MALAX FÖRSAMLING¤

FÖRSAMLINGSBLAD - 2/2019
Gud,
tack för sommaren.
Låt den slå sitt ljusa valv över våra liv,
som en katedral som
påminner om dig,
som skapar och ger liv.
Tack för sommaren.
Låt den medföra rekreation
i våra liv,
nyskapelse, återställelse
och förnyelse.
Låt våra liv bli till en katedral
som påminner om dig,
du vårt ursprung och vårt mål.
Låt din Andes vind
spela på alla våra slumrande
möjligheters strängar
och förnya oss i alla våra
relationer.
Låt oss vandra sommarens dagar
med Jesus som medvandrare
och vägvisare,
och hjälp oss att tillsammans
med honom
upptäcka rastplatserna
vid vägkanten. Amen
(Bön av KG Hammar)

Med önskan om en välsignad och god sommar
Malax församling

Juni - Augusti

Juni - Augusti

Juni - Augusti 2019

Juni - Augusti

Juni - Augusti

Jun

KH=Kyrkhemmet, Snickerivägen 2, Yttermalax
FH=Församlingshemmet, Långtået 7, Övermalax

Juni
Lö 15
Sö 16
Lö 22
Sö 23
Sö 30

Konfirmationsmässa, kl 10 i kyrkan.
Högmässa, kl 10 i kyrkan. 50-års konfirmanderna. Kyrktaxi.
Midsommardagen. Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.
Friluftsgudstjänst, kl 13 vid Knösgården. Kyrkkaffe. Kyrktaxi.
Gudstjänst, kl 10 i kyrkan. Kyrkkaffe.

Juli
Sö 7 Högmässa, kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi.
Sö 14 Hembygdsgudstjänst, kl 10 vid Brinkens Hembygdsmuseum.
Jonathan Bonn dragspel. Kyrkkaffe.
On 17 Kyrkokonsert, kl 19 med Loviisa Tuomisto. Fritt inträde.
Sö 21 Högmässa, kl 10 i kyrkan. Kyrkkaffe.
Fre 26 Konsert, kl 18 i kyrkan. Arr. Korsholms musikfestspel.
Sö 28 Gudstjänst, kl 10 i kyrkan. Kyrkkaffe

Augusti
Sö 4
Ti 6
Sö 11
Sö 18

Sö 25
To 29

Högmässa, kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi.
Friluftsgudstjänst, med Glenn och Wendi Kaiser kl 14 i Åminne. Servering.
Ekumenisk bön, kl 18 i Betel.
Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.
Gudstjänst, kl 13 i Rönnholm bystuga. Kyrkkaffe.
Familjemässa, kl 11 i kyrkan. Välsignelse av 1:a klassisterna.
”Augustitoner”-konsert, kl 19 i kyrkan med Erica Nygård flöjt och
Niels Burgmann orgel.
Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.
Minnescafé, kl 13 i KH. Arr. Österbottens Minneslots.

September
Sö 1

Högmässa, kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi.
Bön för alla, kl 17 i FH.
Lö 7 Gospelkonsert, med Henrik Åberg och Thomas Enroth kl 19 i kyrkan. Inträde.
Sö 8 Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.
Sö 15 Högmässa, kl 10 i kyrkan. Predikant SRK. Kyrkkaffe.
Sö 22 Gudstjänst, kl 10 i kyrkan.
Må 23 Karacafé, kl 10 i KH.
Sö 29 Mikaelidagen. Familjegudstjänst, kl 11 i kyrkan.
Juni - Augusti

Juni - Augusti

Juni - Augusti

Juni - Augusti

Jun

MAALAHDEN SEURAKUNTA¤

SEURAKUNTALEHTI - 2/2019

Virsi 571; Jo joutui armas aika

Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.
Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs, Jumala,
ihmeitäs julistaapi
se vuosi vuodelta.
Mahd. Israel Kolmodin 1694. Suom. 1700. Virsikirjaan 1701.
Uud. Alfred Brynolf Roos 1867, komitea 1937.
Sävelmä: Ruotsissa 1697.

Hyvää ja Siunattua kesää Sinulle toivottaen
Maalahden seurakunta

Kesäkuu - Elokuu

Kesäkuu - Elokuu

Kesäkuu - Elokuu

Kes

Kesän 2019 suomenkielinen toiminta:
Su 7.7
Su 4.8
Su 15.9

Messu, klo 12 kirkossa. 50 vuotta sitten Maalahdessa
konfirmoidut erityisesti tervetulleita. Kirkkokahvit.
Messu, klo 18 kirkossa.
Jumalanpalvelus, klo 12 kirkossa. Saarnaaja SRK.
Kirkkokahvit klo 11 alkaen.

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

Kesäkuu - Elokuu

Kesäkuu - Elokuu

Kes

Maalahden Seurakunnan suomenkielinen toiminta 2018
Maalahden seurakuntaan kuului vuoden 2018 lopussa 3298 henkilöä, heistä 357
suomenkielisiä. Seurakunnan jäsenmäärä väheni 4 henkilöllä; syntyi 39/kuoli 38,
muutti seurakuntaan 89/-kunnasta 78, liittyi 5/21 erosi kirkosta.
Vuoden aikana pidettiin 4 kaksikielistä ja 8 suomenkielistä jumalanpalvelusta. Aattohartaus ja Kauneimmat joululaulut pidettiin joulukuussa kirkossa. Suomenkielinen
pyhäkoulu kokoontui sunnuntaisin kirkkokodissa. Suomenkielistä rippikoulua ei pidetty.
Jumalanpalvelukset kuuluvat nettiradion kautta.

Seurakuntaneuvostoon kuului 2 miestä ja 8 naista, kirkkoherra toimii viran puolesta
puheenjohtajana.
Seurakunnan vakituiseen henkilökuntaan kuuluu 3 miestä ja 6 naista.
Yleinen hallinto maksoi 123 458 €, seurakuntatyö 354 630 €, hautaustoimi 107 188 €,
kiinteistömenot 214 312 €. Toimintakulut olivat kaikkiaan 799 589 €, joista henkilöstömenot on 56 %, toimintakulut/jäsen oli 242,43 €. Taloudellisesti vuosi oli ylijäämäinen,
58 349 €.

Inskrivning till skriftskolan för
ungdomar födda 2005 eller
tidigare.
Sö 1.12.2019 i KH

Korsholms prosteri anordnar
LÄTT MÄSSA

Korsholms prosteris utfärd
29.8.2019 till Alskat lägergård
Anmäl till kansliet, 050-462 9575,
senast 21.8.2019. Pris 10 euro.
Dagens gäst: Anders Blomberg
Nattvardsmässa med Patrica
Strömbäck och Peter Brunell.
Promenad/Vila/Önskepsalm
Lunch, kaffe med smörgås.

Sö 15.9.2019 kl 13 i Smedsby
församlingsgård, Niklasvägen 3.
Omsorgsprästen Claus Terlinden
tillsammans med diakoner från
Korsholm, Vasa svenska och Malax
församlingar. Närmare info: diakon
Anne Bjurbäck, 050-3381059.

Bästa förälder!
Har Ni barn, som har kommit i den åldern att det gärna vill ha lite extra
sysselsättning och vara tillsammans med jämnåriga ibland?
Vi vill med det här brevet påminna om att vi i församlingen har DAGKLUBB
för 3-5-åringar i Församlingshemmet i Övermalax. Dagklubben hålls terminsvis
enligt skolornas terminsschema, och startar i mitten av augusti.
Det finns ännu lediga platser, och du kan anmäla ditt barn till barnledare
Michaela Häggman, 050-441 8292 eller pastorskansliet, 050-462 9575.
För medlemmar i Malax församling kostar det ingenting att gå i dagklubben.
Vi hoppas att vi kan stödja Er i den Kristna fostran och ge Ert barn en möjlighet att
umgås med jämnåriga och resa i Bibelns värld med hjälp av sång och berättelser.
Hälsar
Michaela Häggman, barnledare
Teija Flygar, barnledare

Församlingens nya diakon Anne Bjurbäck
Församlingens diakon finns till för dig som upplever att du behöver stöd i en utsatt
livssituation. Utgångspunkten inom diakonin är att arbeta och stöda där nöden är som
störst. Det innebär att möta och se människans behov. När ditt liv känns jobbigt kan
du kontakta diakonen och beställa tid för ett kravlöst samtal. I allmänhet är det inte så
lång väntetid innan du får en tid. Det kan kännas lättare redan efter ett samtal, men
ibland kan det behövas att man träffas flera gånger. Diakonen har alltid tystnadsplikt.
Diakonens mottagning i Kyrkhemmet är öppen tisdagar kl. 9.30-11, övriga tider enligt
överenskommelse. Det går bra att boka en tid via telefon eller mejl för samtalsstöd,
själavårdande samtal eller bön. Diakonin kan också ge tillfällig ekonomisk hjälp om du
befinner dig i en svår ekonomisk situation. Hjälpen ges i första hand som bidrag för
mat. Diakonen gör även vid behov hembesök.

Seurakunnan uusi diakoni Anne Bjurbäck
Seurakunnan diakoni on Sinua varten, kun tarvitset tukea elämässäsi. Diakoniatyön
tarkoitus on auttaa ja tukea silloin kun hätä on suurin. Voit ottaa yhteyttä diakoni
Anneen puhelimella tai sähköpostitse , ja varata ajan sielunhoidolliseen keskusteluun
tai rukoukseen. Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti , hänellä on aina
vaitiolovelvollisuus. Voit myös tulla diakonin vastaanotolle Kirkkokodille tiistaisin klo
9.30-11. Seurakunnan diakonityö pyrkii auttamaan myös taloudellisesti vaikeuksien
kohdatessa, apua annetaan ensisijaisesti ruokaostokorttien muodossa.

Några uppgifter om verksamheten år 2018:
Årets gudstjänster och övriga samlingar, totalt 276, samlade 14.114 personer.
81 (89) gudstjänster hölls med 4.460 (5.479) närvarande. 90 (82) förrättningar (dop,
vigsel, jdf) hölls med 3.957 (3.284) närvarande.
Vid årets slut tillhörde 3298 (3302) personer Malax församling. 357 (354) hade finska
som modersmål. Under året föddes 39/avled 38, inflyttade 89/utflyttade 78, inträdde
5/utträdde 21. Församlingen minskade med 4 personer.
För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen gudstjänster och dop, utdelning
av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning,
själavård, diakoni och missionsarbete samt övriga uppgifter som grundade sig på det
kristna budskapet avser förkunnelse och tjänst.
Den allmänna målsättningen är att medlemmarna skall känna delaktighet, stöd och
gemenskap i församlingen och att vår kristna tro skall upplevas som en resurs och
kraftkälla i olika skeden av livet i vardag och helg.
Regelbundna andakter har hållits i skolor och daghem, på HVC akut och rehabiliteringsavdelningen samt på Grangården/Westerhemmet och Tallgården/Malax åldringshem.
Under året hölls 8 finskspråkiga, 4 tvåspråkiga gudstjänster samt Julbön och De
vackraste julsångerna på finska. På söndagar hölls en finskspråkig Söndagsskola i
kyrkhemmet. Ingen finskspråkig skriftskola hölls detta år.
Gästpredikanter har besökt församlingen under året, bl.a från Laestadianerna.
Via webbradio kan man numera också lyssna på gudstjänster från Malax kyrka.
Församlingsrådet bestod av 2 män och 8 kvinnor, kyrkoherden är ordförande.
Ordinarie personalen bestod av 3 män och 6 kvinnor.
Sammandrag av budgetförverkligande 2018:
Allmänna förvaltningens nettokostnad 123 458 € = församlingsråd, ekonomiförvaltning,
kyrkobokföring, kyrkoherdeämbetet
Allmänna församlingsarbetets nettokostnad 354 630 € = gudstjänster, förrättningar,
olika samlingar, musik, dagklubb, minior, junior, skriftskola, ungdomsarbete, diakoni,
mission.
Begravningsväsendets nettokostnad 107 188 €.
Fastigheternas nettokostnader 214 312 €.
Verksamhetskostnader 799 589 €, personalkostnadernas andel 56 %.
Församlingens verksamhetskostnader per medlem var 242,43 €.
Räkenskapsperiodens överskott var 58 349 €.
Skatteintäkter minskade för hela samfälligheten (Malax-Petalax-Bergö) med 21.886 €.
Hela verksamhetsberättelsen finns på vår hemsida, www.malaxforsamling.fi

Kontaktuppgifter / Yhteystiedot:
Pastorskansli / Kirkkoherranvirasto

050-462 9575

Öppet ti-to 10-13 / avoinna ti-to 10-13
Öppet 24.6 - 4.8; on 10-13 / avoinna 24.6 - 4.8, ke 10-13
e-mail /sähköposti: malax.forsamling@evl.fi
www.malaxforsamling.fi

Kyrkoherde / Kirkkoherra Tomi Tornberg (sem./lomalla 26.6-4.8)

050-559 7757

Kaplan / Kappalainen Kristian Norrback (sem./lomalla 5.8-30.9)

050-598 1700

h.kristian.norrback@evl.fi

(tjänstledig 1.10-30.11)

Kantor / Kanttori Katri Lax (sem./lomalla 24.6-4.8)

050-550 3452

Diakon / Diakoni Anne Bjurbäck (sem./lomalla 8-28.7, 5-11.8)

050-338 1059

- mottagning tisdagar kl 9.30-11 i KH. Övr. tider enl. överrenskommelse.
- vastaanotto tiistaisin klo 9.30-11 KH:ssa. Muina aikoina sop. mukaan.

Barnledare / Lapsityönohjaaja Michaela Häggman

050-441 8292

Barnledare / Lapsityönohjaaja Teija Flygar

050-465 2904

Kyrkvaktmästare / Kirkkovahtimestari Kent Gullqvist

040-723 7886

Kyrkvaktmästare / Kirkkovahtimestari Annette Ahlholm

050-572 7140

Församlingssekr / Seurakuntasiht. Lena Smulter

050-462 9575

Ekonomikontor / Taloustoimisto

Ekonomichef / Talouspäällikkö Harriet Herrgård

050-379 0109

Ekonomisekr. / Taloussiht. Lisbeth Gullholm

040-673 7933

e-mail /sähköposti: malax.kyrkligasamfallighet@evl.fi

e-post: förnamn.efternamn@evl.fi

