olika situationer kan det vara bra att samtala med
någon i förtroende. Inget problem är för litet då
det är viktigt för dig! Ta kontakt!

Pedersöre
församling

GUDSTJÄNST

SAMTAL OM SORG
En grupp för sörjande. Start to 10.10 kl 13.30 i
Kyrkhemmet i Bennäs. Träff fyra gånger, varannan vecka. Ledare Stefan Erikson, Åsa Eklund.

ALLHELGONA

Gudstjänst i kyrkan i regel kl 10 varje söndag.
Körerna medverkar i gudstjänsterna, se mera info
i rutan om sång och musik. Kyrkkaffe serveras
ibland i Pelargången. Du kan också delta i gudstjänsterna via direktsändningar i webbradion. Gå
in www.pedersoreforsamling.fi/fordjupa-din-tro
(Sändningarna fungerar endast i direktsändning!)

hösten 2019

DOP, VIGSEL, JORDFÄSTNING
Mera information om de vanligaste kyrkliga förrättningarna, deras innebörd och förutsättningar
samt om praktiska förberedelser i anslutning till
dem finns på vår webbsida.

Fr 1.11 kl 18-20 Kyrkan öppen för stillhet och
ljuständning. Lö 2.11 kl 10 Högmässa med nattvard i kyrkan och kl 19 Ljuständning för gravsatta
i Pedersöre församling sedan allhelgona 2018,
MERA PÅ GÅNG
kyrkan. Sö 3.11 kl 10 Familjegudstjänst med
Kolla in webbsidan: pedersoreforsamling.fi samt
söndagsskolan i Lepplax bykyrka (radiering)
gilla på facebook: www.facebook.com/
VI FINNS TILL FÖR DIG
pedersoreforsamling! Tidningen Kyrkpressen
prenumereras till alla hem i församlingen. I den
När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsprofinns också aktuell info från församlingen och vår
blem eller något annat bekymmer känns svårt kan
kyrka. Tidningen utkommer varannan vecka.
du vända dig till församlingens arbetare. I livets
KONTAKTUPPGIFTER
Församlingens kansli finns i Kyrkostrands församlingshem invid Pedersöre kyrka, Vasavägen 116.
Kansliet är öppet måndag, onsdag, fredag kl 9-13 (tisdagar och torsdagar stängt).
Församlingens medarbetare nås också andra tider per telefon.
Församlingssekreterare Lena Sandberg tfn 040-3100440 (Församlingskansli)
Kyrkoherde Hans Häggblom tfn 040-3100441
Kaplan Stefan Erikson tfn 040-3100442
Församlingspastor Jimmy Österbacka tfn 040-3100473
Kantor Henrik Östman tfn 040-3100444, henrik.a.ostman@evl.fi
Kantor Diana Pandey tfn 040-3100445
Diakoniarbetare Åsa Eklund tfn 040-3100446
Diakoniarbetare Maria Emet tfn 040-3100447
Ledare för barnverksamheten Annika Snellman tfn 040-3100448
Ungdomsarbetsledare Mi Lassila tfn 040-3100449
Barnledare: Elin Byggmästar, Ulrika Finnberg, Pernilla Klemets, Gunilla Pesämaa,
Ann-Maj Smedman-Skog, Malin Sundqvist
Epost: förnamn.efternamn@evl.fi Webbsida: www.pedersoreforsamling.fi
Vi finns även på facebook: www.facebook.com/pedersoreforsamling.
Samfällighetens Centralregister (ärenden som gäller folkbokföring) tfn 040-3100490
Samfällighetens Gravkontor (ärenden som gäller gravar) tfn 040-3100404

Kyrkhemmet är nyrenoverat
Kyrkhemmet i Bennäs har renoverats under
sommaren. Barnens och ungdomarnas utrymmen har flyttat och ytorna är förnyade. I kyrksalen är den tillfälliga väggen borta och salen
uppfräschad. Köket har fått en ansiktslyftning.
Det blir öppet hus söndagen 20.10 kl 12-16.
Invigningsfesten är kl 14 med bl a Manskören
som medverkar. Välkommen!

tfn 040-3100440

www.pedersoreforsamling.fi

Nya Pedersöre församling
Pedersöre, Esse och Purmo församlingar upphör och bildar en ny Pedersöre församling från
och med 1.1 2020. Kaj Granlund blir den nya
församlingens kyrkoherde. Övriga anställda
överförs till nyinrättade tjänster. Den nya församlingens delområden följer de gamla församlingsgränserna. Gudstjänster kommer fortsättningsvis att hållas i den nya församlingens
tre kyrkor. Ett nytt församlingsråd utses genom
församlingsval. Organisationskommissionen
och församlingens medarbetare förbereder
samgången och förändringarna under hösten.

BARN
Söndagsskolan 3 år uppåt. Bar nens egen gudstjänst på söndagen i byn eller i kyrkan.
Flynängens bönehus kl 11
Kållby bönehus kl 10
Lepplax bykyrka kl 10
Lövö bönehus kl 10
Söndagsskolan i Forsby hålls samtidigt som gudstjänsten i bykyrkan 22.9 och 17.11.
Nyhet! Söndagsskola för bar n hålls i sakr istian
under predikan i gudstjänsten i Pedersöre kyrka
följande söndagar 13.10, 20.10, 24.11, 1.12.

Fredagsskola åk 5-7 på fredagar kl 18 i Flynängens bönehus och i Lepplax bykyrka.
Dagklubb för 4-5 åringar Två för middagar per
vecka. I Kyrkhemmet i Bennäs, Kållby församlingssal, Lepplax bykyrka och Sandsund i Bulderbackagården. Lediga platser finns, kontakta Annika
Snellman
Barnkör för bar n i åk 1-6 som tycker om att
sjunga! Onsdagar kl 18-19 i Kyrkhemmet i Bennäs, start 18.9. Ledare Diana Pandey.
Häftis klubbver ksamhet för bar n i åk 1-4.
Bulderbackagården i Sandsund, onsdag kl 18-19
Forsby bykyrka, torsdag kl 15-16
Kyrkhemmet i Bennäs, tisdag kl 18-19
Kållby församlingssal, onsdag kl 18-19
Lepplax bykyrka måndag, åk 1-2 kl 14-15,
åk 3-4 kl 15.30-16.30
Östensö skola, onsdag kl 15.30-16.30
Klubb 10+ för pojkar och flickor som fyllt 10
år. Kostnad för evenemang tillkommer. Start i
Kyrkhemmet i Bennäs må 24.9 kl 18-20, varannan
vecka. Anmäl via webbsidan.

bykyrka, Sandsund, Bulderbackagården samt i
Kyrkhemmet i Bennäs.

Familjegudstjänst Sö 29.9
kl 11 i kyrkan, söndagsskolan
och dagklubben medverkar.
Bibel för barn delas ut som
gåva till församlingsmedlemmar födda 2014. Nya barnledarna, Pamela Klemets och AnnMaj Smedman-Skog, välkomnas till församlingens tjänst.
Familjegudstjänst med nattvard Sö 27.10 kl 10 i
kyrkan tillsammans med höstmöten arrangerade av
LFF.
Familjeretreat på Pör kenäs läger går d 1-3.11. En
möjlighet för familjer att få en helg tillsammans,
utan skärmar och måsten som finns hemma. Tanka
familjetid och gemenskap med andra familjer på en
lugn och naturskön plats. Barnoas, Torbjörn &
Sara Sandell, Fredrik Kass. Pris 83 €/vuxen, 55 €/
barn (3-17 år). Man kan också delta ett dygn. Anmäl till kansliet@kyrkansungdom.fi senast 25.10.

SÅNG OCH MUSIK
Kyrkokören övar tor sdagar kl 18.30 i Kyr kostrands församlingshem, dir. Diana Pandey

SKRIFTSKOLAN 2019-2020
För 2005 eller tidigare födda. Skriftskolan inleds
med gudstjänst i Pedersöre kyrka 17.11 2019 kl
10. Brev med information sänds till församlingsmedlemmar födda 2005.
Grupp 1: Läger 8-14.6 2020, konfirmation 16.8.
Grupp 2: Läger 30.7-5.8 2020, konfirmation 6.9.
Grupp 3: Vinterskriftskola, konfirmation 21.5.
Anmälan under tiden 1-21.10 2018 via församlingens webbsida: pedersoreforsamling.fi/
konfirmation

DAGLEDIGA
Pensionärssamling onsdag 16.10 kl 12, mat &
program för daglediga, lunch, efterrätt, eftermiddagskaffe 12 €, anmäl före 9.10 till förs.kansli
Lunch för daglediga, vi besöker Esse för samling, onsdag 27.11

FÖDELSEDAGSFEST
70-års fest söndag 6.10, gudstjänst och mat för
förförsamlingsmedlemmar födda år 1949.
75-års fest fr edag 8.11, tr äff för för samlingsmedlemmar födda år 1944.

PREPKURS INFÖR ÄKTENSKAP

Manskören övar tor sdagar kl 14 i Kyr kostr ands
församlingshem, dir. Henrik Östman

Merilä lägergård, 3-5.1 2020, för par i
vigseltankar och nyvigda. Avgift 70 €
+ mat & logi. Kursen är fin förlovnings- eller bröllopspresent!
Anmäl via pedersoreforsamling.fi/aktenskap

Barnkören se här intill!

SMÅGRUPPER

Forsbykören, pr ojektkör , r ing Henr ik Östman

För män: Kar akaffe tisdag kl 9.30 i Kyr khemmet i Bennäs, start 1.10.
Karakafé start onsdag 25.9 kl 14 i Bulderbackagården Sandsund (Obs ny plats!)
Symöten i For sby bykyr ka, Kållby bönehus
och i Sundby/Karby.

St Olofskören övar onsdagar kl 18 i Kyr khemmet i Bennäs, dir. Henrik Östman

UNGDOMAR

Höstlovsdax 14-16.10 kl 9-15 i Kyrkhemmet i
Bennäs. En klubbdag både ute och inne. Delta alla
dagar eller bara den du vill. Pris: 8 €/för lunch och
mellanmål per dag. Anmäl före 1.10 via webbsidan.

Gaming-läger 11-13.10 Pörkenäs lägergård. För
dig som vill spela dator- eller sällskapsspel. Pris 40
€, anmäl senast 30.9 till Jimmy.

FAMILJ

Night in church 8-9.11 för konfirmerade och äldre

Familjeklubb onsdagar kl 9.30-11.30, öppen för
vuxna och barn. I Kållby församlingssal, Lepplax

S.o.S. läger 22-24.11 Pörkenäs lägergård. Infobrev
sänds till alla i åk 6-7 i församlingen.

Tjejgrupp (14 år -) torsdagar kl 19 i Kyrkhemmet
i Bennäs, kontakta Mi för mera info, start 26.9.

MISSIONSSTUGAN
behöver mera folk - är det du?
Församlingens loppmarknad i Kyrkostrand, Missionsstugan, har redan i år samlat in över 100.000
€ till mission, bistånd, katastrofhjälp och lokal
diakoni. Vi är ca 100 frivilliga som sorterar det

som skänks till försäljning och bistånd, ordnar
upp i butiken, bär ut och in lådor och påsar.

Vi behöver både kvinnor och män som:
- Regelbundet kan ingå i ett arbetslag 1-2 ggr/
månad under öppethållningstiderna kl 15-19 enligt arbetslista. Ni sköter försäljning, sorterar
inkomna varor och håller snyggt i butiken.
Vi erbjuder ett meningsfullt sammanhang där
vi har roligt tillsammans! Kontakta Åsa Eklund
om du är intresserad!

Musikcafé
i Kyrkhemmet i Bennäs.
Lö 21.9 med Heidi Storbacka
Lö 26.10
Fre 29.11 med Homeward Bound (Obs dagen!)
Arr. KU-kretsen P:söre

Kvinnofrukost
Lö 26.10 kl 9.30 Charlotte Stefansson om att
växa upp mellan olika kulturer, Kyrkhemmet i
Bennäs
Arr. Finska Missionssällskapet & församlingen

KU möten med
Håkan Sunnliden
i Kyrkostrands församlingshem. Håkan är pensionerad
präst från Värnamo, Sverige
Lördag 12.10
16 Möte. 17.30 Kvällsbit. 19 Kvällsmöte
Söndag 13.10
10 Högmässa i kyrkan, pred. Håkan Sunnliden,
efteråt kyrklunch. 12.30 Möte
Arr. KU-kretsen P:söre och församlingen

Gudstjänster och möten i byarna
Gudstjänst och söndagsskola i For sby
bykyrka, sö 22.9 och 17.11 kl 14
Sångkväll med For sby sångkör och spelemän i
Forsby bykyrka, lö 19.10 kl 19
Kvällsmöte i Lövö bönehus, sö 6.10 kl 18

Hur mår de kristna minoriteterna
i norra Thailand?”- cafékväll
med Riikka-Maria och Tomas Kolkka, luafolkets
Agricola, fredag 22.11 kl 19 i Kyrkostrands församlingshem.

