Dessutom...

SOMMAREN 2019

MATHJÄLP MALAX

i Petalax församling

Utdelning av matpaket sker i Bygdegården i Malax varje fredag
kl. 10-10.30 Ta med egen väska!
Mathjälpen organiseras av Röda korset och föreningen Mathjälp Vasa r.f.

Det gäller livet

Petalax
församling
önskar alla
en riktigt
skön och
välsignad
sommar!

Jag gick i stormskada skog och begrundade skadorna som vinden hade ställt till
med. Träden med stadiga rötter hade lagts huller om buller. Vinden hade öppnat
nya ytor. För ett par dagar sedan hade stolta tallar sträckt sig mot solen, nu gapade
tomheten.
Synen av fallna träd och oredan som följde efter stormen talar om den osynliga vindens styrka. Ingenting kunde stoppa dess framfart.
Men kan en tydlig katastrof bära fröet till något nytt och till nytt liv?
Nu är pingsten aktuell. Pingst är den heliga Andes högtid. Ordet för ande och vind
är det samma på grekiska. Anden vill blåsa in nytt liv i kyrkan och i enskilda människors liv. Egentligen vill den heliga Anden skapa öppna ytor och utrymme för nytt
liv.
När Andens storm blåser i en människas liv, kan allt upplevas
som ett kaos. Det som hindrar oss att bli mer Kristuslika
måste likt träden ryckas upp med rot och allt.
Eventuellt måste skräp och sopor tas
av vinden för att ge rum för Gud.

Vaktmästare Mats Holmberg 040-4878950
OBS! Nytt nummer!

En tröst efter skogsvandringen
var att i de nya frilagda ytorna
kommer det att växa nytt.
Av de skadade blir det nytt
liv. Den heliga Anden vill på
samma sätt blåsa eller storma
i våra liv så att livet i Kristus
kan växa och bära.

Församlingssekreterare Johanna Granlund
050-5837353

Mats Björklund

KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkoherde Mats Björklund 050-4104226
Församlingspastor Cay-Håkan Englund,
050-5951070, 06-3430025
Kantor Peter Brunell 050-3433740
Diakoni och barnverks. Heddy Norrgård
050-4420994

KANSLIETS ÖPPETTIDER
Ti-on kl. 10-13 , tel 050-5837353

kyrkoherde

Verksamhet under sommaren

Nytt från Petalax församling
MATS BJÖRKLUND KYRKOHERDE I SOLF

Juni
Gudstjänst sö 9.6 kl. 11. Björklund, Brunell.
Högmässa med konfirmation sö 16.6 kl. 10.
Björklund, Brunell. Kyrkokören medverkar.
OBS tiden!
Barockafton to 20.6 kl. 19 i kyrkan. Barockmusik med Erika Nygård och Niels Burgmann.
Gudstjänst på midsommardagen lö 22.6 kl.
11. Englund, Brunell.
Gudstjänst sö 23.6 kl. 11. Englund, Brunell.
Gudstjänst 30.6 kl. 18. Englund, Brunell. OBS
tiden!
Juli
Högmässa sö 7.7 kl. 11. Englund, Brunell. De
som blev konfirmerade i Petalax för 50 år sedan
är särskilt inbjudna.

Gudstjänst sö 14.7 kl. 11. Englund.
Högmässa sö 21.7 kl. 11. Björklund.

Återkommande verksamhet::
KöRERNA
Kyrkokören medverkar i konfirmationsmässan.
I övrigt har körerna sommaruppehåll. Verksamheten startar igen i
september.
BARN- OCH FAMILJEVERKSAMHET
Miniorerna, juniorerna och familjeklubben har sommarlov. Verksamheten startar igen i september.
MISSIONSSYFÖRENINGEN
Sommaruppehåll, verksamheten
startar igen till hösten.

Högmässa sö 4.8 kl. 11. Björklund, Brunell.
Sommarsamling vid Vägvik on 7.8 kl. 19.
Taxi.
Gudstjänst sö 11.8 kl. 11. Björklund, Brunell.
Högmässa sö 18.8 kl. 11. Björklund, Brunell.
Gudstjänst sö 25.8 kl. 11. Englund, Brunell.
Sommarsamling vid Vägvik on 28.8 kl. 19.
Taxi.
Barockafton to 20.6 kl. 19 i kyrkan. Barockmusik med Erica Nygård och Niels Burgmann.

KYRKPRESSENPRENUMERATIONER
Församlingen prenumererar på Kyrkpressen åt alla sina
medlemmar med en tidning per hushåll. Adressuppgifterna får vi från magistraten. Vi får också automatiskt
uppgifter därifrån om ny adress då någon flyttar, men
då och då händer det ändå att systemet fallerar. Därför
ber vi dig nu ta kontakt med pastorskansliet (ti-ons tel.
050-5837353) om:





Gudstjänst sö 28.7 kl. 11. Björklund.
Augusti

Församlingens kyrkoherde Mats Björklund har sökt och fått
tjänsten som kyrkoherde i Solf församling. Mats kommer troligen att arbeta i Petalax och Bergö ännu i augusti, för att sedan
tillträda tjänsten i Solf i september. Den exakta tidpunkten är
ännu inte fastslagen. Då infobladet skrivs är det oklart hur
församlingen går vidare med tillsättandet av en ny kyrkoherde.

Välkomna på sommarsamlingar vid Vägvik!
I augusti håller vi två sommarsamlingar vid Vägvik.
De äger rum onsdagarna
7.8 och 28.8 kl. 19. Taxiskjuts med start kl. 18 fås i
vanlig ordning till dessa två
tillfällen.

Du är medlem i Petalax församling men Kyrkpressen ändå inte kommer till ditt hushåll.
Kyrkpressen har slutat komma efter att du flyttat till
eller inom Petalax.
Ditt hushåll får flera exemplar av tidningen.

Seurakunnan suomenkieliset jäsenet voivat
saada Kotimaa-lehti
Kyrkpressenin sijaan.
Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon jos haluat
Kotimaa-lehteä!
Ti-ke puh. 050-5837353

PLANTERINGAR VID MINNESLUNDEN
Minneslunden invigdes redan i höstas och under våren har vi gjort planteringar på
området. Anläggningsarbetet gör av församlingens egna anställda och därför har vi
delat upp det i flera etapper för att också hinna med alla löpande uppgifter vid sidan
om. Flera bänkar, plattor där bänkarna ska stå samt belysning är till exempel ännu på
kommande.

PLANÄNDRINGEN FÖR TISTRONSKÄR FORTSÄTTER
Tistronskärs framtid har väckt frågor bland byborna och från församlingens sida meddelar vi att planeringsprocessen för tistronskärsområdet fortsätter i enlighet med församlingsrådets ursprungliga beslut.

