Gudstjänster i september:
2.9 Femtonde söndagen efter pingst
Gudstjänst i Antböle , hemma hos Anja
och Tor Lönnblad kl. 11.00.
Carolina Lindström, Natalie Ball. Kollekten
tillfaller De Dövas Mission.
9.9. Sextonde söndagen efter pingst
Kvällsgudstjänst i S:ta Maria kyrka kl.
19.00.
Outi Laukkanen, Kerstin Olsson.
Kollekten tillfaller Kristet studentarbete
på svenska.
16.9. Sjuttonde söndagen efter pingst
Högmässa i S:ta Maria kyrka kl. 11.00.
Carolina Lindström, Natalie Ball, Laura
Serell, Fanny Autere.

Kollekten tillfaller kyrkligt arbete bland
finländska människor utomlands och
internationell diakoni.
23.9. Artonde söndagen efter pingst
Familjemässa i S:ta Maria kyrka kl. 11.00.
Carolina Lindström, Natalie Ball, Laura
Serell, Fanny Autere samt barnkören
medverkar.
Kollekten tillfaller FMS.
30.9 Mikaelidagen
Ungdomsmässa i S:ta Maria kyrka kl. 11.00
med inskrivning av konfirmander.
Carolina Lindström, Natalie Ball, Laura
Serell och Fanny Autere medverkar.
Kollekten tillfaller Församlingsförbundet
r.f.

Aftonböner i september:
5.9. Vesper
Stillsam och vilsam stund mitt i veckan i
S:ta Maria kyrka kl. 18.00. Carolina
Lindström, Natalie Ball, Fanny Autere.
19.9 Vesper
Stillsam och vilsam stund mitt i veckan i
S:ta Maria kyrka kl. 18.00. Natalie Ball,
Fanny Autere.

Vi förbehåller rätten till
förändringar.

Förändringar till församlingens
informationsblad:
Från och med oktober 2018 kommer
församlingen att försöka nå sina
medlemmar på ett nytt sätt.

musiklek som parallellprogram till träffen
som kantor Natalie Ball har hand om.

Församlingen kommer att publicera sin
information gällande gudstjänster, musikoch övrig verksamhet i kommunens
infoblad.

Barnkören övar torsdagar i september
mellan 18.15 och 19.00. Föräldrar är
hjärtligt välkomna att sitta med under
övningen och fika.

Orsaken till detta är att kommunbladet
inte klassas som reklam, vilket
Mariabladet inte heller borde göras, men
vilket vi är medvetna om att det görs.

Är du intresserad av ungdomskören ska du
vara i kontakt med församlingens kantor,
Natalie Ball endera per e-post
(natalie.ball@evl.fi) eller per telefon
045 734 492 67.

Information om församlingens verksamhet
kommer fortfarande att finnas ute på våra
infotavlor, på församlingens Facebook-sida
samt hemsidan.
Har du frågor eller feedback på denna
förändring kan du mejla laura.serell@evl.fi
eller ringa henne på numret 0457 3434
403.
Barnverksamheten:
Knattarna samlas i september på fredagar
i Mariagården kl. 10-12.
Tillsammans leker vi, målar och sjunger
samt fikar. Under träffen ordnas också

Hjärtligt välkomna!
Musikverksamhet:

Vuxenkörer
Den 29e augusti ordnas det en träff för
vuxna som är intresserade av att sjunga i
kör eller annan musikverksamhet
(instrumentalmusik, soloverksamhet). Vi
träffas kl. 19 i Mariagården.
Övrig verksamhet:
Gudstjänstgruppen samlas i Mariagården
kl. 13.00 den 12 september.
Tf. kyrkoherde Carolina Lindström är
ansvarig och leder planeringen av
gudstjänsterna.

Församlingslunch
Vi samlas igen den 6e september kl. 11-13
i Mariagården och äter lunch och umgås
tillsammans.
Hjärtligt välkomna!
Behöver du färdtjänst, du kan ringa Lottas
taxi på 018 43671 eller Rolands taxi på 018
48411.
Bibelgruppen samlas tisdagar i september
med start den 11 september kl. 19.00 i
Mariagården.
Vid frågor kontakta Tor-Björn Dahlén.
Herrlunch
Herrluncherna kör igång
igen för hösten.
Den första herrlunchen
ordnas den
27 september i
Mariagården.
För mer info,
kontakta
Guy Lindé.

PROSTERIDAGEN
Den 3e oktober ordnas årets prosteridag i
Lemland. Start kl. 18.00 med veckomässa i
S:ta Birgitta kyrka och därefter samling i
Birgittagården där Clas Abrahamsson
kommer och pratar kring temat
”Tillsammans med varandra i Guds
närvaro.”

Kontaktuppgifter:
Pastorskansliet är öppet måndag-onsdag
kl. 9-12. Tfn. 018 43260, fax. 432628,
e-post: saltvik@evl.fi
Kvarnbo-kyrkvägen 52, 22430 Saltvik.
Tf. Kyrkoherde Carolina Lindström,
tfn. 0457 3451845

ANSVARSVECKAN 2018

Kantor Natalie Ball
tfn. 0457 3449267

Under 21.-29. oktober äger årets
Ansvarsvecka rum. Under veckan kommer
församlingen ordna lite extra program.

Tf. Diakoniarbetare, barn & unga
Laura Serell,
tfn. 0457 3434403

Under ansvarsveckan kommer det bland
annat ordnas en basar i Mariagården.
Redan nu kan du boka ett bord om du vill
sälja t.ex. bakverk eller hantverk.

Tf. Ekonom-kanslist Nina-Marie Carlson,
tfn. 0457 3451308

Församlingen kommer servera kaffe/te
och dopp under kvällen. Pengarna från
fikan och bordshyran kommer gå direkt till
Ansvarsveckans insamling.
Om det är något du funderar över, kan du
kontakta tf. diakoniarbetare Laura Serell.
Kontaktuppgifter nedan.

Kyrkvaktmästare Martin CromwellMorgan,
tfn. 0457 5244552
Husmor-församlingsvärdinna
Marina Sapronova,
tfn. 0457 3449236
Gravgårdsskötare Anders Forsberg,
tfn. 0457 3434402

Kyrkofullmäktiges ordförande
Herbert Lindén,
tfn. 018 48012
Kyrkorådets vice ordförande
Dan Nyholm,
tfn. 0457 5958136

Församlingens diakoni hjälper till i
olika sorters kriser, till exempel
sorgesamtal, stöd i svårigheter,
ekonomiskt stöd eller genom
Matbanken.
Skriftskolan 2018-2019
Så småningom kommer ett
konfirmandbrev att skickas ut till alla
födda 2004. I brevet kommer det att
finnas information om årets skriftskola och
anmälningsblankett.
Den 30 september är det inskrivning i S:ta
Maria kyrka, Saltvik.
PS. Är du nyfiken på den kristna tron, men
född tidigare än 2004 kan du kontakta
församlingens tf. kyrkoherde Carolina
Lindström. Kontaktuppgifter ovan.

