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Jul, jul, strålande jul!
”Livet är inte perfekt - men det blir jul ändå” skrev biskop Bo-Göran i sin julhälsning till
oss ifjol. Så lite vi visste då… Oj om vi i år fick ha det som vi hade det ifjol. Hur ska vi
kunna fira jul med corona hängandes över oss 2020? Det kommer inte bli en vanlig jul.
Smittspridningen av coronaviruset har börjat öka igen och många andra länder har gått
in i en så kallad ”andra våg”. Situationen har nog fått mångas axlar att sjunka ihop.
Pandemin kommer att även påverka vår mest familjära högtid: Julen.
Men kanske är det inte den perfekta julen vi behöver, utan den äkta julen? En jul som
är på riktigt, istället för massa yta. Om vi kunde förflytta oss över 2000 år tillbaka i
tiden. Om vi fick välja mellan att knacka på porten till Herodes fantastiska palats i
Jerusalem - där inne var det fest alltid. Eller att knacka på dörren till ett enkelt hus,
ett stall, i småstaden Betlehem. Därinne var det enkelt och fattigt. Kanske hade man
lite mat och en eld som värmde. Men man hade inget behov, och ingen förmåga, att
låtsas vara perfekt. Vilken av dörrarna skulle du knacka på?
Jakten på den perfekta julen blir jakten på yta. Jakten på den äkta julen blir nog inte
ens en jakt. Det handlar nog mer om att våga se att varken jag eller min omgivning är
perfekt - och att Han som föddes den första julnatten kommer nu som då just av den
enda anledningen att livet inte är perfekt.
”Han kommer från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall… … Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam, att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram… …Han kommer till sörjande hjärtan, och livet får annan gestalt. Han kommer i makt att regera,
tills Gud uti alla blir allt...” Psalm 9 i psalmboken.

Vi önskar dig en god jul och ett gott nytt år!
Malax församling

Jul- och Nyårsprogram

Jul- och Nyårsprogram

Jul- och Nyårspro

December 2020
Sö 6

Självständighetsdagen. Tvåspråkig gudstjänst, kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi.
Kransnedläggning efter gudstjänsten.
Ti 8 Julkonserten, O helga natt, med Erik André Hvidsten & Thomas Enroth har
flyttats till lö 13.2.2021 kl 15. Redan köpta biljetter får utnyttjas 13.2.2021.
Sö 13 3 sö i advent. Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.
Må 14 Ekumenisk bön, kl 18 i Betel, Malaxvägen 85, Malax.
To 17 De vackraste Julsångstund, för daglediga kl 14 i kyrkan.
Sö 20 4 sö i advent. Högmässa, kl 10 i kyrkan.
De vackraste Julsångerna, är bandad på förhand och sänds kl 19 via Malax TV.
Medverkande: Emma Backman, Wilhelm Bonn, Robin och Nina Björklund,
Britt-Helen Flemming, Frank Isaksson, Peter Brunell, Nora och Nadja Väglund,
församlingens Dagklubb, Övermalax skola åk 3 och Personalkören.
Ge en gåva som kollekt till Finska Missionssällskapet; MobilePay nummer 61408,
SMS med texten JUL18 (18 euro), JUL36 (36 euro) eller JUL42 (42 euro) till
numret 16155 eller konto FI38 8000 1400 1611 30 med meddelande JUL2020.
Insamlingstillstånd: RA/2020/3, för 3.1.2020-31.12.2020.
To 24 Julafton. Julbön, kl 13 utomhus vid kyrkan.
Fre 25 Juldagen. Julotta, kl 8 i kyrkan.
Lö 26 Annandag jul. Mässa med de vackraste julsångerna, kl 18 i kyrkan.
Sö 27 Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.
To 31 Nyårsbön, kl 18 i kyrkan.

Januari 2021
Fre 1 Nyårsdagen. Högmässa, kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi
Sö 3 Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.
On 6 Trettondagen. Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.
Sö 10 Babykyrka, kl 11 i kyrkan. Vi tömmer dopträdet.
Må 11 Dagklubben, i FH, måndagar och torsdagar kl 9-12.
Ekumenisk bön, kl 18 i KH.
Sö 17 Högmässa, kl 10 i KH.
Ti 19 Missionssyföreningen, kl 13 i KH.
Sö 24 Gudstjänst, kl 10 i KH.
On 27 Tro i vardagen, kl 13-14.30 i KH. Vi sjunger, diskuterar och dricker kaffe.
To 28 Missionssyföreningen, kl 13 i FH.
Fre 29 Kamratstödsgrupp, kl. 13 i FH. För personer med neurologiska sjukdomar samt
deras stödpersoner/anhörigvårdare. Vi delar tankar, känslor, livserfarenheter
med varandra. Vi dricker kaffe/te. Vi träffas en gång i månaden (sista fredagen/
månad). Arr. Malax, Petalax och Bergö församlingar och Träffpunkten rf.
Sö 31 Gudstjänst, kl 10 i KH.
Bön för alla, kl 17 i FH.
Kyrktaxi
Kyrktaxi beställer man själv senast dagen före:
Rutt 1, med start från Rainebäck, Taxi Ågren 0400 185 707
Rutt 2, med start från Norrback, Taxi Bengt Lähdesmäki 050 511 0025
Rutt 3, med start från Öjna, Taxi Göran Lähdesmäki 0500 665 353
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Joulu, joulu, on meillä!
Kuluva vuosi piirtyy muistiimme huolten ja epävarmuuden vuotena. Jokainen on kokenut huolta omasta ja läheisten terveydestä. Talous ja tulevaisuus näyttävät epävarmalta. Koronapandemia on paljastanut, kuinka arvaamatonta elämä voi olla. Vuosi 2020
tullaan muistamaan myös erilaisten peruuttamisten vuotena. Koronan takia on peruutettu lukemattomia tapaamisia, matkoja, tapahtumia ja niin edelleen.
Tänä jouluna on vapauttavaa muistaa: Joulua ei ole peruttu! Miten tahansa me ihmiset
vietämme jouluna, kyse on pohjimmiltaan Jumalan pelastavista teoista. Jouluna Jumala
syntyi ihmiseksi. Hän katsoo myötätuntoisesti ihmiskuntaa ja syntyy Kristuksessa halpaan talliin. Jouluna Seimen lapsi tuo valon ja ilon. Jouluna maailman Vapahtaja tuo
rauhan ja sovituksen koko maailmalle.
Tätä pelastavaa tekoaan Jumala ei kadu eikä peru. Jeesus on kutsunut sinut seuraajakseen. Kutsumistaan hän ei kadu eikä peru. Juuri nyt tarvitsemme joulun valoa ja iloa.
Vaikka voimme joutua rajoittamaan joulun viettotapoja, joulu on ja pysyy.

Rauhallista joulua ja siunattua uutta vuotta 2021!
Maalahden Seurakunta

Joulun- ja Uudenvuoden toiminta

Joulun- ja Uudenvuoden toimin

J o u l u k u u 2 0 20
Su 6

Itsenäisyyspäivän Kaksikielinen Jumalanpalvelus, klo 10 kirkossa.
Seppeleenlasku jumalanpalveluksen jälkeen.
Pe 25 Jouluaamun jumalanpalvelus, klo 9 kirkossa.

Tammikuu 2021
Ke 6

Loppiainen. Kauneimmat Joululaulut, klo 18 kirkossa. Tiernapojat esiintyy.

Helmikuu 2021
La 6
Su 7

Hirvenlihakeittoa myydään kotiin, Yhteisvastuun hyväksi, klo 11-14 tai niin
kauan kuin keitto riittää. Osta kotiin 8 euroa/litra.
Kynttilänpäivän Jumalanpalvelus, klo 12 seurakuntakodissa. Kirkkokahvit.

Tilaa tarvittaessa taksikulj. päivää ennen, 050-5110025/ Lähdesmäki.

Joulun- ja Uudenvuoden toiminta

Joulun- ja Uudenvuoden toimin

Kontaktuppgifter / Yhteystiedot:
Pastorskansli / Kirkkoherranvirasto
050-462 9575
öppet ti-to kl 10-13 / Avoinna ti-to klo 10-13
Julstängt / Virasto suljettu 24.12.2020 — 6.1.2021
- vid brådskande ärenden kontakta präst
e-mail /sähköposti: malax.forsamling@evl.fi
www.malaxforsamling.fi
Centralregistret i Vasa / Vaasan Keskusrekisteri:
Skolhusgatan 28, Vasa / Koulukatu 28, Vaasa
öppet må-fre / avoinna ma-pe: 9-15
- Beställ ämbetsbevis / Tilaa virkatodistukset
- Beställ via e-post / Tilaa sähköpostin kautta, crkr@evl.fi
Kyrkoherde / Kirkkoherra Tomi Tornberg
Kaplan / Kappalainen Kristian Norrback
h.kristian.norrback@evl.fi
Kantor / Kanttori Katri Lax
Diakon / Diakoni Anne Bjurbäck
anne-christine.bjurback@evl.fi
Barnledare / Lapsityönohjaaja Jenni Broo
Tf ungdomsledare / Vt nuoriso ohjaaja Anette Engsbo
Kyrkvaktmästare / Kirkkovahtimestari Kent Gullqvist
Kyrkvaktmästare / Kirkkovahtimestari Annette Ahlholm
Församlingssekr / Seurakuntasiht. Lena Smulter
Ekonomikontor / Taloustoimisto
e-mail /sähköposti: malax.kyrkligasamfallighet@evl.fi
Ekonomisekr / Taloussiht Lisbeth Gullholm
E-post: förnamn.efternamn@evl.fi
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