddela
också om bilder på barnet INTE får publiceras.
OBS! Anmälan är bindande och kan annulleras endast vid sjukdom e.d.
Kostnad:
Lägeravgift 75 € (syskonrabatt 10 €) Möjlighet till nedsatt avgift för familjer med
ekonomiska problem.

Lägret ordnas av Dalsbruks Sjöscouter och Kimitoöns församling.
Mera information: www.kimitoonsforsamling.fi
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Gemensamt Ansvar insamlingen
Startar 3.2 och fortsätter till 1.5.2019
Insamlingen Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska
kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och U-länderna, oberoende av
härkomst, religion eller politisk övertygelse.
Av intäkterna går 60 % via Kyrkans Utlandshjälp till katastrofhjälp, 20 % förmedlas via Kyrkans
diakonifond i form av ekonomiska bidrag till människor i ekonomisk nöd i Finland och 20 % till hjälparbete som församlingarna utför på den egna orten.

I Finland används medel från Gemensamt Ansvar 2019 till mindre bemedlade barns och ungas
skolgång och studier, t.ex. genom understöd via Kyrkans diakonifond för anskaffning av studiematerial som ska bekostas själv. Dessutom stöds med diakonifondens understöd personer som av
olika orsaker har svårt ekonomiskt. Mer info finns på www.gemensamtansvar.fi.
Med din hjälp motverkar vi hunger och fattigdom!
”Jag var hungrig och ni gav mig att äta…”

Du kan göra en telefondonation

”…Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa
Ring
minsta som är mina bröder, det har ni gjort för
0600 1 5005 (5,09€/samtal + lpa)
mig.” Matt 25.
0600 1 7010 (10,26€/samtal + lpa)
0600 1 7020 (20,28€/samtal + lpa)
Även en liten gåva hjälper
mycket, tack för bidraget!
Med vänlig hälsning,
Katarina Dahlqvist

Sänd ett sms till numret 16588
Skriv i meddelandefältet:
APU5 (5€)
APU10 (10€)
APU 20 (20€)

Direkta kontonummer
Nordea :

FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola Pankki: FI14 5000 0120 2362 28
Aktia:

FI82 4055 0010 4148 41

Referens nummer: 305271
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Taizé-kvällar i Dragsfjärds församlingshem
Under våren 2019 ordnar Dragsfjärds kapellförsamling träffar i Taizé-anda.
”Kommuniteten i Taizé är ett kristet ekumeniskt brödraskap i Taizé, en by i Burgund i
centrala Frankrike. Kommuniteten grundades år 1949 av Roger Schutz (1915-2005),
sedermera Frère Roger (broder Roger), efter att han tillsammans med flera bröder arbetat i nio
år. Den har idag knappt hundra medlemmar, från mer än 30 länder. De tar även emot ett stort
antal besökare varje år.” (text hämtad från Wikipedia). Broder Rogers vision var att skapa en
gemenskap

över

samfundsgränser

utan

att

man

på

något

sätt

skulle

behöva ge avkall på sitt ursprung.
Medan Dragsfjärds församling ännu fanns ordnades ofta Taizéandakter, men också Taizégudstjänster. Nu tar vi tag i den här gudstjänst-andaktsformen igen. Vi sjunger Taizésånger
antingen a cappella eller med instrumentbeledsagning. Tänkvärda textläsningar och gemenskap är centrala delar. Träffarna hålls i lilla salen i Dragsfjärds församlingshem en torsdag i
månaden.

Datumen

är

följande:

14.02,

14.03

och

11.04.

Varje

gång

med

början kl 18 och kanhända framför värmande öppen spis. T.f. diakon Johanna Visapää och
musikledare Peter Södergård står för arrangemangen.

Gemensamt Ansvar-konsert
Gemensamt Ansvar-konsert hölls senaste februari med framgång. Många var artisterna såväl
som happeningens/konsertens besökare. Feedbacken var så positiv att församlingen på nytt
arrangerar GA-konsert. Söndagen den 10 februari på eftermiddagen är det alltså musikaliskt
jippo i Brukshallen. Artister som senast deltog kommer att vara med men också helt nya utlovas.
Thomas Lundin, artist och känd TV-profil,

och Kimitoöns församlings kyrkoherde Katarina

Dahlqvist är engagerade som programledare. I skrivande stund i december har inte alla artister
ännu hunnit ge bekräftelse på medverkan. Följ med i Annonsbladet, församlingens hemsida och
Facebook när happeningen närmar sig för att få mera information om bl.a. medverkande.

Gemensamt Ansvar-jippo
Kimito kapellförsamling ordnar Gemensamt Ansvar-jippo söndagen den 3 februari. Vi börjar
med gudstjänsten i församlingshemmet kl 11. Därefter äter vi sopplunch. Barnen under 12 år
äter gratis. Vi har pyssel för barn. Elever från Arkipelag uppträder och vi har lotteri.
Hjärtligt välkomna alla, även familjer och barn!
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Kontaktuppgifter—Yhteystiedot
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 DRAGSFJÄRD
 02-425990
e-post: kimitoon@evl.fi
Fornamn.efternamn@evl.fi

Kemiönsaaren seurakunta
Kappelimäentie 6
25870 DRAGSFJÄRD
 02-425990
e-post: kimitoon@evl.fi
etunimi.sukunimi@evl.fi

Präster/Papit
Katarina Dahlqvist
Karin Donner
Julia Lundstén
Jesse Heinonen

044 042 5920 (Kyrkoherde/kirkkoherra)
045 235 0499
044 042 5922
040 029 0554

Kantorer/Kanttorit
Peter Södergård
Hanna-Maarit Kohtamäki
Kai Noponen

050 586 6201
044 042 5931
044 042 5932

Diakoner/Diakonit
Helena Karilainen
Johanna Visapää

050 342 6825
040 585 1706

Ungdomsarbetsledare/Nuoriso-ohjaajat
Tina Höglund
044 742 5950
Solveig Björklund-Sjöholm
050 412 8980
Ekonomikansli/Taloustoimisto
Pernilla Gustafsson, ekonomichef
Annette Viljanen

040 827 0478
044 742 5913

Församlingskansli/Seurakuntatoimisto 02-425990
(öppet/auki må/ma, on/ke, to kl 9.30—15)
Jeanette Gustafsson
Nina Bärling
Fastighetspersonal/Kiinteistöhenkilökunta
Janne Backas, Dragsfjärd
045 124 8773
Maria Manelius, Dragsfjärd/Dbruk 044 042 5961
Teijo Pitkäranta, Kimito
040 059 1589
Elina Lücke, Kimito
044 740 9189
Richard Sundman, Västanfjärd
044 042 5963
Peter Fihlman, Hitis
040 823 8254
Titti Hagelberg
044 750 8431

www.kimitoonsforsamling.fi
www.kemionsaarenseurakunta.fi

Kemiönsaaren
Seurakunta
helmikuu—toukokuu 2019

Kirkkoherran tervehdys
Lehdestämme löydät kuten tavallista paljon tietoa tulevista jumalanpalveluksista,
muista kokoontumisista ja tapahtumista, joita seurakuntamme tarjoaa sinulle.
Tässä numerossa saat erityisesti tietoa pääsiäisen jumalanpalveluksista.
Pääsiäisen sanoma kertoo meille: kuolema ei saa viimeistä sanaa, vaan elämä on
voittanut ja sen nimi on Jeesus Kristus!
On ihmeellistä, miten eläväksi Jeesus voi tulla sille, joka on kokenut kuoleman
kauheutta. Kuoleman lähellä Jeesuksen Kristuksen voi kokea kuin ei koskaan
aikaisemmin. Kuolema avaa silmät Jeesukselle, on aika yleisesti tunnustettu
totuus. Kalastajat ja merimiehet ovat usein uskovaisia. Rintamasotilaat kuuntelevat
innokkaasti Jumalan sanaa. Perhe, jota kuolema on kohdannut, ehkä suhtautuu
uudella tavalla Häneen, joka on Ylösnousemus ja Elämä.
Kristuksen valossa opimme tuntemaan syntimme ja me kristityt tiedämme myös,
että voimme kääntää katseemme pois omasta synnistämme kohti itse Jeesusta
Kristusta. Silloin kuoleman pelko katoaa. Kun minusta tulee pieni ja Kristuksesta
suuri, silloin kuolema ei ole enää jotain kauheaa. Silloin olen jo täällä maan päällä saanut
osan autuudesta. Kuten lukee Joh. 17:3: "Ja
ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut,
ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet
lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen."
Kevään aikana meillä on monia musiikkitapahtumia, konsertteja, teemajumalanpalveluksia
ja taize-iltoja.
Toivotamme
tervetulleiksi
kaksi
uutta
työntekijää: vt diakoni Johanna Visapään ja
seurakuntapastori Jesse Heinosen. Toivon,
että näet seurakunnan kotinasi, jonne saat
tulla sellaisena kuin olet, omana itsenäsi.

Lämpimästi tervetuloa!
Katarina Dahlqvist
Kirkkoherra
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Helmikuu

Maaliskuu
Sunnuntai 3.3.


Pianokonsertti
Dragsfjärdin seurakuntakoti
La 02.02.2019 kl(o) 18.00
Perhe Kruglov soittaa
Chopin – Debussy – Rachmaninov
– Tsaikovski
Vapaa pääsy! Tervetuloa!
Ovella ohjelmalehtiset
myytävänä.

Klo 10 Jumalanpalvelus Kemiön
kirkossa. Heinonen, Kohtamäki.

Keskiviikko 6.3.


Klo 18 Tuhkakeskiviikon viikkomessu
Kemiön kirkossa. Donner, Kohtamäki.

Sunnuntai 10.3.


Klo 18 Iltamusiikki ja hartaus Kemiön
kirkossa (kaksikielinen)
Pyhän Andreaksen kuoro, Donner,
Kohtamäki.

Sunnuntai 17.3.


Klo 12 Kaksikielinen messu Kemiön
kirkossa.
Donner,
Dahlqvist,
Kohtamäki. Lapsi– ja nuorisoohjaaja
Solveig Björklund-Sjöholm siunataan
virkaan. Riparisunnuntai.

Sunnuntai 3.2.


Klo 11 Kaksikielinen perhejumalanpalvelus Kemiön seurakuntakodissa.
Kts s. 9.



Klo 15 Kaksikielinen perhejumalanpalvelus Taalintehtaan kirkossa.
Partiolaiset, Heinonen, Höglund,
Södergård.

Sunnuntai 10.2.


Klo 14 Yhteisvastuu-konsertti
Ruukin halllissa. Kts s. 9.

Sunnuntai 17.2.


Klo 12 Messu Kemiön kirkossa.
Donner, Kohtamäki.
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Huhtikuu
Sunnuntai 7.4.


Klo 18 Musiikkimeditaatio ja iltamessu
Kemiön kirkossa, Kelttiläisiä
rukouslauluja ja harppumusiikkia. Krista
Leivo/harppu. Donner, Kohtamäki.

Sunnuntai 14.4.
Klo 12 Kaksikielinen perhejumalanpalvelus
Kemiön kirkossa. Dahlqvist, Södergård.



Kiirastorstai 18.4


Klo 18 Messu Kemiön kirkossa.
Donner, Kohtamäki.



Klo 18 Kaksikielinen messu Taalintehtaan
kirkossa. Heinonen, Södergård.

Pääsiäispäivä 21.4


Klo 12 Messu Kemiön kirkossa.
Donner, Karilainen, Kohtamäki.

Toukokuu
Sunnuntai 12.5.


Kaatuneiden päivä 19.5.


Klo 10 Kaksikielinen jumalanpalvelus
Kemiön kirkossa. Gaudium, Donner,
Södergård.



Klo 10 Kaksikielinen jumalanpalvelus
Västanfjärdin kirkossa.
Lundstén, Noponen.



Klo 12 Kaksikielinen messu Dragsfjärdin
kirkossa. Gaudium, Dahlqvist,
Södergård.

Toinen pääsiäispäivä 22.4


Klo 15 Kaksikielinen perhejumalanpalvelus
Taalintehtaan kirkossa. Partiolaiset ja
lapsikuoro. Dahlqvist, Södergård, Höglund.

Klo 10 Jumalanpalvelus Kemiön kirkossa.
Donner, Kohtamäki.

Kunniakäynti sankarihaudoilla
Sunnuntai 28.4


Kl 14 Musiikkitapahtuma kaikenikäisille
Kemiön kirkossa Tarjoilu. Kohtamäki,
Donner, Björklund-Sjöholm.
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Keskiviikko 29.5.


Klo 18 Vesper Kemiön kirkossa
Lundstén, Kohtamäki.



Klo 19.30 Vesper Taalintahtaan kirkossa.
Lundstén, Kohtamäki.

Kemiön kirkon urut täyttävät tänä vuonna 50 vuotta, ja sen
johdosta järjestämme Kemiön kirkossa tulevan vuoden
aikana muutamia urkukonsertteja. Ohjelmistossa tulee
olemaan sekä perinteistä urkumusiikkia että koko perheelle
sopivaa ohjelmaa aina urkumusiikin tunnetuimmista suurista klassikoista elokuvamusiikkiin ja kaikille tutuista teemoista improvisoituun kevyempään ohjelmistoon.
Kemiön kirkon hieno akustiikka on parhaimmillaan gregoriaanisessa laulussa. Pyrimme elvyttämään tämän musiikin
harrastusta kirkossamme mm. järjestämällä säännöllisesti
gregoriaanisen musiikin konsertteja, viettämällä vespereitä
eli iltarukoushetkiä ja järjestämällä keskiaikaisen hiljaisen
rukouslaulun kursseja. Vesperiin voit osallistua vain kuuntelemalla ja hiljentymällä, mutta myös laulamalla itse
mukana. Vespereissä käytämme taizé-lauluja. Puoli tuntia ennen jokaista vesperiä harjoittelemme vesperin lauluja yhdessä kuorolaisten kanssa, ja nämä harjoitukset ovat aina kaikille
avoimet- Tervetuloa mukaan!
Keskiaikaiseen hiljaiseen rukouslauluun pääsee keskittymään myös kerran kuukaudessa
kanttori Hanna-Maarit Kohtamäen ääni- ja liikerukousryhmässä, joka kokoontuu kaksi kertaa
kuukaudessa Kemiön pappilassa torstaisin. Laulamme rukouslauluja, mutta teemme myös
muita ääni- ja liikeharjoituksia. Joka toinen kertaa painottuu lauluun ja joka toinen liikkeeseen.
Voit olla mukana kiinnostuksesi mukaan joko vain toisessa tai molemmissa, mitään ennakkotaitoja laulusssa tai tanssissa ei tarvita! Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Hanna-Maarit Kohtamäkeen.
Hiljentymisen ja musiikin äärellä olemme myös Kemiön
uudenlaisissa iltamessuissa, jotka ovat ohjelmassa nimellä
”Musiikkimeditaatio ja iltamessu”. Tämä ilta koostuu mietiskelevästä ja sunnuntain teemaan sopivasta musiikkiosuudesta
ja jatkuu suoraan laulu- ja musiikkipitoiseen iltamessuun.
Keväällä näitä iltoja on kaksi: Marianpäivänä 24.3. klo 18
(ruotsinkielinen) muusikkovieraamme on huilisti Nina
Källberg ja kuulemme Maria-aiheista huilu- ja laulumusiikkia.
Sunnuntaina 7.4. klo 18 (suomenkielinen) muusikkovieraamme on harpisti Krista Leivo ja kuulemme kelttiläistä
harppumusiikkia ja laulamme kelttiläisiä rukouslauluja.
Kemiön kirkossa soi monenlainen musiikki, seuraa siis
ilmoittelua ja tule mukaan!
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Hautojen hoito ja kastelu
Hautaoikeuden omistajan velvollisuus on pitää hauta hoidettuna.Haudan voi hoitaa itse tai
ostaa tämän palvelun seurakunnan hautainhoitorahastoista. Haudanhoitosopimuksen voi sopia
yhdeksi tai viideksi vuodeksi. Kastelun voi tilata yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
Heille, joilla on ollut yhden tai viiden vuoden sopimus tai kastelusopimus, joka loppui 2018, lähettää seurakunta helmi-maaliskuussa tarjouksen. Jos toivotte sopimuksen uusimista, niin se
astuu voimaan maksamalla tarjous. Jos toivotte sopimuksen muutosta, niin ottakaa ystävällisesti yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Jos ette halua uusia sopimusta, niin jättäkää tarjous maksamatta.
Heille, joilla on ollut 10 vuoden tai pitempi sopimus ei lähetetä tarjousta, koska seurakunta ei
enää tarjoa niin pitkiä sopimuksia, mutta ottakaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon ja sopikaa,
minkälaisen sopimuksen haluatte.
Hautojen hoito– ja kastelumaksut vuonna 2019:
Dragsfjärd/
1 vuosi
5 vuotta
Kastelu

Västanfjärd

Kemiö
80 €
350 €
50 €

100 €
500 €
50 €

Hiittinen

30 €

Jos haluatte tilata hautojen hoidon tai kastelun Kemiönsaaren seurakunnan hautausmaille, ottakaa ystävällisesti yhteyttä Kemiönsaaren seurakunnan seurakuntatoimistoon 11.4.2019 mennessä.
Dragsfjärdin ja Kemiön hautausmaiden hoitosopimuksiin sisältyvät kesäkukkien istutus ja hoito,
kastelu sekä rikkaruohojen kitkentä ja roskien poistaminen tarpeen mukaan.
Västanfjärdin hautausmaiden hoitosopimuksiin sisältyvät kvät– ja kesäkukkien istutus ja hoito
sekä talveksi kanerva ja havunoksat, kastelu sekä rikkaruohojen kitkentä ja roskien poistaminen
tarpeen mukaan.

Hiittisten hautausmaalla ei ole haudanhoitorahastoa, minkä vuoksi sen haudoille ei voi sopia
haudanhoitosopimusta.

SEURAKUNTATOIMISTO

Haudat, joilla on hoitosopimus, on merkitty seuravaasti
Maanantaisin, keskiviikkoisin (Hiittisissä ainoastaan kastelu):

ja torstaisin klo. 9.30-15.00
puh. 02-425990
e-post: kimitoon@evl.fi
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Valkoinen keppi
Haudanhoito
Valkoinen keppi vihreällä raidalla Kastelu
Valkoinen keppi punaisella raidalla Haudanhoitosopimus on
päättynyt

Lapset ja
perheet
Urkukerho
Leikkimielistä
urkujen
soittoa
kirkossa
ala-asteikäisille
Soita Hanna-Maarit Kohtamäelle.

Kemiön
lapsille.

Partiolaiset
Sudenpennut (lk 1-3)
seikkailupartiolaiset (lk 4-6)
Taalintehtaan kerhotalossa. Tina Höglund

Perhekahvila


Keskiviikkoisin klo 9.30—12 Taalintehtaan kerhotalossa Tina Höglund



Torstaisin
9.00—11.00
Sagalundin
päärakennuksessa. Yhteistyössä kunnan
perhepalveluiden, MLL:n ja Sagalundin
kanssa. Solveig Björklund-Sjöholm

Isoskoulutus
Jatkaa keväällä 2019. Solveig BjörklundSjöholm

Naisten viihtymisilta
Naiset kutsutaan viihtyisään iltaan, kerran
kuukaudessa
Kemiön
seurakuntataloon.
Tapaamme keskiviikkoisin 13.2, 13.3, 3.4 ja
8.5 klo 17.30—19.30. Ei ennakkoilmoitusta.
Solveig Björklund-Sjöholm.

Pyhäkoulu
5—12 vuotialle lapsille.
Tapaamme 3.2 klo 11, 10.3, 7,4 ja 14.4 klo 13
Kemiön seurakuntatalossa. Jos tahdot lisätietoja tai ilmoittautua ota yhteyttä Solveig
Björklund-Sjöholmiin.

Aikuistoiminta
Aikuisten iltapäiväkerho
kokoontuu
kerran
kuukaudessa
Taalintehtaan kerhotalossa. Tapaamme
keskiviikkoisin 13.2, 13.3, 10.4 ja 8.5
klo 13—14.30 Taalintehtaan kerhotalossa.
Johanna Visapää.

Keskustelupiiri
kokoontuu kerran kuukaudessa klo 14.0015.30 Kemiön seurakuntakodissa alkaen
15.2. Meillä voi olla teema, josta puhumme
tai vierailevana henkilönä kanttori tai pappi.
Meillä on monipuolista ohjelmaa ja tietysti
kahvia ja pullaa. Helena Karilainen.

Luku– ja lauluhetki
Alma-kodissa
kerran
kuussa
sopimuksen
mukaan
to klo 14.30. Meillä on aluksi pieni
hartaushetki ja sitten laulamme virsiä
yhdessä. Voimme myös lukea ajankohtaisia
asioita
päivän
lehdistä
tai
tutustua
johonkin mielenkiintoiseen kirjan tekstiin.
Helena Karilainen.

Lauluhetket Pasendossa
kerran kuussa alkavat 30.1. klo 14.00.
Yhteyshenkilö: Helena Karilainen.
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Musiikki
Kvintoli+
Alkaa 30.1.2018 klo 15 Dragsfjärdin
seurakuntakodissa. Peter Södergård

Pyhän Andreaksen kuoro
Pyhän Andreaksen kuoro harjoittelee
kolme kertaa kuukaudessa, kahtena
sunnuntai-iltana ja yhtenä keskiviikkoiltana Kemiön seurakuntakodilla klo 1820. Mukaan mahtuu uusia laulajia, jos
olet kiinnostunut, ota yhteyttä kanttori
Hanna-Maarit Kohtamäkeen.

Ääni-liikerukousryhmä
Ääni-liikerukousryhmä kaksi kertaa
kuukaudessa torstai-iltaisin klo 18-20
Kemiön pappilassa. Ota yhteyttä HannaMaarit Kohtamäkeen.

Anna kevään soida
Myös tänä vuonna on kevään edetessä
kirkoissamme
konsertteja.

ja

seurakuntakodeissa

Luonnon herätessä eloon on

riemullista tehdä ja kuunnella siihen tilantee-

Gaudium

seen sopivaa musiikkia. Seuraa ilmoittelua

Harjoittelee joka toinen torstai klo 18—
20
Dragsfjärdin-, ja Västanfjärdin
seurakuntakodeissa. Kevään harjoitukset alkavat to 24.1 Dragsfjärdin
seurakuntakodissa . Peter Södergård

Anna kevään soida-konserteista , ja sinun

Ukuleleryhmä
Harjoittelee joka toinen torstai klo 16.30
vuorotellen Dragsfjärdin– ja Västanfjärdin seurakuntakodeissa. Kevään
harjoitukset alkavat 24.1 Dragsfjärdin
seurakuntakodissa. Peter Södergård.
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oma ehdotuskin otetaan huomioon uusia
keinoja ja tapoja etsiessämme.
Tehköön

musiikki

uuden kevään !

sinunkin

elämässäsi

Yhteisvastuukeräys
Alkaa 3.2. ja jatkuu 1.5.2019 saakka
Yhteisvastuukeräys on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon
vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa, riippumatta
syntyperästä, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta.
Tuotosta menee 60 % Kirkon Ulkomaanavun kautta katastrofiapuun, 20 % välitetään Kirkon
diakoniarahaston kautta taloudellisten avustusten muodossa ihmisille taloudellisessa hädässä
Suomessa ja 20 % avustustyöhön, jota seurakunnat tekevät omalla paikkakunnallaan.
Suomessa Yhteysvastuukeräyksen 2019 varat käytetään vähävaraisten lasten ja nuorten
koulunkäyntiin ja opintoihin, esim. Kirkon diakoniarahaston kautta avustuksina oppimateriaalihankintoihin, jotka olisi kustannettava itse. Sen lisäksi diakoniarahaston avulla tuetaan
henkilöitä, joilla on eri syistä taloudellisesti vaikeaa. Lisätietoa sivulla www.yhteisvastuu.fi
Sinun avullasi torjumme nälkää ja köyhyyttä.

”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle
ruokaa…”
”… Kun te autatte hädässä olevia, silloin te
autatte ja palvelette minua.”
Matt 25.
Pienikin lahja auttaa paljon
Kiitos lahjasta.

Ystävällisin terveisin,

Voit lahjoittaa myös puhelimella

Soita
0600 1 5005 (5,09€/puh + pvm)
0600 1 7010 (10,26€/puh + pvm))
0600 1 7020 (20,28€/puh + pvm))

Lähetä tekstiviesti numeroon 16588
Kirjoita viestikenttään:
APU5 (5€)
APU10 (10€)
APU 20 (20€)

Katarina Dahlqvist

Suorat tilinumerot
Nordea :

FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola Pankki: FI14 5000 0120 2362 28
Aktia:

FI82 4055 0010 4148 41

Viitenumero: 305271
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Yhteisvastuu-konsertti
Viime helmikuussa pidettiin menestyksekäs Yhteisvastuu-konsertti. Esiintyjiä oli monia, samoin
kuin tapahtuma/konserttiyleisöä. Palaute oli niin positiivista, että seurakunta järjestää samanlaisen uudestaan. Sunnuntaina 10. helmikuuta on sitten sellainen musikaalinen kimara Ruukinhallissa. Mukaan tulee viimekertaisia esiintyjiä sekä aivan uusia on luvassa.
Thomas Lundin, artisti ja tunnettu TV-kasvo sekä Kemiönsaaren seurakunnan kirkkoherra
Katarina Dahlqvist ovat lupautuneen juontajiksi. Tätä kirjoitettaessa joulukuussa ei jokainen
esiintyjä ole vielä ehtinyt antaa vahvistusta mukanaololleen. Seuraa Ilmoituslehteä, seurakunnan
kotisivuja ja Facebook-sivua silloin kun ajankohta lähestyy niin saat lisätietoa mm. esiintyjistä.

Yhteisvastuu-tapahtuma
Kemiön kappeliseurakunta järjestää yhteisvastuukeräykseen liittyen tapahtuman sunnuntaina
3. helmikuuta. Tapahtuma alkaa jumalanpalveluksella seurakuntakodissa klo 11.00 Tämän
jälkeen saamme keittolounasta. Lapset alle 12 v. syövät ilmaiseksi. Meillä on askartelua lapsille.
Arkipelagin oppilaat esiintyvät ja meillä on arvontaa. Sydämellisesti tervetuloa kaikki, myös
perheet ja lapset!

Ajatella, miten aika kuluu, kun on hauskaa! Tulin seurakuntaan heinäkuun puolivälissä ja sain
ylimääräisenä seurakuntapastorina nauttia ihanasta ilmasta, kauniista saaristosta ja mukavista
ihmisistä. Parempaa alkua työlle ei voi toivoa! Sitten minusta tuli seurakuntapastori 1. syyskuuta
lähtien Hiittinen vastuualueena. Silloin sain ryhtyä seurakuntatyöhön ja opetella, mitä kaikkea
kuului työtehtäviini. Minua oli varoitettu, ettei saaristo ole yhtä ystävällinen, kun syysmyrskyt
riepottavat, mutta ne varoitukset tulivat ihmisiltä, jotka eivät ehkä ymmärtäneet saaristoa.
Syysmyrskyt ovat ihania, kun vain seisoo tukevasti ja on pukeutunut oikein! Minulla, joka olen
kasvanut Nauvossa, ei ole huonoa vuodenaikaa saaristossa.
Marraskuussa tuli kysely Tuomiokapitulista, jos voisin ajatella siirtoa Houtskariin. Olin yllättynyt,
hämmästynyt ja hämmentynyt. Punnitsin hyvät ja huonot puolet vastakkain ja tulos oli hyvin
tasainen. Olen viihtynyt niin hyvin, onko minun jo luovuttava tästä työstä, johon tuskin olin ehtinyt
perehtyä? Vaa'ankieli kääntyi Houtskarin puoleen, koska oli mahdollista olla kotona perheen
kanssa iltaisin, kahden päivän sijasta viikossa, mitä minulla nyt on ollut. Siksi päätin jättää
Kemiönsaaren näin lyhyen ajan kuluttua.
Olen kohdannut iloa ja huomaavaisuutta vain mukavien ihmisten taholta. Olen tuntenut itseni
lämpimästi vastaanotetuksi ja olen surullinen lähtiessäni. Mutta, tunnen myös suurta kiitollisuutta
kaikesta siitä, mitä olen saanut tänä melkein puolen vuoden aikana luonanne. Tästä ajasta tulee
kiiltävä meritimantti muistiini!
Jos haluat seurata minua jatkossa, voit lukea blogia:
pastornochhavet.westerbacka.com
Kunnes taas tapaamme!

Janette
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Lähetyskellari 30 vuotta
Tänä keväänä tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä kun lähetyskellari päätettiin perustaa
Dragfjärdin seurakuntakodin tiloihin.
Lähetyskellariin voi tuoda mm. ehjiä ja puhtaita vaatteita, kenkiä ja asusteita,
huonekaluja (ei elektroniikkaa) sekä käyttötavaraa. Lähetyskellari on auki kahtena
päivänä viikossa, kesiviikkoisin 16 – 18 ja lauantaisin 10 – 12. Toiminta pyörii
vapaaehtoisvoimin ja tulot käytetään erilaisiin Kirkon ulkomaanavun sekä Suomen
lähetysseuran projekteihin. Tule tutustumaan valikoimaamme ja tekemään löytöjä
edulliseen hintaan.

Lähetyskellarin muotinäytös järjestetään 9.5. seurakuntakodissa. Muotinäytökset
ovat olleet suosittuja, joten merkitse tapahtuma kalenteriisi jo nyt.
Jos haluat osallistua vapaaehtoisena lähetyskellarin toimintaan ota yhteyttä
Johanna Visapää puh 040 585 1706.

Ruokajakelu
Ruokajakelu Taalintehtaan kerhotalolla (Metsäkodintie 4) perjantaisin 10.30- 12.00.
Johanna Visapää puh 040 585 1706.
Jakelussa auttaa diakonia, Kemiönsaaren nuorisotyöpaja sekä vapaaehtoiset.
——————Ruokakassien jakelu torstaisin Adventtikirkossa Kemiössä klo 11 –12.
Helena Karilainen puh 050 342 6825.
Teemme yhteistyötä Advettikirkon kanssa.
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Tule mukaan kesäleirille Biskopsö-saarelle 25-28.6 2019
Leirillä saamme kuulla tarinoita viikingeistä ja heidän elämästään. He olivat
kauppiaita, käsityöläisiä ja viljelijöitä mutta purjehtivat myös länteen ryöstöretkille
ja taistelemaan.
Me valmistamme esineitä, iltaisin kokoonnumme leiritulen ympärillä , ammumme
jousipyssyillä ja purjehdimme optareilla ja purjeveneellä.
Leiri on avoinna kaikille kunnan oppilaille vk:lta 1-6.—Kesakaverit ovat myos tervetulleita
mukaan.
Ilmoittautuminen:
Tina Höglund 040 267194 / tina.hoglund@evl.fi
Maria Manelius 0400 510937 / maria.manelius@evl.fi
Voit heti ilmoittautua mutta viimeistään perjantaina 31.5.
Ilmoittautumisen yhteydessa kerrot nimesi, milla luokalla olit, kenen kanssa haluat asua,
mahdolliset allergiat/erityisruokavalio. Kerro myos jos sinulla on joku sairaus joka vaatii
laakkeita. Imoita T-paidan koko seka aidin tai isan puhelinnumero ja sahkopostiosoite.
Ilmoita myos jos lapsen kuvia leirista EI SAA julkaista.
Leirimaksu:
Leirimaksu on 75 € (sisaralennus 10 €) Perheet joilla on taloudellisesti tiukkaa voivat saada
maksuista alennuksen.
Leirin järjestäjät:
Dalsbruks Sjöscouter / Taalintehtaan meripartio ja
Kemiönsaaren seurakunta.
Lisää infoa: www.kemionsaarenseurakunta.fi
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