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Hej,
Jag heter Jenni Broo och är tf. Barnledare i Malax församling. Hösten har kommit och
en del verksamhet startar upp igen, inom barnverksamheten har vi nu endast dagklubben igång, övrig verksamhet avvaktar vi med ännu men jag hoppas att jag småningom
kan starta bl.a. minior grupper i både Över- och Yttermalax.

Det kan kännas oroligt i dessa tider, man kan vara rädd och inte veta hur man ska förhålla sig till situationer. Det är lätt att bli negativ och arg men vi borde fylla världen
med mer kärlek och ljus istället för mörker och hat. Jesus säger: ”Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Han säger också:
”Ni är världens ljus”. Han säger att VI är världens ljus, att vi tillsammans kan göra
världen ljusare, vi tillsammans kan förändra världen. Gud har kallat oss att dela ljuset
med varandra och med hjälp av Hans kärlek kan vi tjäna Honom och se det bästa hos
varandra. Livet kan vara mörkt men Jesus är ljuset som alltid ger oss hopp. Sprid ljuset!

På dig min Gud förtröstar jag, När oro skymmer min morgon dag
För jag vet du är trofast emot mig, När svårigheter omger mig

Så är jag ändå trygg hos dig, För jag vet att du aldrig lämnar mig!

Jenni Broo, tf barnledare
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Hös

September
Sö 13 Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.
Musikcafé, med Catarina Olin och spelmän från Sundom, kl 16 i KH. Spelmansmusik,
allsång och servering. Arr. Församlingen och Betel baptistförsamling.
Må 14 Ekumenisk bön, kl 18 i KH.
Ti 15 BaNaMa, Barn i Naturen tillsammans med sina Mammor, kl. 10-11 i Pixne. Träning
tillsammans med andra mammor. Barnvakt ordnas. Även 29.9, 13.10, 27.10,
10.11 och 24.11. Arr. Malax kommun och Malax Församling.
Bibel- och bönegrupp, tisdagar kl 18-19.30 i FH.
On 16 Träffpunkten, onsdagar kl 10-13 i FH. Vi umgås kring hälsofrämjande program.
Sopplunch och kaffe för 4 euro. Arr. Psykosociala föreningen Träffpunkten.
To 17 Kyrkokör/Trallarna, infomöte kl 19 i KH. Vi diskuterar höstens övningar.
Sö 20 Högmässa, kl 10 i kyrkan. Predikant från Finlands Fridsföreningars Centralförbund rf.
Ti 22 Rörelseskoj, för hela familjen varannan tisdag kl. 9.30-11 i Pixne. Vi vandrar längs sågspånsbanan och upptäcker naturen. Mellanmål 2 €/familj. Även 6.10, 20.10, 3.11, 17.11.
Arr. Malax kommun, Malax församling och Folkhälsan i Malax.
To 24 Höstträff för missionsvänner, kl. 13 vid Brinkens museiområde. Rut Åbacka medv.
Fr 25 Kamratstödsgruppen, kl. 13 i FH Obs! ny plats. Även 30.10 och 27.11.
Sö 27 Mässa för alla, kl 11 i kyrkan. Claus Terlinden, omsorgspräst i Borgå stift, medverkar.
On 30 Tro i vardagen, kl. 13 i KH. Även 28.10 och 25.11.

Oktober
To 1
Sö 4

Ti 6
Sö 11
Må 12
Sö 18
To 22
Sö 25
Lö 31

Missionssyföreningen i FH, varannan torsdag kl 13-14.30.
Mikaelidagen. Familjemässa, kl 11 i kyrkan. Välsignelse av tf barnled. Jenni Broo.
Bön för alla, kl 17 i FH. Servering, barnpassning. Även 1.11 och 6.12.
Missionssyföreningen i KH, varannan tisdag kl 13-14.30.
Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.
Ekumenisk bön, kl 18 i Betel, Malaxvägen 85, Malax.
Högmässa, kl 10 i kyrkan.
Sångstund för daglediga, kl 14 i kyrkan. Även 19.11 och 17.12. Kyrktaxi från FH kl. 13.40.
Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.
Alla helgons dag. Minnesgudstjänst, kl 19 i kyrkan.

November
Sö 1
Sö 8
Må 9
Lö 14

Reformationsdagen. Högmässa, kl 10 i kyrkan.
Fars dag. Familjemässa, kl 11 i kyrkan.
Ekumenisk bön, kl 18 i KH.
Inskrivning till skriftskolan, kl 16 i kyrkan, för 2006 eller tidigare födda, fortsätter med...
Ljusmässa, kl 18 i kyrkan.
Sö 15 Högmässa, kl 10 i kyrkan.
Legatos elevkonsert, kl 18 i kyrkan.
Sö 22 Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.
Sö 29 1. advent. Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.

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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Hei,
Nimeni on Jenni Broo ja toimin lastenohjaajana Maalahden seurakunnassa. Syksy on
alkanut ja sen mukana myös osa seurakunnan toiminnasta. Lapsityön ryhmistä vain
päiväkerho on aloittanut toimintansa, mutta myös muut ryhmät käynnistyvät
toivottavasti pian.
Näinä aikoina tuntee itsensä huolestuneeksi ja jopa pelokkaaksi. Tuntuu, ettei aina
tiedä kuinka tulisi toimia. On helppoa tulla vihaiseksi, mutta meidän tulisi sen sijaan
täyttää maailma rakkaudella ja valolla. Jeesus sanoo ”Minä olen maailman valo. Se,
joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo”. Hän sanoo myös:
”Te olette maailman valo”. Jeesus tarkoittaa, että ME yhdessä olemme maailman valo.
Yhdessä voimme muuttaa maailmaa ja tehdä siitä valoisamman. Jumala on kutsunut
meitä jakamaan valoa ja Hänen rakkautensa avulla palvelemaan Häntä ja
lähimmäisiämme. Joskus voi olla pimeää, mutta Jeesus-valo antaa meille toivoa.
Levittäkäämme hänen valoaan!
Jenni Broo, vt lastenohjaaja

Syksyn 2020 suomenkielinen toiminta:
Pyhäkoulu, on toistaiseksi tauolla pandemian vuoksi. Sen sijaan joka sunnuntai
löytyy kirkossa ”kirkkopussi”, jossa on lapsille pyhän teemaan liittyvää opetusta
ja puuhatehtäviä.

20.9 Jumalanpalvelus klo 12 kirkossa.
8.10
Lauluhetki klo 14 kirkossa.
31.10 Pyhäinpäivän jumalanpalvelus klo 17 kirkossa.
Vuoden aikana kuolleiden muistotilaisuus.
29.11 1. adventti. Messu klo 12 kirkossa.
HUOM! Tilaa tarvittaessa taksikuljetus päivä ennen,
050-5110025/Lähdesmäki.
Syksyn ohjelma 2020

Syksyn ohjelma 2020

Syksyn ohjelma 2020

Syk

Missionssymötena startar med
gemensam samling vid Brinkens
museum to 24.9 kl 13-15.
FH varannan torsdag med start 1.10.
KH varannan tisdag med start 6.10.
OBS! kl 13-14.30
NYTT i höst: 1 torsdag/månad samlas
vi till Gemensam Sångstund i kyrkan,
start to. 22.10 kl. 14-15. Även 19.11
och 17.12. Kyrktaxi från FH kl. 13.40.

Höstträff för missionsvänner
24.9 kl. 13-15 på Brinken.
Kamratstödsgrupp i FH
för pers. drabbade av stroke, ms,
parkinson samt deras stödpersoner
fre. 25.9, 30.10, 27.11 kl. 13-15
UngdomsSocken, åk 7 uppåt
onsd kl 18-21 och fred kl 18-22.
Skilda kvällar för varje årskurs;
fre 11.9 för åk 7, onsd 16.9 för åk 8
och fre 18.9 för åk 9 +, osv...
Hjälpledarskolning startar i Socken
to 15.10 kl. 15.30-17, för åk 9 +
Varannan torsdag, jämna veckor.
Anmäl till Anette, 040-650 7557.
Bibel- och bönegrupp i FH
startar 8.9, tisdagar kl. 18-19.30.

Dagklubben i FH
för 3-5 åringar, måndagar och
torsdagar kl 9-12 i FH.
Barnkör, åk 1-3 i KH
onsdagar kl 15-16. Anmäl till kansli,
050-462 9575. Startar onsd. 30.9.
Kyrkokör/Trallarna i KH
Vi träffas 17.9 kl 19 och diskuterar
höstens övningar och sångtillfällen.
Tvåspråkig söndagsskola i KH
Pga. pandemin håller vi paus tills
vidare, men nytt pysselmaterial för
barnen finns i kyrkan varje söndagsgudstjänst. Vi träffas i kyrkan där vi
kan sitta familjevis och vinka åt
varandra.
Bön för alla i FH
sö 4.10, 1.11 och 6.12 kl 17.
Servering, barnpassning.
Skriftskolan
Inskrivning lö 14.11 kl 16 i kyrkan, för
2006 eller tidigare födda.
Tro i vardagen i KH
för pensionärer, onsd 30.9, 28.10
och 25.11 kl 13-14. Vi sjunger,
diskuterar och dricker kaffe.

Kontaktuppgifter / Yhteystiedot:
Pastorskansli / Kirkkoherranvirasto
050-462 9575
Öppet / Avoinna ti-to: 10-13
e-post / sähköposti: malax.forsamling@evl.fi
Kontaktuppgifterna finns på församlingens hemsida: 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

040-868 7189

