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Vi lägger
pengarna
på bordet
Det sägs att man ska undvika att prata om politik och
religion ifall man inte vill stöta sig med folk. Det samma
gäller väl pengar? Det är inte helt rumsrent att prata om
hur mycket man förtjänar, vad man använder sina pengar
till, hur mycket man har på sparkontot och på vilka sätt
man investerar sina pengar. I kristna sammanhang är det
här med pengar dessutom skambelagt på grund av Jesus
tal om mammon (pengabegär).

Det finns också mycket okunskap om hur kyrkan använder sina pengar. Vi vet inte vart kyrkoskatten går. Därför
vill vi i den här broschyren berätta hur vi använder de
pengar vi fått att förvalta. Det går en hel del pengar till
våra fastigheter, begravningsväsendet och folkbokföringen men församlingens budgetmedel används i första
hand till personal. Personal som tillsammans med församlingen skapar och genomför den verksamhet som vi
berättar om i den här broschyren.

Mia Bäck
Kyrkoherde

Följ oss på Instagram
@abosvenskaforsamling
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Money, money, money

Hur tänker du när det gäller pengar? Är ekonomi ett nödvändigt ont eller tänker du att pengar
ger möjligheter? Överflöd eller knapphet är olika verkligheter. Orealistiska dagdrömmar lättar upp
en grå dag men steget till skuldsättning är kanske ändå närmare än man tror. Tyvärr lever vi som
kristna människor i samma värld med de ekonomiska realiteterna och pengar verkar vara ett
problem eller orosmoment oavsett om vi har för mycket eller för litet av dem. I höst har du möjlighet att diskutera ekonomi och pengar ur ett kristet perspektiv.
I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay
Ain’t it sad
And still there never seems to be a single penny left for me
That’s too bad
In my dreams I have a plan
If I got me a wealthy man
I wouldn’t have to work at all, I’d fool around and have a ball

Eftersom vi pratar så lite om pengar finns det mycket
okunskap om pengar. Många av oss har helt enkelt för
lite koll på vår vardagsekonomi och vet inte vart våra
pengar går och vart de borde gå. Visste du att det finns
Youtube-filmer med tips hur vi kan hantera vår vardagsekonomi? Våra diakoniarbetare har också goda råd
att ge ifall man känner att den ekonomiska situationen
håller på att glida en ur händerna.

Jag tror att vi alla borde prata mer om pengar så att vi
kan använda våra pengar som verktyg till att göra den
här världen vackrare, skönare och kärleksfullare.
Åbo svenska församling
behåller rätten till ändringar.

			

Följ oss på Facebook
Åbo svenska församling

Församlingsarbete står för 47 % av utgifterna i samfälligheten.

Money, money, money
Must be funny
In the rich man’s world
Money, money, money
Always sunny
In the rich man’s world
Aha aha
All the things I could do
If I had a little money
It’s a rich man’s world
It’s a rich man’s world
(text. Benny Andersson och Björn Ulvaeus)

Föreläsning och diskussion om
Kristen ekonomi
Vi får höra om och reflektera över ekonomi i
ett kristet perspektiv tillsammans med ekonomie dr, kolumnisten och vetenskapsförfattaren
Christer Lindholm.
Är pengar och kyrka ett tabubelagt ämne?
Vad innebär det att vara ekonomiskt medveten
och kristen?
Hur mycket egendom är det okej att samla på
sig?
Finns det ett kristet ansvar i ekonomin?
Och mycket mer…
π Sön 29.9 kl. 17-18:30, Aurelia (1.vån)

Vardagsekonomi
Vi pratar pengar och vardagsekonomi. Hur budgetera julen?
Hur lever vi så att budgeten håller?
Blir julen en ekonomisk belastning?
Föreläsning och diskussion runt temat med
ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar
från Marthaförbundet.
π Ons 30.10 kl. 17:30-19, Aurelia (1.vån)

Välkommen med och diskutera
pengar och ekonomi!

#tillsammansgenomlivet
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Jultidens gudstjänster

Julafton 24.12
π Kl. 12.15 Familjens julbön i
Domkyrkan.
π Kl. 14 Musikandakt i Uppståndelsekapellet.
π Kl. 17.30 Julbön i Domkyrkan.
Juldagen 25.12
π Kl. 8.30 Julotta i Kustö kyrka.
π Kl. 10.30 Julgudstjänst i Nådendals
kyrka.

Predikan för barnen
Högmässa

π Söndagar kl. 12 i Domkyrkan.
π Barnhörna.
π Kyrkkaffe i sakristian.

Mikaelidagen

π 29.9 kl.12 i Domkyrkan firar vi
Mikaelidagen med barnpredikan
kyrksaft och änglakex.

Musikgudstjänst med
parentation

π Alla helgonsdag 2.11 kl. 15.30 i
Uppståndelsekapllet.

Självständighetsdagen

π Gudstjänst 6.12 kl. 10.30 i Aurelia
(1 vån.).
π Missionskyrkkaffe med lotteri.

Lucia-andakter

π 13.12 kl. 17.30 i Domkyrkan.
π 15.12 kl. 15.00 i S:t Karins kyrka.
Lucia-andakt och julfest i samarbete
med Folkhälsan i S:t Karins.

Knattekyrka

Kom på andakt! En gång i månaden i
samband med familjecafé firas det andakt för barn och föräldrar i Aurelia (2
vån.) kl. 11.00.
π Tors. 12.9, 10.10, 14.11 och 5.12
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Högmässan –
församlingens hjärta
Hör du Domkyrkans klockor klämta? De kallar på dig!
Det finns en plats i en kyrkobänk som är bara, bara din.
Välkommen till Åbo domkyrka för att fira gudstjänst tillsammans med oss! Från och med hösten 2018 firar församlingen så gott som alla högmässor i Domkyrkan. Det
gör vi för att det är något speciellt med att fira gudstjänst
i en katedral och för att det ska vara lättare för dig att
hitta till rätt kyrka. I gudstjänsten firar vi Kristi uppståndelse och möter Gud i ordet och i sakramenten samt tar
emot uppdraget att fortsätta gudstjänsten i vår vardag
genom att välja kärlek i mötet med vår medmänniska.

I vår församling är det viktigt att barnen både får tid med
familjen i kyrkbänken men också får lyssna på en barnanpassad predikan.
Då vi sjunger dagens psalm öppnar barnhörnan och till
nattvarden får barnen gå med föräldrar eller faddrar.

Julannandag 26.12
π Kl. 12 Högmässa i Domkyrkan.
Nyårsdagen 1.1
π Kl. 12 Predikogudstjänst i
Domkyrkan.

Efter dagens psalm får barnen gå till Agricolakapellet. De
får lyssna på predikan och pyssla något som anknyter till
predikan.

Trettondagen 6.1
π Kl. 12 Högmässa i S:t Marie Kyrka.
π Kyrkkaffe med De vackraste julsångerna efteråt i prästgården.

Efter predikan får man se på barnaltarskåpet och pröva
de liturgiska kläderna i barnstorlek. Barnen får genom
predikan, pyssel och lek bekanta sig med högmässan
och kyrkorummet.

Kyrkoherde
Mia Bäck		

Kanske ditt barn skulle vilja ha en uppgift i högmässan?
Ta gärna kontakt!

Tf. kaplan och församlingspastor
Maria Wikstedt
040-3417 463

040-3417 466

Vill du hjälpa till i gudstjänsten?

Församlingen har sex gudstjänstgrupper som tjänstgör
i gudstjänsterna. Fem av grupperna förbereder och
genomför söndagens högmässa i Domkyrkan. En av
grupperna har hand om mässan som firas i S:t Karins.
Gudstjänstgrupper samlas en timme före gudstjänsten
och förbereder tillsammans.
Om du vill vara med i en gudstjänstgrupp anmäler du
dig till Mia Bäck. Du kan välja att vara med en termin,
ett läsår eller tillsvidare. Även om du inte är medlem i
en gudstjänstgrupp kan du dyka upp på söndag kl. 11 i
sakristian i Domkyrkan och få en uppgift i gudstjänsten.
Delad glädje är dubbel glädje!

Utgifterna för gudstjänstlivet är 5 % av församlingsarbetets utgifter.

#gemenskap
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Familjecafé

Träffa andra föräldrar med dina barn,
ät något och diskutera med andra vuxna på familjecaféet. Kravlös samvaro.
Servering.
π Ons. kl. 10-12 i Papinhoma församlingshem. I samarbete med Folkhälsan
i S:t Karins. Start 21.8.
π Tors. kl. 9.30-12 i Aurelia (2 vån.).
Start 29.8.

Knattekyrka

Kom med på andakt! En gång i månaden i samband med familjecafé firas
det andakt för barn och föräldrar i
Aurelia (2 vån.).
π Tors. kl. 11.00: 12.9, 10.10, 14.11
och 5.12.

Barnhålan

Barnhålan är för dig som går i åk 3-6.
Där kan du umgås med dina kompisar,
rita, pyssla, läsa läxor. Vi kommer att
ha lite program och mellanmål.
π Ons. kl. 13.30-15.30 i Aurelia
(2 vån.). Start 28.8.

Kockgruppen

Siktar du på att bli Master chef? Vill
du lära dig att göra god mat, baka kakor eller göra smooties? Kom med i
kockgruppen! Terminsavgiften är 20€.
Anmälning 26.8-3.9 via länk på hemsidan.
π Aurelia (åk 4-6) varannan tors. kl.
14.30-16.30 (2 vån.). Start 5.9.
π S:t Karins kyrka (åk 4-6) varannan
tors. kl. 13.30-15.30. Start 12.9.

Läger

Det är roligt att vara på läger, vara
tillsammans, fira andakt och njuta av
Guds vackra skapelse. I höst ordnar vi
ett familjeläger på Senaps lägergård
18-20.10.
π Anmälning via länk på hemsidan
13.8-13.9.
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Barn & familj
Jesus sa: Låt barnen komma till mig.
Åbo svenska församling vill vara med i familjens vardag,
i fester och i olika livssituationer. Vi stöder familjer i kristen fostran genom att ordna olika evenemang och läger.
I församlingen finns det plats för familjer och familjemedlemmar av alla slag. Barn, mammor, pappor, moroch farföräldrar och faddrar – alla ryms med.

Grupp för ensamstående föräldrar

I gruppen kan man träffa människor i samma eller liknande livssituation och dela erfarenheter. Vi äter tillsammans och barnen har skilt program medan de vuxna samtalar om frågor i anslutning till familj och föräldraskap.
π Höstens träffar: 28.9, 26.10 och 16.11 kl. 15–18.30,
Julfest 4.1 2020 kl. 15:00 i Aurelia (1 vån.).
π Anmälningar (senast tisdagen innan) och mera information: tf. diakoniarbetare Gunilla Lundkvist

Babyberöring

Babyberöringen är en lugn stund tillsammans med dig
och ditt barn. Under beröringen ökar vårt välbefinnandehormon oxytocin och bandet mellan barn och förälder förstärks. Efter beröringen samtalar vi över en kopp
kaffe. Kursen består av fem träffar. Åldersrekommendationen är 0-8 månader, men det också går bra att delta med ett lite äldre barn. De som hör till Åbo svenska
församling har förtur.
π Ons. 18.9-23.10 (inte 2.10) kl. 10-12.00, i Aurelia (2
vån.)
π Anmälning via länk på hemsidan, 15.8-16.9. Avgift
27,50€.
π Info: marina.pettersson@elisanet.fi, 050-3086 749

Barn- och ungdomsarbetet står för 30 % av församlingsarbetets utgifter.

Baby- och knatterytmik

En kravlös stund av lek, dans och sång
tillsammans med ditt barn och andra
barnfamiljer! Både kända sånger från
din egen barndom och sådant du
aldrig hört förr. De som hör till Åbo
svenska församling har förtur. Barnen
delas upp i två grupper, enligt ålder.
π Tors. 3.10-28.11 (inte 17.10)
kl. 9.30-10.15 och kl. 10.15-11.00 i
Aurelia (1 vån.).
π Anmälning via länk på hemsidan
15.8-26.9. Avgift 27,50 euro.
π Info: marina.pettersson@elisanet.fi,
050-3086 749

Ungdomsarbetsledare
Annika Niemelä
040-3417 469
Tf. kaplan och församlingspastor
Maria Wikstedt
040-3417 463
Tf. diakoniarbetare
Gunilla Lundkvist

040-3417 468

Ingen verksamhet vecka 42 (höstlov).
#glädje
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Ungdomshålan

På andra våningen i Aurelia finns ungdomshålan. Du som är 13 år och äldre kan komma hit på tisdagar för att
spela, leka, mysa, läsa läxor, dela kyrie
och gloria, fira andakt och äta tillsammans. Vi bjuder på ett mål mat. För att
ungdomshålan ska vara en plats där du
trivs får du gärna vara med och ordna
program eller föreslå vad vi ska hitta
på för kul!
π Tis. kl. 14.30-18.30 i Aurelia (2
vån.). Start 20.8.

Hjälpledarutbildning
Välkommen till skriban!

π Om du är född 2005 ska du anmäla
dig till skriftskolan i höst. Skriban startar på våren 2020 och pågår till hösten
2020/vintern 2021.
π Läs mer om hur du anmäler dig i skribabroschyren och på vår hemsida. Om
du inte får broschyren hem på posten
kan du läsa den på vår hemsida.
π Anmälningstiden är 26.8-15.9.

Skriban fortsätter

π För dig som varit på läger i år fortsätter skriban med gruppträffar och
högmässor.
π Datum för träffar får du av din vuxenledare.
π Tidtabellen för högmässor och annan
info hittar du på hemsidan.

Vuxenskriftskola

Om du vill gå i skriftskola som vuxen
är du varmt välkommen att ta kontakt
med Mia Bäck eller någon annan av
församlingens präster.
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Skriftskolan
I skriftskolan, eller skriban som vi kallar den, gör vi en
djupdykning i den kristna tron. Vi samtalar, värderingsövar, ritar, skriver, läser, firar andakt och ber. Vi umgås,
leker, busar, simmar, åker pulka och äter god mat. Vi lär
oss mera om oss själva, om världen, om Gud och om den
kyrka vi tillhör. Det är fantastiskt kul!
I vår församling har vi fem målsättningar med skriftskolan: 1. Att du känner dig älskad. 2. Att du lär känna
Jesus. 3. Att du känner dig hemma i församlingen. I högmässan, i ungdomsverksamheten, i skribagruppen. 4. Att
du får verktyg för Gudsgemenskap. 5. Att du övar dig i
nästankärlek.
Vi har valt att svänga på kaka för att göra den ännu godare. Därför börjar vi med lägret och fortsätter efter det
att ha roligt och växa tillsammans under träffar och läger.
Vilka grupper och läger som ordnas 2020 hittar du på
vår hemsida, där berättar vi mer om skriftskolan.
www.abosvenskaforsamling.fi/40/skriban
Skriftskolan är en en-gång-i-livet erfarenhet som du bara
inte vill missa.
Skribapräst
Mia Bäck 			

040-3417 466

Tf. ungdomsarbetsledare
Laura Kota-aho 			

040-3417 464

Skötsel av kyrkor, församlingshem och lägergårdar står för 22 %
av samfällighetens utgifter.

Ung i ÅSF
Ungdomsarbetet består av mat, kyrie och gloria, sång,
chill, lek och skoj. Du får prova på nya saker, vädra dina
tankar och diskutera olika saker i en trygg miljö. Du får
träffa en massa underbara människor och du får nya vänner i olika åldrar. Gemenskap och mysig stämning utlovas.
Du får gärna vara med och påverka vilken sorts verksamhet som ordnas. Du är fin och du är awesome precis som
du är och det skulle vara fint och awesome om du joinar!
Häng med! Du kommer inte att ångra dig!

Efter skriban kan du komma med i
hjälpisutbildningen. Som hjälpis får
du fungera som ledare på barn-, skriba- eller familjeläger och andra evenemang. I hjälpisutbildningen lär du
känna Gud, dig själv och andra bättre.
Vi samlas till hjälpisweekend, d.v.s. ett
veckoslutsläger som sträcker sig från
fredag kväll till söndag eftermiddag,
fyra gånger om året och du är välkommen att hoppa på utbildningen när
som helst!
π Höstens hjälpisutbildningar: 1315.9.2019 och 29.11-1.12.2019 på
Kunstenkari. Du hittar anmälningslänkarna på hemsidan.

Programhålan

Nytt för i höst är programhålan! I programhålan har vi
roligt program av alla de slag. Det blir spel, konst, film,
dans, pyssel, diskussion med mera. Du som är 13 år eller
äldre, kom med på roligt söndagshäng!
π Varannan söndag kl. 14.30-16.00 i Aurelia (2 vån.).
Start 25.8.

Unga Vuxna

För dig som är 18-30 år gammal finns en grupp som
träffas varannan söndag. På den första träffen funderar vi
tillsammans hur gruppens verksamhet ska se ut. Hoppas
du kommer med och påverkar vad vi ska hitta på! På vår
hemsida hittar du information om annat du kan delta i.
π Varannan söndag kl. 16.30-18.00 i Aurelia (2 vån.).
Start 22.9.

#helighet

Följ oss på Instagram
@ungiasf

Tf. ungdomsarbetsledare
Laura Kota-aho
040-3417 464
Församlingspastor
Sofia Liljeström

040-3417 487
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Café Orchidé

Café Orchidé är öppet hus för daglediga och seniorer. Vi samlas under
ledning av en medarbetare. Träffarna
inleds med kaffeservering, sedan följer
andakt och program. Vi har aktuella
gäster och samtalar kring teman i anslutning till församling, tro och kultur.
Välkommen med!
π Ons. kl. 13-15, Aurelia (1.vån). Start
4.9
π Kontaktperson: Gunilla Lundkvist

Må bra-dagar 23-26.9

Läger för anhörigvårdare och vårdtagare på Senaps lägergård på Kakskerta, kom och ta del av kunskap
och gemenskap och njut av god och
näringsrik mat och skärgårdsluft. Pris
160€/par.
π Anmälningar senast 22.8 och mera
information av Carita Eklund.

Te och tröst, kaffe och
kamratskap

Brukar du dricka ditt morgonkaffe ensam? Eller skulle du vilja dela tankar
inför veckoslutet med någon annan?
Det skulle vara roligt att träffas och
dela tankar med dig.
Vi samlas och dricker morgonkaffe
eller té i diakonimottagningens väntrum .
π Varannan fre. kl. 9-10 jämna veckor
Start 20.9.
π Kontaktperson: Carita Eklund
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Tyst meditation

Skilsmässan blir en uppslitande process som man behöver arbeta sig igenom för att orka gå vidare. Bitarna i det
trasiga pusslet måste läggas om på nytt för att de ska
passa in på sina nya platser. Skilsmässan blir en anpassningsprocess med en början och med ett slut och däremellan olika faser.

Frukostklubben

Ingen människa gifter sig med tanken på att en dag skilja
sig. När man gifter sig räknar man absolut inte med en
skilsmässa för den tanken existerar inte, andra kan skilja
sig men inte jag. Ändå så tar äktenskapet slut för många
par, även för de som aldrig väntat sig det.

Anhörigcafé

För dig som är närståendevårdare eller tar hand om någon anhörig hemma
ordnar församlingen i samarbete med
Folkhälsan och Minnesföreningen ett
anhörigcafé.
π Ons. kl. 10.30-12, 11.9, 9.10,
13.11 och 11.12. Kvartersklubben,
Henriksgatan 8.
π Kontaktperson: Carita Eklund

En skilsmässogrupp

Vuxna & seniorer
Vad erbjuder församlingen sina vuxna deltagare? Förutom församlingens gudstjänstgemenskap erbjuder församlingen gruppverksamhet och föreläsningar runt något tema. Om någon av de olika grupperna nedan känns
intressant är du välkommen med eller välkommen att
kontakta oss så berättar vi gärna mera.

Bibelstudier med Patrik Hagman

Under ett antal Söndageftermiddagar i höst bjuder
Patrik in till bibelstudier kring Hebreerbrevet. Tanken
är att genom att se på hur de tidiga kristna läste Gamla
testamentet reflektera över hur vi idag kan använda
Bibeln som vägledning i våra liv. Alla välkomna!
π Sön. kl. 16.30, hemma hos Patrik Hagman, Brahegatan
9. Start 22.9.
π Kontaktperson: Patrik Hagman, phagman@abo.fi

Bönegruppen

En öppen förbönsgrupp samlas i Aurelia för att be för
angelägna böneämnen och församlingens arbete.
π Varannan ons. kl. 18 i Aurelia (3 vån.). Start 4.9.
π Kontaktperson: Pia Siegfrids, pia.siegfrids@turku.fi

Samtal om tro och tvivel

I höst ordnar vi en samtalsgrupp om tro och tvivel. Varje träff har en bibelvers och en pärla i Martin Lönnebos
frälsarkrans som tema. Samtalsgruppen leds av Mia Bäck
och är öppen för både kyrkvana och nyfikna sökare.
π Varannan ons. kl. 18-20 i Aurelia (3 vån). Start 2.10.
π Anmälningar tas emot av Mia Bäck senast 30.9.

Kyrkliga förrättningar står för 7 % av församlingens utgifter.

I en skilsmässogrupp får de deltagande dela med sig av
sina erfarenheter och känslor relaterade till skilsmässan.
Att sätta ord på sina känslor och höra andras upplevelser från deras skilsmässor kan bli till stor hjälp
för att kunna gå vidare. Att förstå att man inte är ensam med sina känslor, tankar och svårigheter, att man
delar liknande tankar med andra som genomgått samma kris. Med gruppens stöd och förståelse byggs
förutsättningar för att bättre kunna ta sig igenom den
kris som en skilsmässa är.

Alla välkomnas till en öppen meditationsgemenskap i Aurelias festsal.
Tillfället är tvåspråkigt. Meditationen
omfattar sittning och gång och leder
till ökad uppmärksamhet och närvaro,
ett tillstånd som kallas vaken vila.
π Tis. kl. 18 i Aurelia (1 vån.).
Frukostklubben samlas varannan onsdag för att över en bit mat diskutera
intressanta frågor, inom bl.a. kyrka
och samhälle, kultur, religion och vetenskap. En gäst presenterar ämnet.
π Varannan ons. kl. 12. Platsen är ännu
oklar men meddelas innan träffarna
startar i prosterirutan och på hemsidan. Start 11.9.
π Kontaktpersoner: Tage Kurtén
tkurten@abo.fi och Bengt Häggman
haggmanb@gmail.com.

Skilsmässogruppen arbetar utifrån tankarna i boken “När
ett förhållande tar slut” av Bruce Fisher. Gruppen träffas
10 gånger och leds av Eija Grahn och Johan Mullo.
π Ons. kl. 17-19.30 i Aurelia (3 vån.). Start 4.9.
π Anmälningar senast 15.8 via länk på hemsidan.
π Kontaktperson: Eija Grahn

Sorgegrupp

Sorgegruppen är till för dig som förlorat en viktig person.
Det kan vara en anhörig eller en nära vän. I sorgegruppen
kan man tala om saknaden och få stöd av varandra.
π Start 7.11 kl. 17.00 i Aurelia (3 vån.).
π Kontaktperson: Eija Grahn
Tf. diakoniarbetare
Gunilla Lundkvist			

040-3417 468

Diakonissa
Carita Eklund			

040-3417 473

Tf. församlingspastor och diakon
Eija Grahn			

040-3417 467

Kyrkoherde
Mia Bäck				

040-3417 466

#öppenhet

Födelsedagskalas

Åbo svenska församling vill bjuda alla
församlingsmedlemmar som fyller 75,
80, 85 eller 90 år under år 2019 på
födelsedagskalas. Inbjudan är för två
personer.
π Sön. 6.10 kl. 12 inleds födelsedagskalaset med högmässa i Domkyrkan kl. 12, kalaset fortsätter kl. 14 i
Aurelia (1 vån.) med program och servering. Det ordnas skjuts från Domkyrkan till Aurelia.
π Anmälningar tas emot av församlingssekreteraren senast 23.9 per mejl
tove.peltoniemi@evl.fi eller tfn 0403417 458.
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Mission
Missionskretsen

Missionskretsen träffas varannan måndag i Aurelia och
riktar sig till alla som är intresserade av mission. Vi läser
rundbrev, firar andakt, ber för missionen, dricker kaffe
och delar liv. Nya medlemmar i alla åldrar välkomnas
med!
π Varannan mån. kl. 14-15.30 i Aurelia (3 vån). Start
16.9.
π Missionskretsen leds av Mia Bäck.

Missionsprojekt

Ekonomiskt stöd

Det finns möjlighet att söka om mindre ekonomiska bidrag från församlingen. Beställ en tid på diakonimottagningen så går vi tillsammans igenom
din livssituation. Om församlingen
inte har möjlighet att hjälpa i just din
situation har vi kännedom om samhällets stödfunktioner och kan hjälpa dig
komma vidare.

Testamentsfonder

Enskilda privatpersoner har testamenterat av sin kvarlåtenskap så att
vi skall kunna stöda privatpersoner i
behov av ekonomisk hjälp. Mera information och ansökningasblanketter fås
från diakonikansliet tfn. 040-3417460
tisdagar och torsdagar kl. 9-11, under
sommarmånaderna endast tisdagar.

Tidsbeställning till diakonimottagningen
För dig som bor öster om Aura å:
π Tis kl. 9-11 tfn. 040-3417 460
För dig som bor väster om Aura å:
π Tors kl. 9-11 tfn. 040-3417 460
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Åbo svenska församling understöder Finska Missionssällskapets missionsarbete. Vi stöder ett byautvecklingsprojekt i Nepal och två missionärer i Senegal: Anna och
Bertrand Tikum. Under hösten kommer vi att ha kontakt
med Anna och Bertrand Tikum via Skype, mer info om
det missionsevenemanget hittar du på vår hemsida. Kom
gärna ihåg våra missionsprojekt i bön!

Diakoni
Gör dig inte utfattig genom att festa för lånade pengar
när du inte har något i din egen börs. (Syr 18:33)
Ibland kan konsumtion fungera litet som att tröstäta,
tyvärr är trösten klen när räkningen skall betalas och
illamåendet kan bli mycket större än glädjen över det
köpta plagget eller varan. Ibland är vardagen så ekonomiskt stram att det kan kännas som att krediten är det
enda sättet att klara den extra utgiften. Tyvärr blir nästa månad då ännu svårare att klara av. Kom hellre och
rådgör med oss diakoniarbetare om andra lösningar på
de ekonomiska bekymren. Att tala om sitt illamående
är mycket bättre än att ensam kämpa med svårigheterna. Vi ställer upp både som samtalsstöd och bollplank i
ekonomiska frågor.
Diakonissa
Carita Eklund			

040-3417 473

Tf. diakoniarbetare
Gunilla Lundkvist			

040-3417 468

Diakon och tf. församlingspastor
Eija Grahn (samtal och själavård)

040-3417 467

Vill du se glimtar ur diakoniarbetet
följ diakoni_i_asf på Instagram

28 % av utgifterna i församlingsarbetet hänför sig diakoni
och övriga tjänster.

Kyrkoherde
Mia Bäck				

040-3417 466

Tf. kaplan och församlingspastor
Maria Wikstedt			

040-3417 463

Varje år ger församlingen 18 000 euro till
missionen.

Flyktingverksamhet
Flyktingstöd handlar om att vandra med varandra. Inom
församlingens flyktingverksamhet betyder det t.ex. att
fungera som stödperson och vän, att bistå praktiskt med
allt från flyttar till hjälp med att fylla i blanketter. Det
kan handla om språkundervisning eller att göra utflykter
tillsammans. Välkommen med!
Under hösten ordnas två träffar för alla som vill få mera
information och kanske engagera sig:
π Mån. 16.9 kl. 17.30-19 i Aurelia (2 vån)
π Mån. 25.11 kl. 17.30-19 i Aurelia (2 vån)
Tf. kaplan och flyktingkoordinator
Malena Björkgren			

040-3417 461

Kom med och ge en värmande dopgåva!

Missionskretsen stickar sockor till
församlingens nydöpta barn. För varje
par sockor betalar Stiftelsen Kyrkligt
arbete i Åbo svenska församling s.r. 5€
till de missionsprojekt som församlingen stöder. Dopsockorna kommer att
börja delas ut under 2020 då vi firar
dopets temaår. Om du vill får du gärna
bidra med sockor! Sockorna får stickas
efter valfritt mönster men de ska vara
vita och passa bebisar i åldern 3-6 månader.
π Vita dopsockor tas emot i Aurelia
(3 vån) under församlingsbyråns öppethållningstider (se bakpärmen).
π Mer information fås av Mia Bäck.

Rundbrev

Vill du höra hur missionärerna arbetar
och har det? Då kan du beställa deras
rundbrev via FMS hemsida www.finskamissionssallskapet.fi/rundbrev

Tidningen Mission

I Finska Missionssällskapets kundtidning möter du människor som kämpar
för rättvisa, fred och mänskliga rättigheter. Du kan beställa tidningen via
FMS hemsida www.finskamissionssallskapet.fi/tidning

Flyktingkoordinatorns lön betalas med bidrag från Åbo svenska
Diakoniförening och Stiftelsen Kyrkligt arbete i ÅSF.

13

ÅSFs barnkör

Barnkören är en glatt sjungande, trummande och rörlig grupp för barn i åk
1-6. Vi sjunger musik på olika språk,
rytmer och i olika genrer. Under hösten kommer barnkören sjunga i gudstjänster, sjunga på barnens vackraste
julsånger och sjunga luciasånger. Kören leds av Sofia Liljeström. Kören
börjar vecka 36. Välkommen med!
π Korallerna, åk 1-2, tis. kl 13.3014.15 i Sirkkala skola
π SOLA, åk 3-6, tis. kl 14.30-15.15 i
Sirkkala skola
π Brahe åk 1-2, ons. kl. 13.30-14.15 i
Braheskola
π Kristallerna, åk 1-2 , ons. kl 14.3015.15 i Aurelia (3 vån).
π TIDO, åk 3-6, ons. kl 15.30-16.15 i
Aurelia (3 vån).

Åbo svenska kyrkokör

Kyrkokören sjunger andliga sånger i
stämmor och har fin gemenskap. Kom
med och ta del i den! Vi övar en kväll
i veckan samt medverkar vid några
högmässor om året. Framför allt kommer vi att öva inför den 18:e allmänna
finlandssvenska
kyrkomusikfesten,
som firas här i Åbo 21-23.5.2020.
Kyrkokören leds av Marjo Danielsson.
π Tors. kl. 18.30-20.30 i Aurelia (3
vån.). Start 5.9.

ÅSFs sånggrupp

ÅSFs sånggrupp är en fräsch projektgrupp, som kommer att öva inför alla
helgons dag, julen, långfredagen och
påsken. Sångerna som sjungs är mera
krävande, men inte omöjliga om du redan har körvana. Övningarna koncentreras till några veckor före högtiderna. Sångare behövs! Ta kontakt med
dirigenten Marjo Danielsson.

Tillsammans genom livet
#gemenskap #helighet #glädje #öppenhet
Församlingens uppgift är att samla människor till gudstjänst och gemenskap i vardag och fest.
Vördnad för skapelsen genomsyrar församlingens verksamhet.

Musik
Församlingens musikliv innefattar både körer, konserter
och musikgudstjänster. För intresserade är det bara att ta
kontakt med körernas dirigenter.

Höstens musikevenemang

π Orgelkonsert för konfirmander och andra intresserade
med Tuuli Lempa i Domkyrkan tis. 24.9 kl. 19-19.30.
Fritt inträde.
π Messiaens kvartett för tidens ände (piano, violin, cello,
klarinett) i Domkyrkan lör. 23.11 kl. 14. Fritt inträde,
programblad 10€/st.
π Pianokonsert med Marina Petterssons elever mån. 2.12
kl. 19 i Aurelia. Fritt inträde, programblad 10€/st.
π Musik i juldagsnatten ons 25.12 i Domkyrkan kl. 23.
Fritt inträde.
π Lör. 7.12 kl. 16 Barnens
Vackraste Julsånger i Henrikskyrkan.
π Lör. 14.12 kl. 19 De Vackraste
Julsångerna i Domkyrkan.
π Mån. 6.1 efter högmässan i S:t Marie prästgård.
Kantor
Marjo Danielsson			

040-3417 448

Tf. kantor
Tuuli Lempa			

040-3417 456

Församlingspastor
Sofia Liljeström			

040-3417 487

1. Vi är Jesu lärjungar som firar gudstjänst och bygger församling tillsammans.
• Vi firar gudstjänst på söndagar i Åbo domkyrka och fortsätter gudstjänsten
i vår vardag när vi möter våra medmänniskor.
• Vi möts i förrättningar och delar livets helighet.
• Vi jobbar för att allt fler ska känna sig delaktiga och bygga församling tillsammans.
• Vi ser rikedomen i församlingens mångfald och välkomnar öppet alla.
• Vi ger möjlighet för vila, kontemplation och tillbedjan.
2. Vi växer i församlingens gemenskap.
• Vi döper våra barn.
• Vi uppmärksammar våra faddrar.
• Vi skapar verksamhet tillsammans med barn och unga i alla åldrar.
• Vi som är unga vuxna känner oss hemma i församlingen.
• Vi växer i tillit och kärlek genom hela livet.
3. Vi tar hand om varandra och delar liv.
• Vi älskar varandra och tar hand om människor i vår närhet som behöver oss.
• Vi ser dem som är ensamma och jobbar mot utslagning och utanförskap.
• Vi är gästfria och sänker trösklarna till församlingen.
• Vi samlas i olika grupper för att dela liv och få kamratstöd.
• Vi ber och läser Bibeln tillsammans.
4. Vi skapar av hjärtats lust och till skapelsens glädje.
• Vi har körer för alla åldrar.
• Vi upptäcker nya sätt att leva skapelsevänligt.
• Vi får använda alla våra gåvor och talanger i församlingsbygget och i gudstjänsten.
• Vi sjunger psalmer ofta och gärna.
• Vi utvecklar kreativa verksamhetsformer.
5. Vi finns där människor är.
• Vi är en aktiv församling i den kyrkliga samfälligheten.
• Vi är en synlig församling som jobbar medvetet med kommunikation.
• Vi utvecklar församlingens verksamhet i S:t Karins.
• Vi samarbetar med de svenska aktörerna på hela församlingens område.
• Vi finns representerade vid de stora svenskspråkiga evenemangen.

Åbo svenska församlings strategi är godkänd av församlingsrådet 18.6.2019
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Utgifterna för musik är 4 % av församlingsarbetets utgifter.

www.abosvenskaforsamling.fi
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Kontaktuppgifter

		

Åbo svenska församling /Aurelia
Auragatan 18			
20100 ÅBO
						

Präster

Mia Bäck 		
Maria Wikstedt
Eija Grahn		
Sofia Liljeström		
Emma Audas		

Kantorer

Marjo Danielsson		
Tuuli Lempa		

www.abosvenskaforsamling.fi

Församlingsbyrån i Aurelia (3 vån.) har öppet:
mån., tis. och tors. kl. 10-12 och 13-15,
ons. kl. 13-15 och fre. kl. 10-12
e-post: fornamn.efternamn@evl.fi

kyrkoherde		
tf. kaplan och församlingspastor
tf. församlingspastor 50 %		
församlingspastor			
tf. församlingspastor 50 %		

040-3417 466
040-3417 463
040-3417 467
040-3417 487
040-3417 757

kantor					
tf. kantor					

040-3417 448
040-3417 456

Diakoniarbetare

Diakonimottagningen 						
π Juni-augusti telefontid för samtliga tis. kl. 9-11
π Telefontid för dig som bor öster om Aura å - tis. kl. 9-11
π Telefontid för dig som bor väster om Aura å - tors. kl. 9-11
Carita Eklund		
diakonissa				
Eija Grahn		
diakon 50 %				
Gunilla Lundkvist 		
tf. diakoniarbetare
			

Flyktingarbetare

Malena Björkgren		

040-3417 460

040-3417 473
040-3417 467
040-3417 468

tf. kaplan och flyktingkoordinator 50 %

040-3417 461

Annika Niemelä		
Laura Kota-aho 		

barn & familjer				
tf. ungdomar & unga vuxna			

040-3417 469
040-3417 464

Aurelias vaktmästare

					

040-3417 762

Ungdomsarbetsledare

Aurelias dagklubb och eftis

040-3417 479

Informations- och församlingssekreterare

Tove Peltoniemi					

Informatör

Marina Stenbäck		

040-3417 458

deltid 25% 				

040-3417 477

Riitta Laine 		

riitta.a.laine@evl.fi 		

040-3417 229

Bokningsservice

turku.varauspalvelu@evl.fi

040- 3417 012

Gravkontoret

turku.hautatoimi@evl.fi			

040-3417 253

Byråsekreterare

Centralregistret (byråsekreteraren), bokningsservicen och gravkontoret finns på Eriksgatan 3
i Åbo och har öppet mån-fre kl. 8-15.45.

#åbosvenskaförsamling

