KLOCKRINGAREN
KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING
2/2021

Gudstjänster och högmässor
juni–september 2021
Corona-restriktionerna kan medföra förändringar
i det planerade programmet.
Torsdag 24.6
kl. 12-19
Kransbindning vid Sockenstugan,
		Karis.
Fredag 25.6 Midsommarafton
kl. 16-18
Midsommarfest på kyrkbacken,
		
Karis. Picknick, ta med egen picknickkorg och -filt. Korvgrillning, kaffe och
		rabarberkaka. Väderreservation.
		
Midsommarstången reses kl. 17, där		
efter musikprogram i kyrkan. Meddela
		
gärna pastorskansliet att du kommer.
		
Kontakta pastorskansliet om du vill
		
beställa taxi må-to kl. 9-13 tfn 019
		279 3000.
Lördag 26.6 Midsommardagen
kl. 14.00
Friluftsgudstjänst på Gumnäs festplats
		
i Pojo. Ingen gudstjänst i S:ta Katarina
		
kyrka i Karis.
Söndag 27.6		
kl. 10		
Högmässa i S:ta Katarina kyrka i Karis.
		
Ingen högmässa i S:ta Maria kyrka i
		Pojo.
Söndag 4.7
kl. 10 		
kl. 12		

Högmässa i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Högmässa i S:ta Maria kyrka i Pojo.

Söndag 11.7
kl. 10 		
Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka i
		Karis.*
kl. 12 		
Högmässa i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Lördag 17.7
		
Söndag 18.7
kl. 10		
kl. 12
		
kl. 14 		

Högmässor med konfirmation i S:ta
Katarina kyrka i Karis.

		

Högmässa i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Högmässa med konfirmation i S:ta
Maria kyrka i Pojo.
Gudstjänst i Skarpkulla hembygdsmuseum i Pojo. Kaffeservering i
museet. Lotteri för missionen.

Söndag 25.7
kl. 10 		
kl. 12		

Högmässa i S:ta Katarina kyrka i Karis.*
Gudstjänst i S:ta Maria kyrka i Pojo.

Lördag 31.7
		

Högmässor med konfirmation i S:ta
Katarina kyrka i Karis.

Söndag 1.8
kl. 10
		
kl. 12 		

Högmässa med konfirmation i S:ta
Katarina kyrka i Karis.
Högmässa i S:ta Maria kyrka i Pojo.

Söndag 8.8
kl. 10 		
Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka i
		Karis.*
kl. 12 		
Högmässa i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Söndag 15.8
kl. 10 		
kl. 12 		

Högmässa i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Högmässa i S:ta Maria kyrka i Pojo.

Söndag 22.8
kl. 10		
kl. 12 		

Högmässa i S:ta Katarina kyrka i Karis.*
Gudstjänst i S:ta Maria kyrka i Pojo.

Onsdag 25.8
		
		

Barnens höststart i kyrkan kl. 18
S:ta Katarina kyrka i Karis.

Torsdag 26.8
		
		

Barnens höststart i kyrkan kl. 18
S:t Maria kyrka i Pojo.

Söndag 29.8
kl.10		
		
kl.12		

Högmässa i S:ta Katarina kyrka i Karis.
Midsommarstången tas ned.
Högmässa i S:ta Maria kyrka i Pojo.

Söndag 5.9 Skapelsens söndag
kl.10		
Högmässa i S:ta Katarina i Karis.
kl.12		
Högmässa i S:ta Maria i Pojo.
		
Kyrklunch i Pojo församlingshem
		efter mässan.
Onsdag 8.9
kl. 9-18		

Bönedag i S:ta Katarina kyrka i Karis.

Fredag 10.9
kl. 10.30
Babykyrka i S:ta Katarina kyrka i
		Karis.
Söndag 12.9
kl. 10 		
Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka i
		Karis.*
kl. 12 		
Högmässa i S:ta Maria kyrka i
		Pojo.
Söndag 19.9
kl. 10 		
Högmässa i S:ta Katarina kyrka i Karis.
		
Församlingslunch med gäster från
		Franciskus-sällskapet.
kl. 12 		
Högmässa i S:ta Maria kyrka i Pojo.
Söndag 26.9		
kl. 12 		
Gudstjänst i S:ta Maria kyrka i Pojo.
kl. 16 		
Gudstjänst med skördefest i Svartå
		kyrka.
		
Ingen högmässa i S:ta Katarina kyrka
		i Karis.

VERKSAMHETEN HÖSTEN 2021

Allmänt om högmässor och
gudstjänster år 2021
I S:ta Katarina kyrka i Karis firas högmässa alla söndagar
kl. 10 förutom andra söndagen i månaden, då i kyrkan
firas gudstjänst. Adress: Lärkkullavägen 26.
I S:ta Maria kyrka i Pojo firas högmässa alla söndagar
kl. 12 förutom den fjärde söndagen i månaden, då i
kyrkan firas gudstjänst. Adress: Gamla Åbovägen 79.
I Svartå kyrka firas högmässa ca 3 söndagar/termin
kl. 16. Adress: Hållsnäsvägen 82.
I S:t Olofs kapell i Karis firas vardagsmässa kl. 18 på
torsdagar ungefär en gång per månad (sommarpaus).
Adress: Centralgatan 23.
Om Du behöver taxi till högmässan/gudstjänsten ring
pastorskansliet må-to kl. 9-13 tfn 019 279 3000.
Beställningen av taxi skall göras samma veckas torsdag
före kl. 13.
Karis-Pojo svenska församling streamar följande gudstjänster från S:ta Katarina kyrka under sommaren på
söndagar kl. 10 den 13/6, 11/7, 25/7, 8/8, 22/8 och
12/9 och de kan ses via församlingens youtubekanal.

*Gudstjänsten/högmässan streamas också och kan
ses via församlingens youtubekanal.
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Inte helt ensam
Nu har vi kämpat med pandemin i nästan ett
och ett halvt år. Det är intressant och kanske lite
skrämmande att iaktta, hur snabbt vi blir vana vid
någonting, som vi först tänkte att är fullständigt
omöjligt: att inte komma samman, att inte
kramas, att inte ta varandra i handen. Människan
är förvånansvärt anpassningsduglig, men inte fullt
ut! Mitt i den här anpassningsprocessen har vi ändå
analyserat lite närmare vad det innerst inne är vi avstår då vi isolerar oss och då vi isoleras. Vi tvingas att
avstå gemenskap. Ganska få av oss trivs jättebra i ensamhet. De flesta av oss behöver det sociala livet för
vår psykiska och fysiska hälsa. Hittar vi inte kanaler
till gemenskap blir vi otåliga och rastlösa. Skaparen
själv konstaterade detta riktigt i början av världens
daning: ”det är inte bra att mannen är ensam”.
I församlingen har vi försökt hitta nya sätt att axla vårt
ansvar när det gäller att upprätthålla gemenskapen.
Hur väl vi har lyckats får framtiden visa. Församlingens innersta väsen är ju gemenskap med Skaparen.
Den grunden kan inte pandemin slå hål på, bara på
vårt yttre sätt att förverkliga det hela.
Under skrivande stund får vi besked om, att
restriktionerna åtminstone för en stund lättar och
friskare luft kommer in. Vi får mer och mer komma
samman på det sätt vi är vana vid. Förhoppningsvis
kommer vi ut ur allt detta lite visare och ödmjukare,
så att vi tar mindre för givet och tackar mera för det
fina vi har i varandra.
Det är möjligt, att det som bjuds ut i församlingen
(t.ex. på Klockringarens sidor) inte går att förverkliga.
Det rubbar ändå inte på den verklighet, att Gud
själv vandrar vid sidan av varenda en som känner sig
ensam.
Vi kämpar vidare, men inte ensamma! Han har aldrig
lämnat oss.
Krafter och välsignelse!

Pentti Raunio
prost

Stillhetens bön i S:ta
Katarina kyrka och kapellet
i Pojo församlingshem
Varje vecka från början av september finns det möjlighet att samlas till bön i stillhet. Det centrala i
stillhetens bön är att sitta tillsammans i tystnad. Vi
börjar med en bibeltext och avslutar med Vår Fader,
däremellan sitter vi i tystnad. En liten introduktion i
stillhetens bön ingår.
Bönen leds av en grupp bestående av Ann-Sofi
Storbacka, Claus Terlinden, Yvonne Terlinden och
Birgitta Udd.
Vi samlas varannan torsdag (jämna veckor) kl. 19.30–
20.30 i S:ta Katarina kyrka och varannan onsdag
(udda veckor) kl. 8.30-9 i kapellet i Pojo församlingshem. Välkommen med! Mera info: Yvonne Terlinden
tfn 044 755 3644.

Kyrkvandring i Svartå
I år vandrar vi i Svartå bruk onsdag 8.9 och vår guide
under vandringen är Kestin Ilander. Vandringen
startar vid Svartå slott kl. 17.30 och från slottet vandrar vi genom parken till Merlins torn, Orangeriet och
Svartå Bryggeri m.m. Vandringen är ca 2 km och den
avslutas vid Svartå kyrka där vi firar en kort andakt
och dricker gemensamt kvällste.
Anmälan till pastorskansliet senast 1.9 tfn 019 279
3000 (må-to kl. 9-12) eller per e-post karis-pojo.forsamling@evl.fi. Meddela gärna om ev. matallergi.

Skapelsetid 1.9-4.10

Program

Kyrkan har sitt eget år: i jultider firar vi Jesu födelse, påsktiden präglas av glädjen över Jesu uppståndelse. Skapelsetid är ett nytt tillskott i kyrkans år. Det är ett gemensamt
initiativ där kyrkor och samfund över hela världen uppmanas att låta gudstjänster och verksamhet präglas av
ett engagemang för en livsbejakande miljö och ekologisk
hållbarhet.
Skapelsetid infaller 1 september till 4 oktober. Skapelsen
lyfts fram i teman, texter och böner i gudstjänstfirande och
församlingens övriga fasta verksamhet. Årets tema är A
home for All? Renewing the Oikos of God.
Det är världens fattigaste som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Torka och extrema väderförhållanden gör
det svårare för människorna att skaffa sig en utkomst, odla
och få tag i rent vatten. Samtidigt är det dessa människor
som bidragit minst till att klimatförändringarna uppkommit. Därför är det inte mer än rätt att vi tar vårt ansvar och
försöker åtgärda de problem som klimatförändringarna
orsakar. Under Skapelsetiden i vår församling samlar vi
därför in medel för att stöda Finska Missionssällskapet i
arbetet att hjälpa människorna bromsa klimatförändringarna och anpassa sig till de förändringar de medför. I år gäller
insamlingen ett projekt i Etiopien.

2, 16 & 30.9 Tre samtal. Samtal kring böcker om
människan i naturen. Torsdagar kl. 18-20 Stora
Prästgården. Ledare: Lotta Westerlund, Yvonne
Terlinden.
3-4.9

”Fråga djuren, de kan lära dig.” Med Job och Jesus
i naturen. Ett bibliodrama kring vår plats i skapelsen. Pojo församlingshem 3.9 kl. 17-20 och 4.9 kl.
10-17. Ledare: Claus Terlinden.

5.9

Skapelsens söndag. Efter högmässan i S:ta Maria
kyrka församlingslunch i Pojo församlingshem.
Charlotte Steffansson-Myrskog från Finska
Missionssällskapet medverkar.

5-11.9 Bönevecka för skapelsen.
14.9

Motion & mission i Karis kl. 18.

19.9

Högmässa i S:ta Katarina kyrka, predikant Stefan
Djupsjöbacka, ordförande för Franciskussällskapet
i Finland. Efter gudstjänsten församlingslunch i
Stora Prästgården i Karis med Franciskussällskapet.

23.9

Motion & mission i Pojo kl. 14.

26.9

Högmässa med skördefest, Svartå. Kyrkkaffe med
Karis svenska Marthaförening.

29.9

Motion & mission i Karis kl. 14.

”Fråga djuren, de kan lära dig.”
Med Job och Jesus i naturen
Ett bibliodrama kring vår plats i skapelsen utgående från Job 12:7-8
och Matt 6:25-34. Bibliodrama är ett inspirerande och rikt sätt att
närma sig bibelns texter. Vi läser och förstår texten med hjälp av olika kreativa metoder som hjälper oss att dyka in i den rika värld som
gömmer sig i orden. Vi gör det tillsammans och som de individer vi
är, med de förutsättningar och begränsningar vi har.
Tid: 3.9 kl. 17–20 och 4.9 kl. 10–17.
Plats: Församlingshemmet i Pojo, Orkdalsvägen 6.
Info och anmälan: Claus Terlinden, claus.terlinden@evl.fi,
tfn 044 292 4997.

Barn, ungdom & familj
Corona-restriktionerna kan medföra ändringar i
det planerade programmet.
Sommarfamiljecafé
Vi leker och umgås tillsammans. Ett litet mellanmål serveras samt
drickbart.
- tisdag 13.7 kl. 9-13 i Pojo församlingshems lekpark
- tisdag 13.7 kl. 15-19 ute vid Lilla prästgården, Karis
- torsdag 15.7 kl. 9-13 ute vid Lilla prästgården, Karis
- torsdag 15.7 kl. 15-19 i Pojo församlingshems lekpark
Dagklubben vid Lilla prästgården startar 16.8. Vi träffas måndagar och onsdagar kl. 9-12. Lediga platser finns till höstterminen,
ta gärna kontakt om du tror att det här skulle vara ett bra alternativ för ditt barn. För mera info kontakta Martina Lundström
(Tintto) tfn 044 755 3626.
Drop-in tvåspråkigt familjecafé i Pojo församlingshem börjar
tisdag 17.8 kl. 9-12 i samarbete med Raaseporin suomalainen
seurakunta. Här finns goda möjligheter till lek för de små, både
inne och ute vid lekparken bredvid församlingshemmet. Mellanmål serveras mot en frivillig avgift. Välkommen du som varit här
tidigare och du som är nyfiken på någonting nytt. För mera info
kontakta Pirjo Ylitalo tfn 040 734 2588.
Familjecaféet vid Lilla prästgården kör igång sin verksamhet
igen torsdag 19.8 kl. 9.30-11.30. Vi träffas torsdagar. Familjecaféet är till för dig som vill komma och dela din torsdag förmiddag med andra barnfamiljer. Ett litet mellanmål á 1€/familj
serveras.
Barnens höststart i kyrkan! Välkomna till välsignelse av årets
första klassister onsdag 25.8 kl. 18 i S:ta Katarina kyrka i Karis
och torsdag 26.8 kl. 18 i S:ta Maria kyrka i Pojo. Vi välkomnar
också er alla som är intresserade och nyfikna på församlingens
barn- och familjeverksamhet samt för er som redan är bekanta
med den. Vi avslutar tillfället med saft och tilltugg i kyrkan
efteråt.
Öppet vardagsrum på Lilla prästgården en gång i månaden med
start onsdag 1.9 kl. 17.30-19.30. Kom och umgås med övriga familjer. Vi avslutar kvällen med te och smörgås.
Babykyrkan startar fredag 10.9 i S:ta Katarina kyrka kl. 10.30. Vi
firar en stund tillsammans med församlingens minsta. Babykyrkan varar ca. 30 min. Efter det är ni hjärtligt välkomna till Stora
prästgården på lunch. Soppa för var och en och kaffe till efterrätt.
Gratis för deltagarna!

Spelhålan för ungdomar i högstadiet startar torsdag 2.9 kl. 1820 i Karis församlingshems källare. Välkommen med för att spela
pingis, biljard samt brädspel.
Flickis för flickor i klass 5 och 6 startar fredag 3.9 kl. 13-15 i
Karis församlingshems källare. Vi börjar med mellanmål därefter
gör och pratar vi flickgrejer.
Hjälpledarutbildningen startar torsdag 9.9 kl.15.15 i källaren
i Karis församlingshem. Du bör vara konfirmerad för att delta i
utbildningen.
Snacks & småprat om stora saker i livet. Måndagar 20.9, 27.9
och 4.10 i Karis församlingshem. För ungdomar i åldern 15 år
och uppåt. Inbjudna gäster med aktuella teman deltar. Mera info
Birgitta Udd tfn 040 568 7580.
Ungdomsgetaway 25-26.9 på Rosvik
Blev du konfirmerad utan läger? Saknar du att vara på Rosvik?
Längtar du efter lägerkänsla? Kom med på ett dygn av samvaro
och aktiviteter. Inbjudna gäster som talar om livets små och stora
frågor. Pris 15 €. Mera info och anmälan Biggi tfn 040 568 7580
eller Fanny tfn  044 755 3633.

Diakoni & Mission
Vi finns till för dig
Går du och bär på någonting som bekymrar dig? Bär du på en
sorg över någon eller någonting? Har du drabbats av arbetslöshet, ekonomiska svårigheter eller någonting helt annat?
Svårigheter brukar vara lättare att bära om man har en medvandrare. Tag kontakt med diakonerna - tillsammans kan vi
hitta en väg framåt.

Postilla
Postillas vardagsrum är sommarstängt 12.7-1.8. Öppethållningstiderna i övrigt samma som lopptorget. Lopptorget är öppet hela
sommaren måndag-onsdag, fredag kl. 10-14, torsdag kl. 10-15.
Lunch serveras fr.o.m. augusti tisdagar och fredagar kl. 12-13.
Takeaway-lunch är också möjligt. Innan maten hålls en kort andakt, på svenska på tisdagar och på finska på fredagar.
Bingo första tisdagen i månaden kl. 13.30-15 med start 3.8.

Diakonimottagning i Karis och Pojo enligt överenskommelse.
Telefontid ti-to kl. 9-10.
Corona-restriktionerna kan medföra ändringar i
det planerade programmet.

Minnescafé-träffarna hålls en gång i månaden med start torsdag
9.9 kl. 13-14.30. På minnescaféet tränar vi minnet och diskuterar
minnesfrågor.
Röda korsets stickcafé samlas tredje onsdagen i månaden kl.
13-15 med start i 18.8.

Gemensamt Ansvar
Sommarsamling vid Pojo församlingshem onsdag 7.7 kl. 14.
Vi samlas utomhus om vädret tillåter. Kaffeservering, sommarsånger, kaffepeng eller lotteri till förmån för Gemensamt
Ansvar-insamlingen.
Våra grupper startar igen enligt följande:
Bibelgruppen i Svartå kyrka träffas varannan måndag kl. 1415.30 med start från 6.9.
Missionsklubben i Pojo församlingshem träffas första och tredje
tisdagen i månaden kl. 14-15.30 med start från 7.9.
Diakonisyföreningen i Pojo församlingshem träffas andra och
fjärde onsdagen i månaden kl. 14-15.30 med start 8.9.
Karlakaffe i Pojo församlingshem träffas andra och fjärde
onsdagen i månaden kl. 14-15.30 med start 8.9.
Pensionärssamling i Pojo församlingshem första onsdagen i
månaden kl. 14-15.30.
Onsdagsträff i Villa Anemones festsal, Köpmansgatan 27, i regel
var fjärde onsdag i månaden kl. 13–14.30. Program med anknytning till årstiden, musik, kaffeservering, lotteri och andakt. Start
22.9.
Kyrklunch i Pojo församlingshem söndag 5.9 efter högmässan ca
kl. 13.30. Charlotte Steffansson-Myrskog från Finska Missionssällskapet medverkar.
Motion & mission. Under Skapelsetidperioden, som infaller 1.93.10 promenerar vi tillsammans och samlar in pengar till FMS’
miljöarbete i Etiopien. Med ett projekt vill man där motverka
klimatförändringen bl.a. genom att skaffa energisnåla spisar. Den
som deltar i promenaderna får bidra med en valfri summa till
insamlingsmålet. Vi promenerar tisdag 14.9 kl. 18 i Karis, torsdag
23.9 kl. 14 i Pojo och onsdag 29.9 kl. 14 i Karis. Väderreservation. Mera info: Åsa Häggblom tfn 050 562 4010.
Vänförmedling varje helgfri torsdag kl. 10-12 och 17-19 på tfn
044 744 8087 i samarbete med Röda Korsets Karis-Pojo avdelning. Om du upplever att du vill ge av din tid för någon som
behöver en vän kan du anmäla dig till vänförmedlingen. Besöksvännerna erbjuds handledning och utbildning samt möjlighet att träffa andra vänner. Paus i juli.

80-åriga Elizabeth Kapinga flydde från Kongo till Uganda år
2013 och bor nu i flyktingbosättningsområdet i Rwamwanja.
Elizabeth bor med sina fyra barn, sin svärson och tio barnbarn.
I Kongo förlorade hon sin man, fyra barn och tre barnbarn. De
största utmaningarna är att få mat, skydd och kläder. Maten
räcker inte till en så stor familj.
”Barnen gör mig glad. Att leka tillsammans med dem får mig på
gott humör. Det leder bort tankarna från tråkiga saker.”
Gemensamt Ansvar-insamlingen pågår ännu. Du kan delta i
insamlingen genom att göra en inbetalning via något av följande:
Församlingens donationssida på webben:
www.gemensamtansvar.fi/karis-pojo
MobilePay: 59029
Banken, referensnummer 305255:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola FI14 5000 0120 2362 28
Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639.
Intäkterna används till att hjälpa äldre personer som har det
ekonomiskt svårt ställt, både i Finland och ute i världen. Tack för
ditt stöd!

Församlingens kontaktuppgifter
e-post: fornamn.efternamn@evl.fi eller
karis-pojo.forsamling@evl.fi
Hemsida: www.karis-pojoforsamling.fi
Facebook: Karis-Pojo svenska församling
Youtube: Karis-Pojo svenska församling

Pastorskansliet i Karis, Centralgatan 23, tfn 019 279 3000
Vi betjänar helst per telefon och e-post pga smittorisken för
corona.
		
Öppet: måndag–torsdag kl. 9–13, fredagar stängt
Pastorskansliet
Kyrkoherde Pentti Raunio
050 300 3683
Kaplan Yvonne Terlinden
044 755 3644
Församlingspastor Fanny Mäkirinta
044 755 3633
Kantor Håkan Lindroos
050 355 1527
T.f. kantor Päivi Tiitu
050 300 3671
Diakon Kristiina Hiltunen
040 530 1985
T.f. diakon Marjo Kurvinen
040 719 1328
tjänstledig t.o.m. 8.10.2021
Diakon Sonja Knuts-Söderlund
Diakon Åsa Häggblom
050 562 4010
Ungdomsarbetsledare Christina Råstedt
044 333 5004
Ungdomsarbetsledare Birgitta Udd
040 568 7580
Församlingssekreterare Jeanette Kämpe
044 755 3625
Dagklubben i Lilla Prästgården, Ekenäsvägen 2-6, Karis
Barnledare Martina Lundström
044 755 3626
Eftis i Lilla Prästgården, Ekenäsvägen 2-6, Karis
044 300 3676
Fritidshemsföreståndare Hannah Ahlblad

Eftisledare Jessica Sandberg
Eftisledare Camilla Lundberg

044 755 3630
044 755 3630

Familjerådgivningscentralen, Orkdalsvägen 6, Pojo
Tidsbeställning, ti & to kl. 9-10, ons kl. 13-14 019 238 281
Familjerådgivningens chef Ann-Sofi Storbacka 044 300 1707
Familjerådgivare Kesia Edström
044 312 3505
Postilla, Pojovägen 8, Pojo
Värdinna Ritva Supinen

044 591 2746

Begravningsväsendet
T.f. Begravningsväsendets chef
Charlotta Laukkanen (fr.o.m 1.7.2021)
Trädgårdsmästare

040 054 0022
040 523 1648

Fastighetsärenden inom Raseborgs samfällighet
Ekonomidirektör Christer Lindvik
040 048 8374
Vaktmästare och husmor
Marja-Sisko Maristo, Karis och Svartå kyrkor
Kjell Kämpe, S:ta Maria kyrka i Pojo
Christine Linnokari,
Karis församlingshem och Stora Prästgården
Helena Molander, Pojo församlingshem
Liselott Lundell, husmor

044 300 2343
040 731 8345
044 755 3629
044 501 5930
040 589 7963

