Också under 2019 har många fått hjälp genom
det arbete och den försäljning som görs i församlingens loppis, Missionsstugan. Inkomsterna går
till årets slut till hjälpbehövande i nejden genom
Jakobstads svenska & finska samt Purmo och
Pedersöre församlingars diakoniarbete. Ett stort
TACK till alla som arbetar, donerar varor och till
alla köpare! Missionsstugan öppen vardagar kl 15
-19, långöppet fredag 27.12 kl 12-19, nyårsafton
31.12 kl 10-15.

visning för barn med funktionsnedsättning och
förverkligar deras rättigheter. Vi utvecklar också
överlevnadsmetoder för dem som drabbas av
klimatförändringarna. Ge den bästa av julgåvor.
Din gåva kan förändra livet för ett barn. Delta i
julinsamlingen genom att: delta i församlingens
evenemang De vackraste julsångerna lö 14.12 kl
19 i kyrkan. Eller genom att ge en gåva: Finska
Missionssällskapet,
Konto FI38 8000 1400 1611 30, märke:
1JUL19 / Pedersöre församling

Världens barn behöver din hjälp!

Sänd SMS till numret 16155: JUL10 (10 €),
JUL15 (15€), JUL20 (20 €), JUL40 (40 €)

Missionsstugan hjälper alla!

Finska Missionssällskapets julinsamling
eller via nätet: www.devackrastejulsångerna.fi
Speciellt i u-länderna saknar många barn möjlighet att gå i skola, få hälsovård och omsorg. Finska
Missionssällskapet arbetar för att alla barn skall få
en trygg och lycklig barndom. Tack vare julinsamlingen—De vackraste julsångerna kan vi
minska fattigdomen och arbeta för rättvisa och
ett människovärdigt liv. Vi förbättrar mödravården och barnens tillgång till näring, rent vatten,
utbildning och omsorg. Vi främjar specialunderKONTAKTUPPGIFTER
Församlingens kansli finns i Kyrkostrands församlingshem invid Pedersöre kyrka, Vasavägen 116.
Kansliet är öppet måndag-onsdag, fredag kl. 9-13 (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
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PROGRAM FÖR ADVENT OCH JUL
29.11 8.30 Adventsandakt och lyktvandring med KållbyHeimbacka skola i Flynängens bönehus,
bysbor välkomna, servering
8.30 Adventsandakt och lyktvandring med Bennäs
skola i Kyrkhemmet i Bennäs,
bysbor välkomna, servering
10 Adventsandakt med dagvården i kyrkan,
åsna med föl ute vid huvudporten
18.30 Joulukonsertti, kyrkan, inträde
19 Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs, Homeward
Bound
1. advent
1.12 10 Festgudstjänst i kyrkan,
15 Söndagsskolans julfest, Kållby bönehus
15 Sammankomst i Flynängens bönehus
4.12 9 Adventsfest för familjeklubbarna, Kyrkhemmet i
Bennäs
5.12 18 Kyrkokonsert, Novia, kyrkan
6.12 10 Gudstjänst i kyrkan, Manskören
7.12 19 Musik i advent, kyrkan, J:stads sv
19 Julfest, lotteri, försäljning av bakverk,
sångprogram, Forsby bykyrka

Festgudstjänst
1:a advent 1.12 kl 10 i kyrkan
Kyrkokören, St Olofskören,
Söndagsskola i sakristian,
efteråt glögg och pepparkaka
i Pelargången

Församlingens
julkrubba öppnas 8.12
Julkrubban finns intill klockstapeln
i en vinter grav utmärkt med
stjärna på taket.

Vi firar ny församling
Pedersöre församling går samman med
Esse och Purmo församlingar från 1.1.
På nyårsafton tackar vi för det som
varit och gläds i hoppet inför det nya.

Nyårsafton 31.12
Kl 19 Nyårsfest med gamla Pedersöre
församlingen i Kyrkostrands församlingshem, servering
Kl 21 Nyårsbön med nattvard
i kyrkan,
efteråt nyårsvaka i församlingshemmet

2. advent
Söndag 5.1
Kl 10 Festmässa med nya Pedersöre
8.12 10 Högmässa med nattvard i kyrkan
församling i Pedersöre kyrka
13 Lepplax söndagsskolas julfest i samlingshuset
Söndag 9.2
14 Söndagsskolans julfest i Flynängens bönehus
Kl 10 Högmässa med välsignelse av
14 Adventskaffe med sångstund, Katternö bygård
anställda och kyrkoherdeinstallation
15 English Carol Service, kyrkan
i Purmo kyrka
Söndag 22.3
18 Adventsandakt i Flynängens bönehus
Kl 10 Gemensam familjegudstjänst
9.12 9.30 Karakaffe, julgröt för byn i Sundby byahem,
i Esse kyrka
Max & Hasse, servering 13 €, anmäl till Guy
tfn 044-5960566
Välkommen!
18.30 Julfest med dagklubben i Kållby förs.sal
18.30 Julfest med dagklubben i Sandsund,
Bulderbackagården
10.12 12 Julfest för pensionärer och daglediga i
Kyrkostrands församlingshem, Helena Cederberg, julmat & kaffe 16 €, anmäl
deltagande och behov av taxi senast 3.12 till diakoniarbetet Maria tfn 040-3100447
eller Åsa tfn 040-3100446
18.30 Julfest med dagklubben i Kyrkhemmet i Bennäs
12.12 18.30 Julfest med dagklubbarna i Lepplax bykyrka
14.12 19 De vackraste julsångerna i kyrkan, stadens lucia, församlingens körer,
kollekt till Finska Missionssällskapets julinsamling - se mera info sista sidan.

3. advent
15.12 10 Gudstjänst i kyrkan
14 Byns och söndagsskolans gemensamma jul
fest i Lövö bönehus
15 Sammankomst i Flynängens bönehus
17.12 10.15 Julandakt med Dressinen i Kyrkhemmet
i Bennäs, barnfamiljer välkomna!
20.12 14 Julbön i Pedersheim, sångprogram
4. advent och Jul
22.12 10 Högmässa i kyrkan
15 Julsånger och andakt i Flynängens bönehus
19 Julkonsert med kammarkören Bel Canto i
kyrkan, försäljning av inträde
23.12 19.30 Julbön i Forsby bykyrka, Forsbykören
24.12 10 Julbön med de minsta i kyrkan,
julberättelsen
12 Familjens julbön i kyrkan, julberättelsen,
Änglakör
14 Barnens julbön i kyrkan, J:stads sv. förs.
16 Julbön i kyrkan, St Olofskören
23 Musik i julnatten i kyrkan, J:stads sv. förs.
25.12 8 Julotta i kyrkan, Jakobstads sv. & Pedersöre
församlingar tillsammans, kyrkokörerna
26.12 10 Högmässa i kyrkan, Manskören,
efteråt kaffe i Pelargången
15 Sammankomst i Flynängens bönehus
17.30 Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening
28.12 19 Sångkväll med andakt i Flynängens bönehus
29.12 Ingen gudstjänst i kyrkan, istället:
18 Kvällsmässa med nattvard i Flynängens
bönehus
Nyår & Trettondag
31.12 19 Nyårsfest, Kyrkostrands församlingshem,
servering
21 Nyårsbön med nattvard i kyrkan
Efteråt nyårsvaka i församlingshemmet
1.1
Ingen gudstjänst kl 10 i kyrkan, istället:
18 Aftonbön för framtiden, kyrkan
5.1
Festmässa med nya Pedersöre församling i
kyrka, gemensam kör
6.1
10 Högmässa med nattvard i kyrkan,
de vise männen

Söndagsskolornas och dagklubbarnas julfester är
öppna för alla i byarna. Välkommen!

ADVENTSTID-JULTIDNYTID
Allt har sin tid.
I takt med kyrkoåret lär vi oss

se gåvorna och möjligheterna
i varje tid. Välkommen med på
upptäcktsfärd i advent och
under julens högtider.
Församlingen går vid årsskiftet
in i en ny tid. Vi blir större. Det
nya livet i stallet kom
knappast till utan sår och
smärta. Så varför skulle en
församlingssamgång göra det?
I Betlehem fanns stängda
dörrar, men också helt nya,
oväntat överraskande, öppna
dörrar. I nyfikenhet inför
samma möjlighet i vår tid går
vi nu in i en ny tid.
Vi ses!
Hans Häggblom
Kyrkoherde

