KLOCKRINGAREN
KARIS-POJO SVENSKA FÖRSAMLING
1/2022

Gudstjänster och högmässor
mars – juni 2022
Corona-restriktionerna kan medföra förändringar
i det planerade programmet.
Ons 2.3 Askonsdag
kl. 18 Mässa i S:ta Katarina kyrka.
Fre 4.3

kl. 10.30 Babyknatte-kyrka i S:ta Katarina kyrka.

Sö 6.3 Första söndagen i fastan
kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
Sö 13.3 Andra söndagen i fastan
kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
kl. 12 Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka. *)

Långfredag 15.4
kl. 10 Gudstjänst i S:ta Maria kyrka.
		Församlingskören medverkar.
kl. 12 Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka. *)
Påskdagen 17.4
kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
		Församlingskören medverkar.
kl. 12 Högmässa i S:ta Katarina kyrka. *)
		
Katarina Singers medverkar.
Annandag påsk 18.4
kl. 12 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
kl. 18 Kvällsmässa (på vägen till Emmaus) i
		
S:ta Maria kyrka.
Sö 24.4 Första söndagen efter påsk
kl. 10 Gudstjänst i S:ta Maria kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Katarina kyrka. *)
On 27.4 Veterandagen
Kransnedläggning vid hjältegravarna i Karis, Pojo
och Svartå.

Sö 20.3 Tredje söndagen i fastan
kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.

Maj
Sö 1.5

Sö 27.3 Marie bebådelsedag
kl. 10 Gudstjänst i S:ta Maria kyrka.
		
Ingen högmässa i S:ta Katarina kyrka.

Fre 6.5

Fre 1.4

kl. 10.30 Babyknatte-kyrka i S:ta Katarina kyrka.

Sö 3.4 Femte söndagen i fastan
kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
Påsken
Sö 10.4 Palmsöndag
kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
kl. 12 Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka. *)
		
Dagklubben medverkar. Hjälpledarna
		välsignas.
Skärtorsdag 14.4
kl. 18 Nattvardsgudstjänst i S:ta Katarina
		kyrka.
kl. 19.30 Nattvardsgudstjänst i S:ta Maria kyrka.
kl. 19.30 Nattvardsgudstjänst i Svartå kyrka.

Sö 8.5

kl. 10
kl. 12

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

kl. 10.30 Babyknatte-kyrka i S:ta Katarina kyrka.
kl. 10
kl. 12

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

Sö 15.5 De stupades dag
kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
		
Kransnedläggning vid hjältegravarna i
		
Karis, Pojo och Svartå.
Sö 22.5

kl. 10
kl. 12

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

To 26.5 Kristi himmelsfärdsdag
kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
kl. 16 Högmässa i Svartå kyrka.
Sö 29.5

kl. 10
kl. 12

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

Juni
Fre 3.6

kl. 10.30 Babyknatte-kyrka i S:ta Katarina
		kyrka.

Sö 5.6 Pingstdagen
kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
kl. 12 Högmässa i S:ta Katarina kyrka.
Sö 12.6 Treenighetssöndagen
kl. 10 Högmässa i S:ta Maria kyrka.
kl. 12 Gudstjänst i S:ta Katarina kyrka. *)
Sö 19.6

kl. 10
kl. 12

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

Midsommarafton 24.6
kl. 16 Midsommarfest på kyrkbacken vid
		
Sockenstugan i Karis.
Lö 25.6 Midsommardagen
kl. 14 Friluftsgudstjänst på Gumnäs festplats
		i Pojo.
		
Ingen gudstjänst i S:ta Katarina kyrka.
Sö 26.6

kl. 12
		

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

*) Högmässan/gudstjänsten streamas och kan även ses
via församlingens YouTube-kanal.

Allmänt om högmässor och
gudstjänster år 2022
I S:ta Maria kyrka i Pojo firas högmässa alla söndagar
kl. 10 förutom den fjärde söndagen i månaden, då i
kyrkan firas gudstjänst. Adress: Gamla Åbovägen 79.
I S:ta Katarina kyrka i Karis firas högmässa alla söndagar
kl. 12 förutom andra söndagen i månaden, då i kyrkan
firas gudstjänst. Adress: Lärkkullavägen 26.
I Svartå kyrka firas högmässa ca 3 söndagar/termin
kl. 16. Adress: Hållsnäsvägen 82.
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.

Tappa inte modet!
Snart har vi kämpat redan i två års tid med pandemin
och alla de förändringar den har tvingat på oss.
I dag är vi mer vana vid allt detta än någonsin tidigare.
Samtidigt har vi blivit realistiska och kanske lite
kuvade. Nya restriktioner kommer och går. Vi packar
oss efter dem utan att det bekommer oss mera på
samma sätt som för två år sedan. Visst ser vi fram
emot att pandemin släpper, men vi vågar inte riktigt
låta den insikten bära oss i och med att vi inte är
säkra när den släpper. Vi hålls reserverade och är på
vår vakt.
’Väntar man på något gott, väntar man aldrig förgäves’
heter det. Man kan vänta med bävan och rädslan eller
med glädje och tillförsikt. Oftast är det väl en blandning av dessa två som gäller för oss vanliga dödliga.
Den goda väntan ger dock en annorlunda kraft åt en
än den väntan som präglas av rädsla. Den goda väntan
bär den som väntar. Det goda är framför en, därför
orkar man bättre med det för stunden rådande tunga.
Ofta får vi rådet att tänka positivt. Det är ett gott råd
av vänliga, välvilliga människor. Men det finns tillfällen i livet då det inte räcker. Då egna krafter är slut
kan man inte annat än bli buren sådan man är, utan
egna prestationer. Nu skall vi inte tappa modet trots
att vi prövas. Pandemin kommer att släppa, det goda
har vi framför oss. Handlar inte påsken innerst inne
om detta: livet segrar, döden har inte vunnit. Så tror
vi i kyrkan.
Om allt detta skriver Hebréerbrevet på följande
sätt: Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger
oss visshet om det vi inte kan se.
Ljus vår!

Pentti Raunio
prost
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Barn, ungdom & familj
Familjecafé på Lilla prästgården torsdagar kl. 9.30-11.30 för nya
och gamla besökare. Ett litet mellanmål serveras för 1€/familj.
Vårens sista inomhusfamiljecafé hålls 19.5. Fr.o.m. 2.6 förflyttar
vi oss utomhus (inget familjecafé 26.5).

Baby-knattekyrka för de minsta i hushållet. Fredagarna 4.3, 1.4,
6.5 och 3.6 kl. 10.30 i S:ta Katarina kyrka i Karis. Vi firar en liten
stund tillsammans i kyrkan och bekantar oss med kyrkan. Efteråt
soppa i Stora Prästgården. Ingen avgift.

Familjecafé drop-in i Pojo församlingshem tisdagar kl. 9-12 i
samarbete med Raaseporin suomalainen seurakunta. Ett litet
mellanmål serveras, frivillig avgift. Vårens sista familjecafé är 17.5.

Sommarfamiljecafé ute vid Lilla Prästgården tisdag 31.5 och
14.6 och torsdag 2.6 och 16.6 kl. 9.30-11.30.

Öppet vardagsrum på Lilla Prästgården 16.3, 20.4 och 11.5
kl. 17.30-19.30. Kom och dela en vardagskväll med andra barnfamiljer. Lek och umgänge enligt eget humör. Vi avslutar kvällen
med te och smörgås. Ingen avgift.
Påskpysselkväll måndag 4.4 kl. 17.30-19.30 på Lilla prästgården. Vi pysslar inför påsk och funderar över påsken. Materialavgift 5€/familj. Max deltagarantal 20 st. Anmälningar till Tintto
tfn 044 755 3626 senast 31.3.

Öppet trädgårdsrum ute vid Lilla Prästgården onsdag 8.6
kl. 17.30-19.30. Lek och umgänge utomhus.
Dagklubben som riktar sig till barn som 3 år och äldre (tills
barnet börjar förskolan) samlas måndag och onsdag kl. 9-12 och.
Vi är en liten grupp som samlas och tränar oss på sociala färdigheter, leker, sjunger och gör bekantskap med Gud. Om du tror att
det här skulle vara ett alternativ för er familj så kontakta Tintto
tfn 044 755 3626. Dagklubben medverkar i palmsöndagens högmässa 10.4 kl.12 i S:ta Katarina kyrka.
Lägerdatum sommaren 2022
Dagsläger 6-10.6 för åk 1-6 på Lilla Prästgården.
Övernattningsläger 13-15.6 för åk 1-6 på Rosvik lägergård.
Familjedag 18.6 på Rosvik lägergård.
Mera information om lägren publiceras på församlingens webbsida under mars-april. Anmälan med blankett under tiden 20.415.5. Pga. covid-19 kan församlingen ändra lägrens yttre ramar.
Ansök om plats till vårt tvåspråkiga Eftis i Lilla prästgården
inför höstterminen 2022. Ansökningsblankett finns på
församlingens webbsida eller kan hämtas från Lilla prästgården.
Avgiftsbelagd buss-transport från skolan för den som inte är
berättigad till skolskjuts. Vid frågor kontakta Hannah Ahlblad tfn
044 300 3676 e-post: hannah.ahlblad@evl.fi. Ansökningstiden
är 1.2-31.3.2022.

Corona-restriktionerna kan medföra ändringar i
det planerade programmet.

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.
Onsdagar udda veckor i kapellet i Pojo församlingshem kl. 8.30-9
(t.o.m. 8.6). Torsdagar jämna veckor i S:ta Katarina kyrka i Karis
kl. 19.30-20.30 (t.o.m. 16.6, undantag 21 april).
Välkommen!

Kvinnogruppen - Kvinnokraft
En öppen grupp för kvinnor som vill dela livserfarenheter med
varandra. Vi samlas regelbundet till en trevlig kväll med en bit
mat, en inbjuden gäst och härlig samvaro.
Vi samlas följande gånger:
• tisdag 8.3 kl. 18-20 i Stora Prästgården i Karis.
Gäst: Anna Korkman-Lopez, pris 5 € för maten.
• fre-lö 20-21.5 weekendträff på Ramsdal lägergård, pris 25 €.
Anmälan senast på torsdag veckan innan nästa träff. Anmälan till
Jeanette Kämpe tfn 044 755 3625 eller jeanette.kampe@evl.fi.
Gruppen är ett samarbete mellan Ekenäsnejdens svenska
församling och Karis-Pojo svenska församling.

Diakoni & Mission
Diakonins jubileumsår
I år har det gått 150 sedan den första diakonissan vigdes
i Finland. Mathilda Hoffmann, syster Mathilda, vigdes till
diakonissa 1.9 1872 i Viborg där hon också arbetade under
hela sitt yrkesverksamma liv.

Jubileumsåret

KYRKANS DIAKONI
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.

Diakonimottagning i Karis och Pojo enligt överenskommelse.
Telefontid ti-to kl. 9-10.
Grupperna och samlingarna träffas enligt följande:
Bibelgruppen i Karis församlingshem varannan måndag (jämna
veckor) kl. 14-15.30.
Diakoni- och missionsgruppen i Pojo församlingshem andra
och fjärde onsdagen i månaden kl. 14-15.30.
Karlakaffe i Pojo församlingshem andra och fjärde onsdagen i
månaden kl. 14-15.30.
Pensionärssamling första onsdagen i månaden kl. 14-15.30 i
församlingshemmet i Pojo.
Soppa, sång och samvaro i Karis församlingshem onsdag 23.3
kl. 12-13.30. Frivillig avgift för soppan. Intäkterna går till insamlingen GA. Gäst Kaj-Mikael Wredlund.
Bingo, bröd och bön i Karis församlingshem 25.5 kl. 13.30-15.

Kransbindning vid
sockenstugan i Karis
torsdag 23.6 kl. 14 framåt.
Midsommarfest på
kyrkbacken i Karis
fredag 24.6 kl. 16-18.

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 vänner.

Gemensamt Ansvar

Församlingsmiddag i Pojo församlingshem
sö 24.4 kl.16
Tre rätters middag, konstlotteri, musikprogram, gästföreläsare
Ulrika Wolf-Knuts (professor emerita i folkloristik och tidigare
kansler vid Åbo Akademi): ”Kors, häxor och harar - kyrkans tro
och folkets traditioner”. Pris: 30 €/pers. Anmälningar senast to
14.4 till diakon Åsa (tfn 050 562 4010) eller pastorskansliet
(tfn 019 279 3000). Intäkterna går till församlingens missionsarbete. Följ med annonseringen för mera information.

Postilla i Pojo
Lunch till självkostnadspris (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.
Vardagsrummet är öppet tisdag, onsdag och fredag kl. 10-14,
torsdag kl. 10-15. Lopptorget är öppet måndag-onsdag och
fredag kl. 10-14, torsdag kl. 10-15.
Minnescafé-träffarna hålls torsdag 10.3, 7.4, 5.5 och 2.6
kl. 13-14.30. Promenadgruppen träffas samma dag kl. 12. På
minnescaféet tränar vi minnet och diskuterar minnesfrågor.
Röda korsets stickcafé samlas tredje onsdagen i månaden
kl. 13-15.

Insamlingen Gemensamt Ansvar är kyrkans årliga storinsamling
och röst för kärlek till nästan. Den långa pandemitiden har
påverkat ungas och barns liv. De psykiska problemen och utmattningen bland unga ökar kraftigt. Många är ensamma och behöver
akut hjälp och stöd såväl i Finland som i världens katastrofområden.
Gemensamt ansvar 2022 samlar in medel för verksamhet som
gör de ungas vardag tryggare genom vuxen närvaro.
Kyrkans Utlandshjälp styr 60% av intäkterna via katastroffonden till humanitär hjälp i utvecklingsländerna. 20% blir kvar
i vår egen församling för att användas lokalt och ytterligare 20%
går till Lasten ja nuorten keskus bl.a. för att utveckla det uppsökande ungdomsarbetet.
Genom att ge ditt bidrag till insamlingen medverkar du till att ge
barn och unga en ljusare framtid! Tillsammans kan vi se till att
inga barn och unga är ensamma.
Vi annonserar senare om evenemang och jippon, när det blir
möjligt att genomföra dem.
Det finns flera sätt att ge bidrag till vår församlings
Gemensamt Ansvar-insamling
Utöver eller i stället för kontaktinsamlingarna kan du ge ditt
bidrag till insamlingen via vår församlings eget MobilePaynummer 59029 eller på vår församlings donationssida på webben
på adressen www.gemensamtansvar.fi/karis-pojo. Du kan också
använda donationsbannern som finns på församlingens hemsida
eller använda bankgirot som finns med här. Kom då ihåg att använda vårt referensnummer 305255.
Tack för ditt bidrag!

Församlingens kontaktuppgifter

Ny medarbetare
Barbro Eriksson med tre ord:
intresserad, pliktmedveten, tycker
om rutiner.

Skötsel av gravar
Behöver du hjälp med gravskötsel?
Raseborgs kyrkliga samfällighet erbjuder sommarskötsel av gravar på
begravningsplatserna i Karis, Pojo
och Svartå. Skötseln bör beställas
inom utgången av april 2022. Skötseln faktureras i förskott och inleds
när fakturan är betald.
Priset för skötseln varierar beroende
på gravens storlek:
Avtalstid
Skötsel 1 år
Skötsel 5 år

pris/m

pris/

gravbredd

tilläggsmeter

80:400:-

30:150:-

I priset ingår skötsel under växtsäsongen, växter, mullbyte, gödsel
och rensning av ogräs.
Kontakt för skötselavtal: Chef för
begravningsväsendet Charlotta
Laukkanen tfn 0400 540 022.

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
Tf. kaplan Barbro Eriksson				
044 755 3644
Församlingspastor Fanny Mäkirinta			
tjänstledig
Kantor Håkan Lindroos				
050 355 1527
T.f. kantor Päivi Tiitu				
050 300 3671
Diakon Kristiina Hiltunen				
040 530 1985
Diakon Åsa Häggblom				
050 562 4010
T.f. diakon Marjo Kurvinen t.o.m. 30.4.22 		040 719 1328
Diakon Sonja Knuts-Söderlund fr.o.m. 1.5.22		
040 719 1328
Ungdomsarbetsledare Christina Råstedt		
044 333 5004
Ungdomsarbetsledare Birgitta Udd fr.o.m. 1.5.22		
040 568 7580
T.f. Ungdomarbetsledare/diakon
Sonja Knuts-Söderlund t.o.m. 30.4.22			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
Fritidshemsföreståndare Hannah Ahlblad 		
Eftisledare Jessica Sandberg 				
T.f. eftisledare Eva-Maria Lindström			

044 300 3676
044 755 3630
044 755 3630

Familjerådgivningscentralen, Orkdalsvägen 6, Pojo
Tidsbeställning, ti & to kl. 9-10, ons kl. 13-14		
Familjerådgivningens chef Ann-Sofi Storbacka		
Tf. familjerådgivare Yvonne Terlinden			

019 238 281
044 300 1707
044 312 3505

Postilla, Pojovägen 8, Pojo
Värdinna Ritva Supinen 				

044 591 2746

Begravningsväsendet
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

