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En del av
något
större
Sammanhang där vi känner
oss hemma, trygga, sedda och
accepterade behöver vi alla. Utan
tillhörighet och gemenskap av något slag mår vi sällan
riktigt bra. Därför är det viktigt att vi får vara delar av
större sammanhang där våra olika behov tillgodoses.
En del sammanhang ges oss automatiskt och naturligt
redan när vi föds. Men inte alla. Som vuxna kan vi själva välja studieinriktning, arbetsplats, bostadsort, vem vi
delar livet med, vilka föreningar vi engagerar oss i o.s.v.
Men en del val, som mer eller mindre präglar vårt liv,
har tagits av våra föräldrar när vi var barn. Det var en
tvungen sak som hör till föräldraskapet. Ett sådant val
står alla föräldrar inför när det gäller att döpa sitt barn
eller inte. Oberoende av hur man tänker om det, gör
man ett medvetet val. Genom dopet blir man del av en
lokal församlingsgemenskap och en världsvid kyrka.
Man blir delaktig av något större med flera dimensioner. Naturligtvis kan man också döpas som vuxen.
När jag som ganska nybliven präst för länge sedan
döpte ett av våra barn, citerade jag en rad ur doppsalmen 214: ”Med vår bävan inför okänd framtid lägger vi
vårt barn i Dina händer. Det som sker i dopet gör oss
trygga”. Även om vi då inte kände bävan inför framtiden
kändes det rätt och tryggt att överlåta vårt barn i ”större
händer”.

Dopåret 2020
Jag kupar handen för att föra det varma vattnet på
babyns huvud, konfirmandens panna eller den vuxnes
hjässa. En gång började vi dopet med att döpa barnets
docka för att visa hur det går till, sedan då jag döpte
barnet blev han så ivrig att han ville hjälpa till och vattnet fanns både på kostymen och bordet och på prästen.
Vilken fest!
I dopet blir vi medlem i församlingen och kyrkan, då
bärs vi fram till Guds öppna famn. Kyrkan döper för att
Jesus uppmanade att döpa. Jesus ville att alla skulle få
bli hans lärjungar, vara en del av gemenskapen. Särskilt
viktigt var det för Jesus att alla barn skulle få komma
till honom. Den som döps får den heliga Anden och
det eviga livet som gåva. Dopet uppmanar oss att växa
som människor. Att göra saker och ting tillsammans.
Tillsammans klarar vi av det mesta. Dopet uppmanar
oss till att vara kärleksfulla mot varandra och att ta
hand om varandra.
Vi är glada över att du valt att döpa ditt barn eller dig
själv.
Vad betyder dopet för dig? När är du döpt? Hur skulle
det vara att fira din dopdag i år? Kanske du vill fira din
dopdag i år med att bjuda dina faddrar på kaffe? Ta ett
dopp i havet? Eller att besöka kyrkan du döptes i och
sjunga en psalm vid dopfunten?

Vi firar dopet hela år 2020
på olika sätt:

π Kyndelmässodagen, söndagen 2.2
kl.12 firar vi högmässa i domkyrkan.
Alla barn som döpts under år 2019
inbjuds tillsammans med familj och
faddrar till mässan. De som har ett
doplöv i dopträdet får ta hem det
efter mässan.
π Café Orchidé kom och minns och
diskutera dopet den onsdagen 11.3
kl.13-15
π Dopsockor delas ut till alla som
döps år 2020. De har stickats av
missionskretsen och frivilliga i församlingen.
”Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren”
(Jes 54:10)
Dop kan bokas på nätet
www.abosvenskaforsamling.fi/dop,
eller så kan du ringa till bokningsservicen tfn 040 341 7012 (mån-fre
kl. 9-15).

I denna broschyr berättar vi mera om vad dopet innebär, vilka frågor man kan ställas inför när det är
aktuellt och vilken verksamhet församlingen kan
erbjuda dig under vårterminen 2020.
Åbo svenska församling
behåller rätten till ändringar.

Clas Abrahamsson
Tf. kyrkoherde

Följ oss på Instagram
@abosvenskaforsamling
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Följ oss på Facebook
Åbo svenska församling

#tillsammansgenomlivet

#dopet #dopåret2020
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Predikan för dig som är barn

Tillsammans. Varje söndag. Hela församlingen. Liten
som stor. Vi firar högmässa tillsammans, för dig som är
barn öppnar barnhörnan efter dagens psalm. Kom till
barnhörnan och hör en kort predikan. Efter predikan
pysslar eller ritar vi något som anknyter till predikan
och söndagen.
Du får kika in i barnaltarskåpet och pröva de liturgiska
kläderna som är i din storlek. Ta kontakt om du skulle
vilja ha en uppgift i högmässan!

En helg med Peter Halldorf 21-22.3

Högmässa

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

Mässa

π 19.1 kl.16 i Aurelia.
π 26.2 kl.18 askonsdagsmässa i
Aurelia.

S:t Karins

π 26.1 kl.15 Mässa i S:t Karins kyrka,
kyrkkaffe efter mässan.
π 5.4 kl.15 Mässa i S:t Karins kyrka,
”I väntan på påsk”-fest efter mässan.
π 7.6 kl.15 Sommarandakt med
sommarsånger och picknick i Kustö
kyrka.

Tf. kyrkoherde
Clas Abrahamsson

040-3417 466

Tf. församlingspastor
Emma Audas
040-3417 757
Tf. kaplan och församlingspastor
Maria Wikstedt
040-3417 463
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Högmässan –
församlingens hjärta
Både genast till vänster när man kommer in i kyrksalen i Domkyrkan och längst framme i högkoret
finns dopfuntar som en påminnelse om dopet och att
församlingen som samlas till högmässa är de döptas
gemenskap. Hit får vi alla komma och möta Gud i ordet,
i sakramenten och i mötet med grannen i kyrkbänken.
I gudstjänsten får vi som är döpta till Jesu lärjungar
kallelsen att fortsätta gudstjänsten i vår vardag genom
att välja kärlek i mötet med vår nästa.

Vill du hjälpa till i gudstjänsten?

Församlingen har sex gudstjänstgrupper som tjänstgör
i gudstjänsterna. Fem av grupperna förbereder och
genomför söndagens högmässa i Domkyrka. 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 Emma Audas. 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.

Peter Halldorf är svensk pastor och författare. Han är
också redaktör för den ekumeniska tidskriften Pilgrim
och ägnar en stor del av sin tid åt retreater och andlig
vägledning på Nya Slottet, Bjärka-Säby. Han har skrivit
ett 30-tal böcker, den senaste boken ”Därför sörjer
jorden” behandlar klimatkrisen och ett kristet sätt att
förhålla sig till den.
Lördag 21.3
π kl. 12 Middagsbön och lunch, hemma hos Patik
Hagman och Emma Audas (Braheg. 9) Workshop kring
Ökenmässan för intresserade där man bland annat
kommer att baka nattvardsbrödet och Peter berättar
om mässan. Det riktar sig till intresserade som kanske
vill vara med och förverkliga mässan. Intresserade kan
anmäla sig till Patrik Hagman phagman@abo.fi.
π kl. 18 Ökenmässa i Aurelia.
Ökenmässan är en ekumenisk gudstjänst med liturgiska intryck från både öst och väst, inte minst från den
egyptiska koptiska kyrkan. Den är full av symbolik och
skönhet och även om den följer ungefär samma mönster
som vår vanliga mässa så öppnar den upp mycket av
liturgins mysterium med sina rika böner och symboliska uttryck. Förrutom att likt varje mässa vara en
försmak av festen i Guds rike kanske ökenmässan även
kan ses som en försmak av
den kommande förenade
kristna kyrkan.
Söndag 22.3
π kl. 12 Peter Halldorf
predikar i högmässan i
Aurelia. Efter högmässan och
våffelkalaset håller han ett
föredrag på temat ”Klimathotet och kristushoppet”.

Kyndelsmässodagen

π 2.2 kl.12 i Domkyrkan. Dopåret till
ära inbjuder vi alla dopfamiljer till
mässa. Alla barn som döpts under år
2019 och som gett tillåtelse till att vi
hänger upp deras doplöv i dopträdet,
får ta hem sitt löv efter mässan..

Knattekyrka

En gång i månaden firar vi andakt tillsammans i familjecaféet. Välkommen
hela familjen med! I Aurelia (2 vån.),
kl.11.00.
π Tors. 9.1, 13.2, 12.3, 16.4 och 14.5.

Marie bebådelsedag

π 22.3 kl. 12 Högmässa med våffelkalas i Aurelia.

Påsktidens gudstjänster

Måndagen i stilla veckan 6.4
π kl. 18 Passionsandakt i Aurelia.
Tisdagen i stilla veckan 7.4
π kl. 18 Passionsandakt i Aurelia.
Onsdagen i stilla veckan 8.4
π kl. 18 Passionsandakt i Aurelia.
Skärtorsdagen 9.4
π kl. 14 Mässa i Aurelia. Passar även för
rörelsehindrade.
π kl. 17 Skärtorsdagsmässa i Domkyrkan.
Långfredagen 10.4
π kl. 12 Gudstjänst i Martinskyrkan.
π kl. 15 Andakt vid Jesu dödsstund i
Skarpskyttekapellet.
Påskdagen 12.4
π kl. 12 Högmässa i Domkyrkan.
Annandag påsk 13.4
π kl. 12 Mässa i Skarpskyttekapellet.

Kristi himmelsfärdsdag

π 21.5 kl. 12 Högmässa i Skarpskyttekapellet.

Delad glädje är dubbel glädje!

#högmässa

#gemenskap
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Babypoesi

Nytt för i år är babypoesi! Välkommen med att leka
med ord, rim och poesi. Babypoesi passar för 3-12
månader gamla barn. Kursen ordnas i samarbete med
Sydkustens ordkonstskola. De som hör till Åbo svenska
församling har förtur. 5-10 bebisar med vuxen ryms
med.
π Tors. och fre. kl.10.30-11.00 i Aurelia (1 vån.). Vårens
träffar: 10.1, 17.1, 23.1, 30.1, 6.2, 13.2, 28.2.
π Anmälning via länk på vår hemsidan 10.12.20193.1.2020. Pris 27,50 euro.
π Info: Tove Nylund tove.nylund@sydkusten.fi,
050-5753 573.

Grupp för ensamstående föräldrar

Barnhålan

Går du i åk 3-6? Skulle du vilja ha det
kul med kompisar och äta mellanmål,
kanske göra läxor, rita eller läsa en
bok? Kom till barnhålan!
π Ons. kl. 13.30-15.30 i Aurelia
(2 vån.). Start 15.1.

Kockgruppen

Siktar du på att delta i Master Chef?
Vill du veta hur man bakar en kaka
eller rör ihop till en makaronilåda?
Kom med i kockgruppen. Terminsavgiften är 20 €. Anmälning, 2-9.1.2020
via länk på hemsidan.
π Aurelia (åk 4-6) varannan tors. kl.
14.30-16.30 (2 vån.). Start 23.1.
π S:t Karins kyrka (åk 4-6) varannan
tors. kl. 13.30-15.30. Start 16.1.

Knattekyrka

En gång i månaden firar vi andakt tillsammans i familjecaféet. Välkommen
hela familjen med! I Aurelia (2 vån.),
kl.11.00.
π Tors. 9.1, 13.2, 12.3, 16.4 och 14.5.
”Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem”
(Mark 10:16)
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Barn & familj
Redan då barnet föds är det buret och älskat av Gud.
Genom dopet bli vi en del av gemenskapen i församlingen och med Gud. Tillsammans får vi bygga en församling, som är en rolig och trygg gemenskap för både barn
och vuxna. Hoppas det får vara en plats, en famn, där vi
kan växa tillsammans och älska varandra.
Det finns massor med roligt du kan ta del av och medverka i!
Det finns grupper för barn där du kan leka, baka eller
hänga med kompisar. Eller kanske du vill samtala med
andra vuxna tillsammans med barnen i babyberöringen eller andra ensamstående föräldrar i gruppen 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 Vårens träffar: 4.1, 8.2, 4.4, 25.4 och 23.5 kl. 1518.30 i Aurelia (1 vån.).
π Info och anmälningar (senast tisdagen innan träffen)
Gunilla Lundkvist 040-3417 468, gunilla.lundkvist@
evl.fi
Tf. ungdomsarbetsledare
Jånna Koivunen
		

040-3417 469

Tf. kaplan och församlingspastor
Maria Wikstedt
		

040-3417 463

Tf. diakoniarbetare
Gunilla Lundkvist

040-3417 468

		

Läger

I vår och på sommaren ordnar vi tre läger för barn och
familjer. Det är roligt att vara på läger, man kommer
bort från rutinerna och får vara tillsammans. På lägren
förutom att ha kul, så firar vi andakt och pysslar och har
utelekar. Anmälningar via länk på hemsidan.
π Sportlovsläger må-to 17-20.2 är för barn åk 1-6 på
Senaps lägergård. Anmälning 15.12.2019-15.1.2020
π Familjeläger 15-17.5 på Senaps lägergård. Anmälning
16.3-15.4.
π Sommarläger 8-10.6 för barn åk 1-6 på Senaps lägergård. Anmälning 6.4-7.5.

Familjecafé

Ibland är det skönt att träffa andra
vuxna då man är hemma med barnen.
Kom på familjecafé, där kan du dricka
kaffe, barnen får leka och du kan
diskutera med andra vuxna. Kravlös
samvaro. Servering.
π Ons. kl. 10-12 i Papinhoma församlingshem. I samarbete med Folkhälsan
i S:t Karins. Start 8.1.
π Tors. kl. 9.30-12 i Aurelia (2 vån.).
Start 9.1.

Babyberöring

I babyberöringen förstärks bandet
mellan förälder och barn. Samtal
om olika teman över en kopp kaffe.
Främst för barn under 8 månader,
men det går bra fastän ditt barn är lite
äldre. De som hör till Åbo svenska
församling har förtur. 7 familjer ryms
med.
π Ons. 5.2-11.3 kl. 10-12 Aurelia (2
vån.).
π Anmälning via länk på hemsidan
7.1-3.2. Avgift 27,50 euro.
π Info: Marina Pettersson,
marina.pettersson@elisanet.fi,
050-3086 749

Baby- och knatterytmik

Föräldrar, kom med barnen på babyoch knatterytmiken! Kravlös lek och
sång. De som hör till Åbo svenska
församling har förtur. Familjerna delas
upp i två grupper, max. 10 familjer/
grupp.
π Tors. 12.3-14.5 kl. 9.30-10.15 och
kl. 10.15-11.00 i Aurelia (1 vån.), inte
vecka 15 och 17.
π Anmälning via länk på hemsidan
12.2-9.3. Avgift 27,50 euro.
π Info: Marina Pettersson,
marina.pettersson@elisanet.fi,
050-3086 749

Ingen verksamhet
vecka 8 och 15.
#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
och här finns en stor soffa som alla
ryms i! 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 14.1.

Ung i ÅSF

Skribaläger 2020

Skriftskolan

Sportlovsläger
π 1002, 15-21.2.2020 Kunstenniemi
π Sportlovsskriban inleds med en
festhögmässa 2.2 kl. 12 i Domkyrkan. Till högmässan är din familj och
släktingar välkomna!

Skriftskolan och dopet hör ihop. I skriban får du lära
dig om den tro och den kyrka du blivit döpt till som
liten baby. Eller så får du lära dig om den tro och kyrka
du överväger att bli döpt till i samband med skriban.
Tillsammans gör vi en upptäcktsresa i den kristna tron
med utgångpunkt i ditt eget liv, i dina erfarenheter och
i dina frågor.

För dig som är född 2005.

Sommarläger
π 1003, 31.5-6.6 Kunstenniemi
π 1001 & 1004, 26.6-2.7 Harjattula
π 1006 31.7-6.8 Kunstenniemi
π Sommarskriban inleds med en festhögmässa 17.5 kl. 12 i Domkyrkan.
Till högmässan är din familj och dina
släktingar välkomna!

Vuxenskriftskola

Om du vill gå i skriftskola som vuxen
är du varmt välkommen att ta kontakt
med någon av församlingens präster
(se baksidan av broschyren).

Skriftskolan är en en-gång-i-livet-upplevelse som du
helt enkelt inte vill missa. Det roliga lägret, den fina
gemenskapen, de berörande samtalen, alla nya vänner,
de spännande insikterna, de galna lekarna, den goda
maten, de finurliga frågorna, de sköna andakterna, den
bra fiilisen är några saker som konfirmanderna brukar
nämna när de ska betygsätta vad som var bäst i skriban.
Det finns några platser kvar på skribalägren 2020. Ta
kontakt med Laura Kota-aho så berättar hon mer! Info
finns också på vår hemsida:
www.abosvenskaforsamling.fi/40/skriban
Ungdomsarbetsledare
Laura Kota-aho 			
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#helighet

040-3417 464

Hjälpledarutbildning

Förutom veckans höjdpunkt då vi på söndagar får träffas
i Domkyrkan för att fira högmässa tillsammans finns det
mycket annat som du kan delta i!
Mat, kyrie och gloria, sång, chill, lek och skoj, andakt och diskussion är några av orden som beskriver
ungdomsarbetet i ÅSF. 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
lära känna folk 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! Hoppas vi ses!

Programhålan

Programhålan fortsätter hela våren! Som namnet säger
blir det roligt program varje gång, bland annat spel,
film, dans, pyssel, diskussion och mycket mer. Du som
är 13 år eller äldre, kom med på roligt söndagshäng!
π Sön. kl. 14.30-16.00 i Aurelia (2 vån.). Vårens datum är
12.1, 2.2, 9.2, 1.3, 22.3, 5.4, 26.4 och 17.5.
Ungdomsarbetsledare
Laura Kota-aho
		

040-3417 464

Församlingspastor
Sofia Liljeström

040-3417 487

		

Följ oss på Instagram @ungiasf
#ungiasf

Efter skriban är du välkommen 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 Vårens hjälpisutbildningar:
6-8.3.2020 på Kunstenkari och 1719.4.2020 på Kunstenpää. Du hittar
anmälningslänkarna på hemsidan.

Unga Vuxna

För dig som är 18-30 år gammal finns
en grupp som träffas fem söndagar
kl. 16:30-18 under våren. Vi kommer
att behandla och diskutera teman
som känslor, ansvar, kärlek, utseende
med mera utgående från identitet
och tro. Vi bjuder på en lätt middag.
På vår hemsida hittar du information
om annat som du som identifierar dig
som ung vuxen kan delta i.
π Sön. kl. 16.30-18.00 i Aurelia (2
vån.). Vårens datum är 12.1, 9.2, 1.3,
5.4, 3.5
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Gemensamt Ansvar
Gemensamt Ansvar fyller 70 år. Gemensamt Ansvar
(GA) är den evangelisk lutherska kyrkans årliga storinsamling. du kan hjälpa genom att donera pengar. Under
jubileumsåret 2020 är målet att stödja föräldraskapet.
Nationellt
Med insamlingen vill man ge stöd för föräldrar och
barn. Föräldraskapet kan föra med sig utmaningar som
man inte räknat med. Dagens barn och unga signalerar
på olika sätt ett behov av en trygg vuxen som man kan
prata om vad som helst med.

Anhörigcafé

För dig som är närståendevårdare eller tar hand om någon anhörig hemma
ordnar församlingen i samarbete med
Folkhälsan ett anhörigcafé. Caféet är
öppet engång i månaden.
π Ons. kl. 10.30-12, 5.2, 4.3, 1.4 och
6.5 på Kvartersklubben, Henriksgatan 9.
π Kontaktperson: Carita Eklund.

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 8.1.
π Kontaktperson: Pia Siegfrids,
pia.siegfrids@turku.fi.

Fasteserie 2020

Varje onsdagskväll i fastan bjuder vi
in gäster för att samtala kring olika teman. Kvällarna präglas av fastetidens
skärpta blick för vad som är viktigt.
π Ons. kl. 18 i Aurelia (1 vån.). Start
26.2 med Askonsdagsmässa.
π Kontaktperson: Emma Audas.
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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.

Café Orchidé

Café Orchidé är öppet hus för daglediga och seniorer.
Vi samlas under ledning av en medarbetare. Träffarna
inleds med kaffe sedan följer andakt och program. Vi
har aktuella gäster och samtalar kring teman i anslutning till tro, kultur och församling. Välkommen med!
π Ons. kl. 13-15, Aurelia (1.vån). Start 15.1.
π Kontaktperson: Gunilla Lundkvist.
Tf. diakoniarbetare
Gunilla Lundkvist			

040-3417 468

Diakonissa
Carita Eklund			

040-3417 473

Tf. församlingspastor och diakon
Eija Grahn			

040-3417 467

Tf. församlingspastor
Emma Audas			

040-3417 757

20 % av de insamlade medlen går till ett projekt till
stöd för föräldraskapet, där aktörerna är Mannerheims
Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Genom projektet stärks föräldraskapet och relationen mellan barn
och förälder genom tröskelfritt stöd och genom att göra
saker tillsammans hemma, i skolan och inom ramen
för hobbyaktiviteter. En särskild fokusgrupp är familjer
med barn i lågstadieåldern.
20 % av insamlingsintäkterna används för mångsidig
hjälpverksamhet genom de lokala församlingarna.
Tyngdpunkten ligger på olika att på olika sätt stödja
föräldraskapet samt relationen mellan barn och förälder.
Internationellt
I olika katastrofområden runt om i världen har familjer
drabbats hårt. Många har förlorat allt när man flytt
från konflikter eller naturkatastrofer. I de situationerna
sätts föräldraskapet på svårt prov, utan hjälp och stöd
orkar man inte. Den internationella insamlingsintäkten
används för föräldrastödjande åtgärder i u-länderna
I Finland förmedlas hjälpen via församlingarnas diakoniarbete och utomlands via Kyrkans Utlandshjälps med
sina lokala samarbetspartners.
Så här ger du en gåva, en inbetalning via banken:
Nordea			
FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola banken		
FI14 5000 0120 2362 28
Aktia			
FI82 4055 0010 4148 41
OBS! Använd referensnumret 305828
Insamlingen inleds 2 februari 2020
och har republikens president som
beskyddare.

#öppenhet

Tyst meditation

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

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 på Kåren,
Tavastgatan 22. Start 22.1.
π Kontaktpersoner: Tage Kurtén
tkurten@abo.fi och Bengt Häggman
haggmanb@gmail.com.

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. 11.10 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 Tove Peltoniemi, tove.peltoniemi@evl.fi eller
040-3417 458 senast 30.9.2020.
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Mission

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.

Missionskretsen

Missionskretsen är en grupp för dig som är intresserad
av mission. Kretsen träffas varannan måndag i Aurelia.
Under träffarna läser vi rundbrev, firar andakt, ber för
missionen, planerar olika missionsprojekt, dricker kaffe
och delar liv. Nya medlemmar i alla åldrar välkomnas
med!
π Varannan mån. kl. 14-15.30 i Aurelia (3 vån). Start
20.1.
π Missionskretsen leds av Clas Abrahamsson.

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/
040-3417 473. Diakonissa Carita
Eklund.
För dig som bor väster om Aura å:
π Tors kl. 9-11 tfn. 040-3417 460/
040-3417 467. Diakon Eija Grahn.

Vill du se glimtar ur
diakoniarbetet följ
@diakoni_i_asf på Instagram.

Diakonissa
Carita Eklund
Tf. diakoniarbetare
Gunilla Lundkvist

040-3417 473
040-3417 468

Diakon och tf. församlingspastor
Eija Grahn
040-3417 467
(samtal och själavård)
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Diakoni
”Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den,
för att helga den, sedan han renat den genom vattnets
bad i kraft av ordet. Ty han vill ställa fram församlingen
inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något
annat sådant.” (Ef 5:25-27)
Genom dopet förenas vi med Kristi försoningsdöd på
korset. Genom dopet blir det Kristus gjorde för vår
skull vårt, hans nåd, hans förlåtelse och hans rättfärdighet. För många av oss ligger dopet så långt borta.
Och mycket har hänt sedan dess. Man har gjort alla de
där onda sakerna, tänkt alla de där onda tankarna som
man blivit renad från. Men dopet sträcker sig inte bara
bakåt, utan också framåt.
Vi kan lita på att dopet bär, vi står i Guds ögon i den
rena vita dopdräkten. Den långa dopdräkten påminner
oss om att man aldrig kan växa ur dopnåden. Den nåd
Gud gav oss i dopet får vi vända tillbaka till hela livet.
För att det inte skall bli för tungt när livets kriser drabbar finns församlingens diakoniarbetare och präster och
stöder och påminner om att nåden vi fått genom dopet
bär även då. Vi kan ställa upp för samtal när du saknar
någon nära som dött eller när ditt liv känns meningslöst. Du kan delta i en grupp och få stöd av andra i
motsvarande livssituation eller så kan vi besöka dig i
ditt hem. För situationer då du har svårt att klara din
ekonomi kan vi ge råd och hjälpa dig söka utkomststöd
och tillsammans fundera på hur din ekonomiska situation skulle kunna bli bättre. Ta frimodigt kontakt!
Församlingen är en gemenskap där vi gärna välkomnar
alla att delta, vi finns här för dig!

#diakoni

Missionsprojekt

Åbo svenska församling understöder Finska Missionssällskapets missionsarbete. Vi stöder ett byautvecklingsprojekt i Nepal och två missionärer i Senegal: Anna
och Bertrand Tikum. Arbetsgruppen för mission ordnar
olika missionsevenemang under året, mer info om dem
på vår hemsida. Kom gärna ihåg våra missionsprojekt
i bön!
Tf. kyrkoherde
Clas Abrahamsson			

040-3417 466

Tf. kaplan och församlingspastor
Maria Wikstedt			

040-3417 463

Flyktingverksamhet

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
delas ut från och med år 2020. 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 info finns på vår hemsida och
fås av missionskretsens medlemmar.

Kom med i församlingens verksamhet med och bland
asylsökande, papperslösa och flyktingar! Att komma in
i ett nytt samhälle och en ny kultur är inte alltid lätt.
Tillsammans kan vi visa gästfrihet och hjälpa varandra i
vardagen. Du kan bli vän med någon och kanske hjälpa
hen praktiskt, socialt eller i kontakt med myndigheter.

Rundbrev

Under vårterminen ordnas två träffar för nya och gamla
engagerade i flyktingverksamheten:
π Tis. 11.2 kl. 17.30 i Aurelia (3. vån).
π Mån. 11.5 kl. 17.30 i Aurelia (2. vån).

Tidningen Mission

Tf. kaplan och flyktingkoordinator
Malena Björkgren			

040-3417 461

#mission

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

Barnkören är en ivrigt sjungande,
trummande och rörlig grupp för barn
i åk 1-6.
Vi sjunger musik på olika språk,
rytmer och i olika musikgenrer.
Under våren kommer barkören t.ex.
sjunga i gudstjänster, åka på utfärd
och sjunga med i kyrkomusiksångfesten i Åbo.
Kören leds av Sofia Liljeström. Kören
börjar vecka 3. 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

Vårens musikevenemang

π Tis 7.1 kl. 19.30 Konsert La Monica - Renässansens
pärla i Domkyrkan. Vokalensemble Cantus Alaudae och
Fioretto Ensemble uppför sånger och instrumentalmusik från renässanstiden i Europa. Fritt inträde.
Programblad 10 €/st till förmån för Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.
π Lör 7.3 kl. 19 Konsert, Misas pianoelever i Aurelia.
Fritt inträde. Programblad 10€/st till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.
π Tis 25.2 kl. 18 Orgelkonsert med Birgitta Forsman
i Domkyrkan. Fritt inträde. Programblad 10€/st till
förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.

Musik

Soli Deo Gloria

Johann Sebastian Bach samt några andra kompositörer
skrev i slutet av sina kompositioner bokstäverna S.D.G.,
Soli Deo Gloria (Åt Gud allena äran).

Kyrkokören sjunger andlig repertoar
i stämmor. Kom med och ta del i den
fina gemenskapen! 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 9.1.

Åbo svenska församlings verksamhet genomsyras
av musik; en av Guds största gåvor. Vad skulle t.ex.
söndagens högmässa vara utan orgelmusik, psalmsång
och liturgi? Emellanåt medverkar där också en egen
eller gästande kör, ibland även andra musiker. Musikandakter, musikgudstjänster och andra musikevenemang
firas då och då. Kyrkokören tar gärna emot nya sångare.
Församlingens sånggrupp har olika projekt. Barnkören
består av många sångglada barn. Om du eller ditt barn
vill börja sjunga i en församlingskör, är det bara att ta
kontakt med körernas dirigenter.

ÅSFs sånggrupp

Musiken vid jordfästningen tröstar och ger hopp i
sorgen. Vigselmusiken gläder och jublar med dom
närvarande. På dopet sjunger man alltid psalmer.

ÅSFs sånggrupp är en relativt ny
projektsånggrupp, som kommer att
öva inför långfredagen och påsken.
Sångrepertoaren är mera krävande,
men inte alls omöjlig, ifall du redan
har körvana.
π Ons. kl. 18.45-20.30 i Aurelia (3.
vån). Övningar koncentreras till några
veckor före högtiderna.
π Kontaktperson: Marjo Danielsson.
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Konfirmanderna sjunger och spelar. Babyrytmiken, dagklubben och eftis sjunger och musicerar. Flyktingarna
sjunger, Café Orchidé sjunger… Listan är låååång!
Även några konserter per termin arrangeras av församlingen, och då för det mesta till förmån för någon
välgörenhet.
S.D.G.

#kyrkomusik

π Tis 17.3 kl. 19 Orgelkonsert för konfirmander och
andra intresserade i Domkyrkan. Fritt inträde.
π Tors 16.4 kl. 19 ”Karl Jenkins: The Peacemakers”
Konsert med Oratoriekören i Helsingfors, Marika Krook
(sopran) och Helsingfors kammarorkester i Domkyrkan.
Biljetter 25€/st www.lippu.fi.
π Tors-lör 21-23.5 Den 18:e allmänna finlandssvenska
kyrkomusikfesten i Åbo (separat program kommer
att ges ut) Bl.a. uppför Åbolands svenska kyrkosångskrets körandakten ”Vi famnas av din skapelse” av Erik
Andersson och Jan Hellberg tors 21.5 kl. 16 i S:t Marie
kyrka

Kantor
Marjo Danielsson

040-3417 448

Församlingspastor
Sofia Liljeström

040-3417 487

Kyrkpressen är gratis för våra
medlemmar!
Visste du att Åbo svenska församling prenumererar på Kyrkpressen åt alla medlemmar som
önskar få tidningen?
Det enda du behöver göra för att få Kyrkpressen gratis hem i postlådan är att mejla ditt namn och
dina adressuppgifter till vår byråsekreterare Riitta Laine, riitta.a.laine@evl.fi. Du kan också skicka
ett vykort till henne på adressen: Riitta Laine, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, PB 922,
20101 Åbo eller ringa henne på tfn 040-3417 229.
Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Tidningen
utkommer varannan torsdag. Pappers-versionen av Kyrkpressen går ut till drygt 80 000 hem i
Svenskfinland varje vecka.
Från och med våren 2020 kommer en lokal inlaga med fokus på Åboland och Åland att ingå i
Kyrkpressen.

#kyrkpressen
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Kontaktuppgifter

		

Åbo svenska församling /Aurelia
Auragatan 18			
20100 ÅBO
						

Präster

Clas Abrahamsson 		
Maria Wikstedt
Eija Grahn		
Sofia Liljeström		
Emma Audas		

Kantorer

Marjo Danielsson		
NN			

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

tf. 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					
kantor					

040-3417 448
040-3417 456

Diakoniarbetare

Diakonimottagningen 						
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

Laura Kota-aho 		
Jånna Koivunen		

ungdomsarbetsledare			
tf. ungdomsarbetsledare			

040-3417 464
040-3417 469

Aurelias vaktmästare

					

040-3417 762

Ungdomsarbetsledare

Aurelias dagklubb och eftis

040-3417 479

Informations- och församlingssekreterare

Tove Peltoniemi					

Byråsekreterare

040-3417 458

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

Centralregistret (byråsekreteraren), bokningsservicen och gravkontoret finns på Eriksgatan 3
i Åbo och har öppet mån-fre kl. 8-15.45
(bokningsservicens och gravkontorets telefontid är mån- fre kl. 9-15).

#åbosvenskaförsamling

