Nu har insamlingen GEMENSAMT ANSVAR 2019 startat!
Insamlingen Gemensamt Ansvar är den
evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling som hjälper nödställda i Finland
och i u-länderna, oberoende av deras härkomst, religion eller politiska övertygelse.
I Finland används medlen från Gemensamt Ansvar i år för att stödja mindre
bemedlade barn och ungas skolgång.
Via det internationella arbetet går hjälpen
till att producera högklassig utbildning för
barn och unga i katastrofområden. Trygga
skolbyggnader och utbildade lärare hjälper
barnen att anpassa sig till en ny livssituation efter konflikter eller naturkatastrofer och att lära sig olika färdigheter som är
livsviktiga för framtiden.

 Ifjol samlades totalt 1 230,31 € in i Petalax
församling, det vill säga 1,41 €/medlem.

Kontonummer:
FI82 4055 0010 4148 41
Referensnummer: 305598
(OBS! Uppge referensnummer!)

 I hela landet samlades totalt 3 138 702,14 €
in.

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

I väntan på …
Livet är ofta att vänta på något eller någon. Alla vet att väntan på något kan fylla
oss med olika känslor. Vi kan ju vänta på något positivt eller negativ. Att vänta på
ett laboratoriesvar är en helt annorlunda väntan än att se fram emot semestern. Att
veta att ett barn är på väg att komma till jorden är en helt annan väntan är att sitta
vid en anhörigs dödsbädd.
Kyndelsmässodagens text (Luk. 2:22-33) talar också om väntan och dess uppfyllelse. Den gamle Symeons väntan på att se väldens frälsare gick i uppfyllelse. Jag
tror att det mötet var efterlängtat. Ofta har jag undrat vad Symeon tänkte och
kände när han höll Jesus i sin famn. Tänk att hålla Gud i sin famn! Det han väntat
på fanns rakt framför hans ögon!

Välkommen
på SÅNGCAFÉ till
förmån för Gemensamt
Ansvar torsdag 14.3
kl. 19 i församlingshemmet!

KONTAKTUPPGIFTER
Kyrkoherde Mats Björklund 050-4104226

i Petalax församling

 Medeltalet för hela landet i fjolårets insamling var 0,80 €/församlingsmedlem.

Visste du att 10 % av de insamlade medlen går direkt till församlingens eget
diakoniarbete?

INBETALNINGSUPPGIFTER

VÅRVINTERN 2019

Vaktmästare Mats Holmberg 040-4878950
OBS! Nytt nummer!
Församlingssekreterare Johanna Granlund
050-5837353
KANSLIETS ÖPPETTIDER
Ti-on kl. 10-13

Symeons ögon ser väldens Ljus. Han som Gud har lovat att sända finns i Symeons
armar. Gud håller vad han lovat. Väntan är över.
Nu väntar vi på mer ljus och längre dagar. Vi vet att ljuset segrar över mörkret.
Ljuset är starkare än mörkret. Vi är kallade att leva i ljuset och är kallade till att
vara Ljusets barn. Vi får leva i en väld där Jesus är väldens ljus och världens frälsare.
Våren och påsken handlar om Guds seger och livets seger över mörkrets makter,
och om att Gud vill vara vårt ljus i livets olika skeden.
Mats Björklund
kyrkoherde

Verksamhet under vårvintern
Högmässor och gudstjänster:
Söndagar kl. 11 i Petalax kyrka. Högmässa
första och tredje söndagen varje månad, övriga
söndagar gudstjänst. Kyrktaxi första söndagen
varje månad.
Fredagssamlingar och annat
I församlingshemmet.
Fr 22.2 kl. 13. Fredagssamling. Maria Westerling berättar nyheter från Nepal.
To 14.3 kl. 19. Sångcafé till förmån för Gemensamt Ansvar i församlingshemmet
Fr 22.3 kl. 13. Fredagssamling.
Fr 12.4 kl. 13. Fredagssamling. Dragning i syföreningens lotteri.

Nytt från Petalax församling
MINNESLUNDEN

KöRERNA
Kyrkokören och Kontakten övar på
torsdagkvällar i församlingshemmet.
Mera info från kantorn.

Sedan november 2018 finns det en minneslund på gravgården. Minneslunden är uttryckligen en urnlund, där urnorna alltid grävs ner. Ingen aska strös ut i lunden. Runt minnesstenen
finns plats för ljus och blomvaser. Tanken är att ingen ska veta
exakt var i lunden urnorna är nedsatta. Därför närvarar de anhöriga inte då urnan grävs ner. Om man istället vill placera en
urna i en vanlig gravplats är det möjligt precis som tidigare.

Barnkören övar på fredagar kl.
12.15 i skolan.
BARN- OCH FAMILJEVERKSAMHET
Minior: Varannan ti kl. 13 i ladan.
Junior: Varannan to kl. 15 i ladan.
Familjeklubben: Varje to kl. 10 i
prästgården.

Andakter
I Westerhemmet modul A kl. 13
I pensionärshemmets samlingssal kl. 14
Torsdagarna 21.3 och 18.4

MISSIONSSYFÖRENINGEN
Varannan vecka (udda veckor)
kl. 13.30 i församlingshemmet.

STILLA VECKAN och PÅSK
Palmsöndagens gudstjänst sö 14.4 kl. 11. Björklund, Brunell.
Andakt i stilla veckan må 15.4 kl. 19 i FH. Björklund.
Andakt i stilla veckan ti 16.4 kl. 19 i FH. Björklund.
Andakt i stilla veckan on 17.4 kl. 19 i Nyby UF-lokal.
Björklund, Brunell.
Andakt to 18.4 kl. 13 i Westerhemmet modul A.
Kl. 14 i Pensionärshemmets samlingssal. Björklund.
Skärtorsdagens mässa to 18.4 kl. 19 i kyrkan, Björklund,
Brunell. Kyrkokören medverkar. Kyrktaxi.
Långfredagens gudstjänst fr 19.4 kl. 11. Björklund,
Brunell, Kontakten medverkar. Kyrktaxi.
Påskdagens högmässa sö 21.4 kl.11. Björklund, Brunell.
Kyrkokören medverkar. Kyrktaxi.
Gudstjänst på annandag påsk 22.4 kl. 11. Björklund, Brunell.

Kristus är
uppstånden,
ja han är

FÖRSAMLINGSRÅDET 2019-2022
I församlingsvalet i november 2018 valdes ett nytt församlingsråd som redan har hunnit sammanträda två gånger.
Visste du att...


Församlingsrådets protokoll finns alltid till påseende
vid pastorskansliet efter sammanträdena så att alla intresserade kan ta del av besluten.



Du kan skriftligen lämna in initiativ och förfrågningar
som du vill att församlingsrådet ska behandla till:
Församlingsrådet, Petalax församling, Petalax kyrktået
12, 66240 PETALAX

FÖRSAMLINGSRÅDETS
MEDLEMMAR
(ordinarie)
Bäck-Sjökvist Iris
Bäck Daniel (NY)
Granqvist Stefan
Hofman Lena-Karin
Rönnlöv Conny (NY)
Nygren Camilla (NY)
Ribacka Susie
Snickars Börje

sannerligen

NY FÖRSAMLINGSMÄSTARE

uppstånden!

Församlingens tidigare församlingsmästare Marléne Ståhl har gått i pension. Hon efterträds av övermalaxbon Mats Holmberg. Samtidigt har telefonnumret till församlingsmästaren ändrat. Det nya numret är: 040-4878950

Varmt välkomna på syföreningens soppdag!
Kött- och klimpsoppa serveras i församlingshemmet i Petalax fastlagstisdagen
5.3. kl. 11-13. Pris 10 €. Även hemförsäljning 10 €/liter. Barnen äter gratis.
Behållningen går till missionen.

