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Gudstjänster och högmässor
Julen 2021
Corona-restriktioner kan medföra förändringar
i det planerade programmet.
Söndag 28.11 Första advent
kl. 10 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
		
Katarina Singers medverkar *)
kl. 12 Högmässa i S:t Maria kyrka.
		Församlingskören medverkar.
		
Utdelning av barnbiblar till barn döpta
		
år 2016 i båda kyrkorna.
Fredag 3.12

kl. 10.30 Baby-knattekyrka i S:t Katarina kyrka.
		

Söndag 5.12
kl. 10
kl. 12

Andra advent
Högmässa i S:ta Katarina kyrka.		
Högmässa i S:ta Maria kyrka.		

Måndag 6.12

Självständighetsdagen

kl. 10.30 Tvåspråkig gudstjänst i S:t Olofs kapell.

Uppvaktning vid hjältegravarna
kl. 9.30 vid S:ta Maria kyrka i Pojo.
kl. 11.30 vid S:t Olofs kapell i Karis.
kl. 12.30 vid Svartå kyrka.
Söndag 12.12
kl. 10
kl. 12

Tredje advent
Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka. *)
Högmässa i S:ta Maria kyrka.

Söndag 19.12
kl. 10
kl. 12

Fjärde advent
Högmässa i S:t Katarina kyrka.
Högmässa i S:t Maria kyrka.

Fredag 24.12
kl. 13

Julafton
Julbön i Svartå kyrka.			
kl. 13.30 Julbön med små och stora i
		
S:ta Katarina kyrka.
kl. 15 Julbön i S:ta Maria kyrka.		
kl. 15.30 Julbön i S:ta Katarina kyrka.
Lördag 25.12 Juldagen
kl. 6
Julotta i S:ta Katarina kyrka.		
kl. 8
Julotta i S:ta Maria kyrka.
		Församlingskören medverkar.
Söndag 26.12 Annandag jul
kl. 12 Högmässa i S:ta Maria kyrka.		
		Ingen högmässa i S:ta Katarina kyrka.

De vackraste julsångerna
Söndag 12.12 kl. 16
De vackraste julsångerna i S:ta Katarina kyrka.
Tisdag 14.12 kl. 19
De vackraste julsångerna i Svartå kyrka.
Tisdag 21.12 kl. 19
De vackraste julsångerna i S:ta Maria kyrka.

Konserter
Tisdag 7.12 kl. 19
O helga natt – en julkonsert med Erik-André
Hvidsten & Thomas Enroth, i S:ta Katarina
kyrka. Biljetter: www.netticket.fi
Fredag 17.12
kl. 19 Konsert med Grankulla kammarkör i
S:ta Katarina kyrka. Fritt inträde, programblad 15€.
Kl. 19 Julkonsert med Manskören Raseborg i
S:ta Maria kyrka.
Lördag 18.12
kl. 19 Julkonsert med Manskören Raseborg i
S:ta Katarina kyrka.
Onsdag 22.12
kl. 19 Konserten ”So this is Christmas” i S:ta
Katarina kyrka.
Torsdag 6.1
Kl. 18 Trettondagskonsert med gruppen
Kvarnrot i S:ta Maria kyrka. Fritt inträde,
programblad 15€.

Gudstjänster och högmässor
Januari & februari 2022

Allmänt om högmässor och
gudstjänster år 2022

Lördag 1.1
kl. 12
		

I S:ta Maria kyrka i Pojo firas högmässa alla söndagar
kl. 10 förutom den fjärde söndagen i månaden, då i kyrkan
firas gudstjänst.

Nyårsdagen
Högmässa i S:ta Katarina kyrka. 		
Ingen högmässa i S:ta Maria kyrka.

Söndag 2.1
kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka. 		
		Ingen högmässa i S:ta Katarina kyrka.

I S:ta Katarina kyrka i Karis firas högmässa alla söndagar
kl. 12 förutom andra söndagen i månaden, då i kyrkan firas
gudstjänst. Andra och fjärde söndagen i månaden sänds
gudstjänsten på församlingens YouTube-kanal.

Torsdag 6.1
kl. 10
kl. 12

I Svartå kyrka firas högmässa ca 3 gånger/termin söndagar
kl. 16.

Trettondagen
Högmässa i S:ta Maria kyrka. 		
Högmässa S:ta Katarina kyrka.		

Söndag 9.1
kl. 10
kl. 12
kl. 16
		

Högmässa i S:ta Maria kyrka.
Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka. *)
Baby-knattekyrka i S:ta Katarina kyrka.
Dopliljorna delas ut.

Söndag 16.1
kl. 10
kl. 12

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

Söndag 23.1
kl. 10
kl. 12

Gudstjänst i S:ta Maria kyrka.
Högmässa i S:ta Katarina kyrka. *)

Om du behöver taxi till högmässan/gudstjänsten ring
pastorskansliet må-to kl. 9-13 tfn 019 279 3000. Beställning av taxi skall göras samma veckas torsdag före kl. 13.

Söndag 30.1
kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
		
Kaplan Yvonne Terlinden installeras i
		sin tjänst.
Fredag 4.2
kl.10.30 Baby-knattekyrka i S:ta Katarina kyrka.
Söndag 6.2
Kyndelsmässodagen
kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
		GA-insamlingen inleds.
kl. 12 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
		GA-insamlingen inleds.
Söndag 13.2
kl. 10
kl. 12

Högmässa i S:ta Maria kyrka.
Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka. *)

Söndag 20.2
kl. 10
kl. 12

Högmässa i S:ta Maria kyrka.
Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
kl. 15-17 Vigselsöndag i S:ta Katarina kyrka.

Söndag 27.2
kl. 10
kl. 12
kl. 16

Fastlagssöndagen
Gudstjänst i S:ta Maria kyrka.
Högmässa i S:ta Katarina kyrka. *)
Högmässa i Svartå kyrka.

Vigselsöndag 20.02.2022
kl. 15-17
i S:ta Katarina kyrka i Karis
Vigsel varje timme!
Välkommen att ta kontakt senast 7.2.2022 till pastorskansliet i Karis tfn 019 279 3000 (öppet må-to kl. 9-13).
Hindersprövning bör sökas senast 7.2.2022
via webben, från den egna församlingen eller magistraten.

*) Högmässan/gudstjänsten streamas.
Bilder: www.pexels.com
Layout: Emilia Nyberg

Vardagssorgerna glöm dem alla
Många av våra kära julsånger innehåller de mest innerliga och samtidigt kanske de mest fantasifulla önskemålen. I stundens hetta önskar
vi t.ex. att julen skulle vara evig, eller åtminstone tills det är påsk.
När jag var liten brukade jag och min syster på julaftonskvällen sjunga
”vardagssorgerna glöm dem alla” speciellt åt vår far, som så önskade
få höra just den sången. Som ”knatte” förstod jag inte varför just den
sången var så viktig för pappa, det fanns (och finns) ju många trevliga
julsånger, som är hurtigare och gladare. I dag förstår jag bättre. Det
vardagliga livet är fullt av oro, ansvar, bekymmer och utmaningar som
gör en ibland ganska trött. Om man helst för en stund kan sätta allt
det där åt sidan och stanna upp vid en oas av god vilja, kärlek och frid,
då har själva festen fyllt en del av sin uppgift. Vi får samla krafter för
att sedan orka vidare gladare och lättare i hågen.
Men julen har nog en ännu djupare, visserligen en parallell, uppgift.
Att glömma vardagssorgerna är en kort och tillfällig hjälp. Julen handlar om Guds med första tanke rätt märkliga sätt att komma in i vår
vardag i form av ett litet barn, som omkullkastar allt vad makt och
myndighet heter. Barnet börjar följa oss och bjuder på kärlek, tillit,
gemenskap och god vilja och rätta prioriteringar. För att inte tala
om Guds omsorg om oss låtsasvuxna självupptagna människor. Gud
kommenderar inte, julen kräver ingenting. Barnet tar en helt enkelt
i handen.
Julsångerna bär i sina melodier och texter en universal längtan och
ett sökande efter paradiset, må vara att de ibland känns banala och
förenklade. Hela mänskligheten bär på en längtan och ett behov efter
en bättre värld och en helare och heligare tillvaro.
Det är ingen tillfällighet att Jesu födelsedag (25.12) inte är någons
namnsdag. Den dagen är fridlyst åt barnet. Inte heller är det en tillfällighet att på julafton (24.12) är det två namn som firas: Adam och
Eva. Hela mänskligheten, alla män och kvinnor, du och jag, står vid
tröskeln till paradiset timmarna innan barnet föds.
Det är en fest att njuta av, att gömma i sitt hjärta, och att sjunga om!

Pentti Raunio
kyrkoherde

Andrum mitt i veckan
Kom och ta några djupa andetag och låt din vardag vila en stund i
större händer.
Stillhetens bön – tyst bön tillsammans. Vi börjar med en
bibeltext och avslutar med Vår Fader, däremellan sitter vi i tystnad. En
liten introduktion i stillhetens bön ingår.
Torsdagar jämna veckor i S:ta Katarina kyrka kl. 19.30-20.30 (2.12,
16.12, 27.1, 10.2 och 24.2) och onsdagar udda veckor i kapellet i Pojo
församlingshem kl. 8.30-9 (8.12, 22.12, 19.1, 2.2 och 16.2).
Välkommen!

Övrigt program
Väggmålningarna i S:ta Katarina kyrka
Torsdag 25.11 kl. 17 berättar arkeolog Markus Hiekkanen
om väggmålningarna i S:ta Katarina kyrka i Karis. Vi börjar
i Karis församlingshem med kaffe, té och tilltugg och då delar
Markus Hiekkanen med sig av sin kunskap om väggmålningarna.
Efter presentationen åker vi till S:ta Katarina kyrka i Karis och
bekantar oss med väggmålningarna. Anmälan till pastorskansliet må-to kl. 9-13 tfn 279 3000 eller per e-post:
karis-pojo.forsamling@evl.fi

Kom och bekanta dig med bibliodrama
söndag 9.1 kl. 16-19 i Pojo församlingshem
Det finns många olika sätt att läsa bibelns texter. I bibliodrama
gör vi det ”med hela kroppen”. Vi läser och lyssnar till texten,
men också ”gör” den, förkroppsligar den med olika kreativa metoder, med rollspel, improvisationer, musik, måleri och samtal.
Då kommer vi texten nära och texten kommer nära oss och får
beröra både kropp och själ, hjärta och hjärna, känsla och intellekt.
Bibliodrama är inte ”skådespel”, det blir ingen uppvisning för andra. Du behöver inte vara bra på något, bara våga hämta med det
du har och den du är. Utgångspunkt för kvällen är berättelsen om
Jesu förklaring (Markusevangeliet 9).
Blev du nyfiken? Vill du veta mera? Ta gärna kontakt:
Claus Terlinden, claus.terlinden@evl.fi eller tfn 044 292 4997.
Körerna
Katarina Singers börjar övningarna onsdag 19.1 kl. 19-21 i Karis
kyrka. Närmare information ger Päivi Tiitu tfn 050 300 3671.
Församlingskören i Pojo börjar övningarna måndag 10.1 kl. 18.30
i Pojo församlingshem och pensionärskören i Pojo börjar övningarna fredag 14.1 kl. 13.30 i Pojo församlingshem. Närmare information ger Håkan Lindroos tfn 050 355 1527.
Kvinnokraft
Kvinnokvällen Kvinnokraft hålls tisdag 8.2 i Ekenäs församlingshem.

Barn, ungdom & familj
Utdelning av dopdagsgåva. På första söndagen i advent 28.11
får alla barn som är döpta år 2016 sin dopdagsgåva ”Bibeln för
barn”. Biblarna delas ut i högmässorna kl. 10 i S:ta Katarina kyrka
i Karis och kl. 12 i S:ta Maria kyrka i Pojo. Vad är inte bättre än
en egen bibel att läsa tillsammans med en vuxen och få ta del av
bibelns berättelser!
Fredag 3.12 firar vi årets sista baby-knattekyrka kl. 10.30 i S:ta
Katarina kyrka, Karis. En liten stund med gemenskap, sång, musik och bön. Efteråt äter vi julgröt på Stora prästgården. Ingen
avgift.
Öppet vardagsrum på Lilla prästgården onsdag 8.12 kl. 17.3019.30. Kom som du är. Vi avslutar kvällen med kvällste och
smörgås, ingen avgift. Följande gång träffas vi 19.1 och 16.2 samma tid, samma plats.
Tvåspråkigt familjecafé i Pojo församlingshem, tisdagar kl. 9-12.
Vi träffas sista gången före jul 14.12 och börjar igen 11.1.
Årets sista familjecafé vid Lilla prästgården är 16.12. Vi håller
julledigt fram till nystart 13.1.
Dopliljeutdelning i samband med baby-knattekyrka söndag
9.1.2022 kl. 16. Liljorna delas ut till barn som är döpta under år
2021. Vi firar en stund med de minsta med sång, musik och bön
och så får ni plocka ner barnets doplilja från dopträdet.
Spelhålan på torsdagar kl. 18-20 i Karis församlingshem för ungdomar, öppen fram till och med 16.12. Spelhålan öppnar sina
dörrar igen torsdag 13.1. 2022.

Familjedag på Rosvik med möjlighet till övernattning
5-6.2.2022. Hjälpledarna medverkar.
Känner du att du med din familj eller en del av din familj
skulle vilja ha en paus från er vardag? Ta då tillfället i
akt och kom med till natursköna lägergården Rosvik. Du
kan välja mellan att bara komma på familjedagen med
program men du kan också stanna över natten.
Endast familjedagen: barn under tre år gratis, 3-12 år
7,50 €, 13-17 år 10,50 € och vuxna 12,50 €. Med övernattning 3-12 år 9 €, 13-17 år 13,50 € och vuxna 17 €.
Anmälningar och frågor riktas till Tintto (Martina Lundström) tfn 044 755 3626 eller martina.lundstrom@evl.fi
senast 23.1.2022.

Diakoni & Mission

Postilla i Pojo

Diakonimottagning i Karis och Pojo enligt överenskommelse
med diakonerna. Telefontid ti-to kl. 9-10.

Lunch á 4 € serveras tisdagar och fredagar kl. 12-13. Take
away-lunch á 5 € samma dagar. Andakt hålls på svenska
kl. 11.45 andra och fjärde tisdagen i månaden. Andakt på finska
hålls samma tid andra och fjärde fredagen i månaden.

Pensionärssamling i Pojo församlingshem onsdag 1.12 kl. 1415.30.
Julmarknad i Pojo lördag 4.12 kl. 10-13. Lotteri och försäljning
av hantverk, bakverk m.m. till förmån för församlingens diakonioch missionsarbete.
Självständighetsdagens basar i Karis församlingshem måndag
6.12. kl. 12-13.30. Försäljning av ärtsoppa och kaffe, lotterier
samt hantverk, bakverk och övriga produkter till förmån för den
lokala diakonin.
Församlingens julfest i Karis församlingshem onsdag 15.12 kl.
15-16.30. Allsång, lotteri, program, risgrynsgröt m.m. Anmälningar senast 8.12 till diakonerna, pastorskansliet må-to kl. 9-13
eller per e-post: karis-pojo.forsamling@evl.fi.
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 besöksvänner.
Julbuffé med program för vänverksamhetens vänner måndag
29.11 kl. 17 på Servicehuset i Karis. Anmälan senast 23.11 till
Maj tfn 050 3213 946.
Vänträff i Postilla måndag 31.1 kl. 14.
Trettondagsfest till förmån för missionen i Pojo församlingshem
onsdag 5.1.2022 kl. 18. Middag med program. Följ med annonseringen.
Grupperna börjar igen efter juluppehållet enligt följande:
Bibelgruppen i Karis församlingshem måndag 10.1 kl. 14-15.30.
Diakoni- och missionsgrupp i Pojo församlingshem onsdag 12.1
kl. 14-15.30.
Karlakaffe i Pojo församlingshem onsdag 12.1 kl. 14-15.30.
Onsdagsträff i Karis församlingshem onsdag 26.1 och 23.2
kl. 13-14.30.
Pensionärssamling i Pojo församlingshem onsdag 2.2
kl. 14-15.30.

Postilla deltar i julmarknaden i Pojo lördag 4.12 kl. 10-14.
Ärtsoppa, glögg, jultårtor samt försäljning av bakverk m.m.
Postillas julmat fredag 17.12 kl. 12 i Pojo församlingshem.
Anmäl till Ritva Supinen tfn 044 591 2746 senast 3.12.
Postillas vardagsrum håller julstängt 20.12-11.1. Lopptorget
är stängt 23.12-10.1.
Röda korsets stickcafé träffas tredje onsdagen i månaden
kl. 13.
Minnesgruppen träffas torsdag 2.12 kl. 13-14.30. Promenadgruppen går ut och gå samma dag med start från Postilla kl. 12.

Gemensamt Ansvarinsamlingen
Intäkterna från årets Gemensamt Ansvar-insamling uppgick till
3401,51 €. Ett bra resultat med tanke på att vi inte kunde ordna så många insamlingsevenemang. Ett stort tack till alla er som
på olika sätt har bidragit till resultatet!
Temat för insamlingen år 2022 är att hjälpa barn och unga som
lider av sviterna efter coronapandemin såväl i Finland som ute
i världen. Insamlingen inleds på kyndelsmässodagen 6.2. På
insamlingens hemsida (https://www.yhteisvastuu.fi/sv/) hittar
du info om hur du kan göra inbetalningar. Mera info kommer i
nästa nummer av Klockringaren.

År 2022 firar diakonin i Finland 150 års jubileum. Den första
diakonissan, Matilda Hoffman vigdes till sitt ämbete år 1872.
Under årets lopp uppmärksammar vi det på olika sätt.

Jubileumsåret

KYRKANS DIAKONI

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
Öppet: måndag–torsdag kl. 9–13, fredagar stängt
Pastorskansliet
Kyrkoherde Pentti Raunio			
Kaplan Yvonne Terlinden			
Församlingspastor Fanny Mäkirinta 		
Kantor Håkan Lindroos			
T.f. kantor Päivi Tiitu			
Diakon Kristiina Hiltunen 			
T.f. diakon Marjo Kurvinen			
Diakon Åsa Häggblom			
Ungdomsarbetsledare Christina Råstedt
Ungdomsarbetsledare Birgitta Udd, tjänstledig
Tf. Ungdomsarbetsledare/diakon
Sonja Knuts-Söderlund			
Församlingssekreterare Jeanette Kämpe

050 300 3683
044 755 3644
044 755 3633
050 355 1527
050 300 3671
040 530 1985
040 719 1328
050 562 4010
044 333 5004
040 568 7580
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			
T.f. eftisledare Pamela Lehtilä 		

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
Postilla, Pojovägen 8, Pojo
Värdinna Ritva Supinen			

044 591 2746

Begravningsväsendet
T.f. Begravningsväsendets chef
Charlotta Laukkanen 		
Trädgårdsmästare Maija-Liisa Räihä		

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
Liselott Lundell, Pojo församlingshem, husmor

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

