Nytt från Petalax församling
TOMI TORNBERG T.F. KYRKOHERDE
Mats Björklund har tillträtt kyrkoherdetjänsten i Solf församling från och med 1:a september. Domkapitlet har förordnat
kyrkoherden i Malax församling, Tomi Tornberg, till t.f. kyrkoherde i Petalax och Bergö församlingar vid sidan av egen
tjänst under tiden 1.9-31.12.2019. Tomi Tornberg kommer
som t.f. kyrkoherde i första hand att ansvara för det administrativa arbetet, medan församlingspastor Cay-Håkan Englund i
huvudsak kommer att sköta gudstjänster och förrättningar.

Var inte
rädd, jag är med
dig. Ängslas inte, jag är
din Gud. Jag ger dig
styrka och hjälper dig,
stöder och räddar dig
med min hand.
Jes. 41:10

Petalax församling önskar
alla en välsignad höst!
KONTAKTUPPGIFTER
T.f. kyrkoherde Tomi Tornberg
050-5597757 OBS! Nytt nummer!
Församlingspastor Cay-Håkan Englund,
050-5951070, 06-3430025
Kantor Peter Brunell 050-3433740
Diakoni och barnverks. Heddy Norrgård
050-4420994

Vaktmästare Mats Holmberg
040-4878950
Församlingssekreterare Johanna
Granlund 050-5837353
KANSLIETS ÖPPETTIDER
Ti-on kl. 10-13, tel. 050-5837353

HÖSTEN 2019
i Petalax församling
Höstreflektion
Hösten präglas av bokslut och nystart på samma
gång.
Bokslutet : hur blev sommarvädret/semestern/
villasäsongen/skörden från potatislandet och blåbärsskogen? Hann vi med det vi hade planerat, kunde vi
alls koppla av, fick vi njuta av sommarvärmen vi längtat efter, fick vi lön för odlarmödorna?
Nystarten : Återkomst till jobbet efter semestern,
anmälan till höstens nya MI-kurser. Och förstås skolstart. Jag kan ännu ett decennium efter att senast ha
gått i skola minnas hur oförklarligt roligt det vara att
köpa nya pennor, tomma häften och en kalender full
av oskrivna blad inför det nya läsåret. Allt var möjligt
och jag var full av goda föresatser. Men jag har ibland
också fått uppleva hur det känns att återgå till plikter
och sammanhang där jag vantrivts.
Hösten påminner om det dagliga livet med Gud:
samtidigt bokslut och nystart. Dagarna då vi verkligen
försökte vårt bästa och kunde vara stolta över det vi
åstadkom, men också dagarna då allt gick fel hur
mycket vi än kämpade, eller dagarna då vi inte ens
orkade försöka. Allt får vi samla i vårt personliga,
dagliga bokslut och veta att Gud läser det med kärlek
och nåd - och att han vill ge ledning, kraft och hjälp
då vi ska fylla det oskrivna bladet som varje ny morgon utgörs av. Jag önskar dagar som vi får möta med
glädje och inspiration, och de där gångerna då nystarten känns övermäktig, att vi ska hitta utvägar och nya
möjligheter.

Johanna Granlund, församlingssekreterare

September

November

Högmässa sö 15.9 kl. 18. Tornberg, Brunell. OBS tiden!

Ljuständning för de som avlidit sedan senaste allhelgona lö 2.11 kl. 19 i kyrkan.
Kyrkokören medverkar. Englund, Brunell.

Syföreningen startar on 18.9 kl. 13.30 i församlingshemmet.
Gudstjänst sö 22.9 kl. 11. Englund, Nygård.
Familjeklubben startar to 26.9 kl. 10 i prästgården. Norrgård
Andakt to 26.9 kl. 13 i Westerhemmet modul A. Kl. 14 i Pensionärshemmets samlingssal.
Kontakten startar to 26.9 kl. 17.30 i församlingshemmet. Brunell.
Kyrkokören startar to 26.9. kl. 18.30 i församlingshemmet. Brunell.

Fredagssamling fr 27.9 kl. 13 i församlingshemmet. Tornberg, Brunell, Norrgård.
Kontakten medverkar. Taxi.
Gudstjänst sö 29.9 kl. 11. Brunell.

Oktober
Minior startar on 2.10 kl. 13 i ladan. Norrgård.
Syföreningen on 2.10 kl. 13.30 i församlingshemmet.
Junior startar to 3.10 kl. 15 i ladan. Norrgård.

Högmässa sö 6.10 kl. 11 i kyrkan. Englund, Brunell. Kyrktaxi.
Veckomässa med anledning av äldreveckan on 9.10 kl. 13 i kyrkan. Englund, Brunell, Norrgård. Kyrkkaffe i församlingshemmet efteråt.
Gudstjänst sö 13.10 kl.11. Tornberg, Brunell.
Syföreningen on 16.10 kl. 13.30 i församlingshemmet.
Högmässa sö 20.10 kl. 11. Englund, Nygård.
Andakt to 24.10 kl. 13 i Westerhemmet modul A. Kl. 14 i Pensionärshemmets samlingssal.

Fredagssamling fr 25.10 kl. 13 i församlingshemmet. Brunell, Norrgård. Kontakten
medverkar. Taxi.
Gudstjänst sö 27.10 kl. 11. Englund, Brunell.

Högmässa sö 3.11 kl. 11. Englund, Brunell. Kyrktaxi.
Gudstjänst sö 10.11 kl. 11. Brunell.
Syföreningen on 13.11 kl. 13.30 i församlingshemmet.
Andakt to 14.11 kl. 13 i Westerhemmet modul A. Kl. 14 i Pensionärshemmets samlingssal.
Högmässa sö 17.11 kl. 11. Englund, Nygård.
Gudstjänst sö 24.11 kl.11. Englund, Brunell.
Syföreningen on 27.11 kl. 13.30 i församlingshemmet.
Fredagssamling fr 29.11 kl. 13 i församlingshemmet. Brunell, Norrgård. Kontakten
medverkar. Taxi.
SYFÖRENINGEN
Missionssyföreningen startar on
18.9 kl. 13.30 i församlingshemmet.
Syföreningen samlar medel till ett
byautveckingsprojekt i Nepal och till
församlingens missionär i Kenya.
BARN- OCH FAMILJEVERKSAMHET
Familjeklubben är en träffpunkt för
vuxna tillsammans med barn under
skolåldern. Start to 26.9 kl. 10 i prästgården.
Minior startar on 2.10 kl. 13 i ladan.
OBS på onsdagar! Junior startar to
3.10 kl. 15 i ladan. Ta med eget mellanmål. Anmäl ditt barn till Heddy
Norrgård 050-4420994 eller
heddy.norrgard@evl.fi.

KÖRERNA
Kontakten sjunger på fredagssamlingarna och övar vanligen två gånger i månaden inför samlingarna. Höstens
första övning to 26.9 kl. 17.30 i församlingshemmet.
Kyrkokören övar varje torsdag. Höstens första övning to 26.9. kl. 18.30 i
församlingshemmet.
ANDAKTER
Torsdagar 26.9, 24.10 och 14.11 kl. 13 i
Westerhemmet modul A.
Kl. 14 i Pensionärshemmets samlingssal.

Nya medlemmar är varmt
välkomna med i församlingens
körer och grupper!

Syföreningen on 30.10 kl. 13.30 i församlingshemmet.
En kamratstödgrupp startar on 25.9 kl. 13-15 i Sockenstugan i Malax. Målgruppen
är personer som drabbats stroke, MS eller liknande. Vi träffas en gång i månaden.
Arr.: Malax, Petalax och Bergö församlingar samt Röda Korset. Kontakta Heddy
Norrgård, tel. 050 442 0994, för mer information. Välkommen med!

