
Bönekvällar i församlingshemmet
Bönekvällarna kör igång igen. Vi samlas klockan 18-20 i församlings-
hemmets nedre våning, vid diakonikansliet, för att sjunga, be och läsa
bibeln tillsammans. Höstens datum är 19.9, 10.10, 31.10, 21.11 och
12.12. Välkommen med!
Om du inte kan delta, men vill att vi ber för något som ligger på ditt
hjärta, kan du kontakta Sonja, vår nya diakon, per telefon: 0408396733
eller e-post: sonja.knuts-soderlund@evl.fi! Du får vara anonym om du
vill men vi som ber har också tystnadsplikt!

Historiken “Tenala kyrka och
församling”

Bo Wessman är författare. Boken innehåller 168
sidor med många bilder. Ole Ehrstedt har tagit de
flesta bilderna. I boken får du svar på de flesta
frågor om vår kyrka och församlingens och
bygdens historia.
Boken finns till försäljning bl.a. på Pastors-
kansliet, i Frimans lanthandel och i Kungsbok-
handeln. Den kostar 30 €.

Aftonmusik vid helgmålsringningen
Välkommen till kyrkan att lyssna på orgelmusik vid
helgmålsringningen. Efter klockringningen lördag 14.9,
19.10, 16.11 och 14.12 kl. 18. Henry Jakobsson spelar.

TELEFONER:
Kansliet, kanslist Karola Forsström (må-to 10-12):  2450550, fax  2450552;
Kyrkoherde, Staffan Söderlund: 0400640786; Kantor, Sofia Lindroos: 0447553600;
Diakon, Sonja Knuts-Söderlund: 0408396733; U.ledare, Tom Blomfelt: 0408453942;
Värdinna, Mona Andersson: 0405484783; Församlingsmästare, Henrik Holmberg:
0400806137

Kom på Höstjippo!
Torsdagen den 12.9 kl. 18.00 kör vi igång höstens verksamhet med en
fest vid församlingshemmet för hela familjen och alla åldrar. Gäst vid
årets jippo är “The Voice of Finland - tvåan”, Emilia Ekström.

L ik s o m  t id ig a r e  å r  k a n  a l l a  s o m
tillsammans bildar ett 3-manna lag delta i
må ngkampen .  Ko m  t . e x.  me d  e t t
familjelag eller föreningslag och tävla i
lät t samma grenar fö r  at t  s töda vårt
missionsprojekt: Skolan i Shangalala i
Angola. Vuxenlag och familjelag ger 10 €

och barnlag 5 € till projektet. Anmälan sker på plats.
Övrigt program: Ansiktsmålning, pilkastning, lyckohjul, lotteri m.m.
Grillkorv, kaffe & saft finns att köpa. Se en av Staffans filmer i repris.
Församlingens anställda är på plats med info om verksamheten.
Intäkterna t illfaller vår församlings missionsprojekt via FMS.
Välkommen!

Vi välkomnar vår diakon Sonja
Sonja Knuts-Söderlund heter vår nya diakon.
Hon inleder arbetet den 1.9 och kommer
tillsvidare att arbeta 4 dagar/vecka. Hon bor i
Pojo. är gift och  mamma till tre barn. Hon har
tidigare varit anställd som barnledare och
diakon i grannföramlingarna Ekenäs, Pojo sv
och Karis sv. Nu studerar hon samtidigt för att få full kompetens som
diakon inom kyrkan. Söndagen den 15.9 kl. 12, i samband med de äldres
dag, välkomnar vi henne med välsignelse i kyrkan.
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Gudstjänster i Tenala kyrka
08.09 16 sönd. e. Pingst kl.10 Gudstjänst, Staffan Söderlund

(SS) / Tor Nordström (TN).
15.09 17 sönd. e. Pingst kl.12 (Obs!) Högmässa  SS / Sofia Lindroos

(SL). De äldres dag. Kyrkskjutsar.
22.09 18 sönd. e. Pingst kl.10 Gudstjänst    / TN.
29.09 Mikaelidagen kl.18 (Obs!) Kvällsmässa (nattv),    / TN.
06.10 20 sönd. e. Pingst kl.10 Gudstjänst  SS / Gunnar Westman (GW)

Efteråt anmälan till skriftskolan.
13.10 21 sönd. e. Pingst kl.10 Högmässa (nattv), SS / SL.
20.10 Reformationsd. kl.10 Gudstjänst, SS / GW.
27.10 23 sönd. e. Pingst kl.16 (Obs!) Familjegudstjänst,       / SL

/Tom Blomfelt (TB) / barn. Skördefest.
Kyrkkaffe & -saft. Kyrkskjutsar.

02.11 Alla helgons dag kl.10 Högmässa (nattv) SS / SL  / kyrkokören
Ljuständning för de döda. Kyrkskjutsar.

03.11 24 sönd. e. Pingst kl.10 Finsk högmässa (nattv) SS / SL.
10.11 25 sönd. e. Pingst kl.10 Gudstjänst, SS  / SL.
17.11 Uppbrottets sönd. kl.10 Gudstjänst, SS / GW.
24.11 Domsöndagen kl.18 Kvällsmässa (nattv),   / SL.
01.12 1 sönd. i advent kl.10 Familjemässa (nattv), SS / SL / TB /

barn / kyrkokören. Kyrkskjutsar.
KYRKKAFFE I KYRKAN OM INGET ANNAT MEDDELATS!

De äldres dag
Vi firar de äldres dag den 15.09. Högmässa kl. 12. Samtidigt får vi vara
med och välkomna vår nya diakon Sonja Knuts-Söderlund. Efter
gudstjänsten bjuder Tenala marthaförening (Evigt unga marthakrets) på
mat och kaffe i församlingshemmet. Skjutsar ordnas till kyrkan och
hem efter maten. Välkommen!

Köttsoppa/lihakeittoa 6.11
Kom och ät missionskretsens goda köttsoppa on. 6.11 kl. 11-13 i
församlingshemmet. Priset är 5 €. Soppa kan också köpas hem i eget kärl.

Kyrkpressen
Sedan årsskiftet har församlingen inte längre
kunnat sända Kyrkpressen hem till alla försam-
lingsmedlemmar. Vi vill trots det betala

tidningen åt alla som önskar få den. Men man måste nu själv hämta den
från kyrkan i samband med gudstjänsten, eller från Sale, pastorskansliet
eller motsvarande platser i Ekenäs. Vi levererar flera tidningar till
utdelningsplatserna om de tar slut. Ring om Du har frågor.

Ekumeniska Ansvarsveckan 20-27.10
Ansvarsveckans tema handlar i år om “mod”. Mod att bl.a. motsätta sig
vapenhandel och spridning av handeldvapen.
Idag dör i medeltal en människa varje minut i någon väpnad konflikt. I
mer än 60 procent av alla mänskorät tsbrott används lätta vapen.
Vapenhandel och krig är lönsam affärsverksamhet: Varje år används mer
pengar för vapenhandel än vad som skulle behövas för att garantera alla
människor på jorden ett människovärdigt liv. - Enligt FN:s deklaration om
de mänskliga rättigheterna har varje individ rätt till liv, frihet och
personlig trygghet. - Våga engagera dig!

Församlingskretsar i församlingshemmet
STUDIEGRUPPEN som studerar sockenstämmoprotokoll möts
varannan tisdag kl. 17-19 (Obs tiden!) i mötesrummet. Start 10.9.

MISSIONSKRETSEN  träffas varannan tisdag kl. 13-15 med start den
17 september! Vi dricker kaffe, handarbetar (den som vill), tar del av
missionsinformation, högläser någon bok m.m.. Också nya deltagare är
alltid välkomna med!

PENSIONÄRSKRETSEN: 18.9, 16.10 och 20.11. För den som inte kan
ta sig fram på egen hand ordnas gratis transport. Kontakta diakonen Sonja
Knuts-Söderlund, tel. 040-8396733, eller Elofs taxi om du behöver skjuts.
Välkomna!


