SIUNTION SEURAKUNNAT / SYYSKUU-MARRASKUU 2020

Pietarin Verkko

Alkusyksyn teemat seurakunnissa ympäri maan keskittyvät
lähimmäisyyteen, Jumalan huolenpitoon ja tehtävään hyvän sanoman
levittämiseksi. Olen iloinnut Siuntiossa siitä, että siuntiolaiset käyttävät
omia lahjojaan yhteisen hyvän edistämiseksi. Koska kaikki hyvä tulee
Jumalalta, kaiken hyvän kautta me muistutamme Hänen läsnäolostaan
arjessamme. Toivon, että me seurakuntana yhdessä voimme edelleen
vahvistaa kaikkea sitä, mikä elämässämme on hyvää ja arvokasta. Toivotan
teille kaikille hyvää alkavaa syksyä. Keep up the good Spirit.
Mirja Miettinen, Siuntion suomalaisen seurakunnan kirkkoherra

MESSUT
Pyhän Pietarin kirkossa
sunnuntaisin klo 10
27.9 poikkeuksellisesti klo 18
31.10 Kaksikielinen
Pyhäinpäivän hartaus klo 18
1.11. Kaksikielinen metallimessu
klo 18. Jumalanpalvelus kera
ehtoollisen ja hard rockin

UUSI KESKUSREKISTERI
1.10.2020 alkaen Siuntion
seurakuntien kirkonkirjat eli
väestökirjanpidolliset asiat siirtyvät
Espoon seurakuntayhtymän
ylläpitämään aluekeskusrekisteriin.
Tiedotamme asiasta lisää
syksymmällä.

www.siuntionseurakunta.fi

SIUNTION 7 IHMETTÄ
Tule mukaan sunnuntairetkille kello 12-15 tutustumaan kotiseutusi hienoihin
luontokohteisiin! Oppaanamme toimii Kari Vierinen.
20.9. Sandvikenin hiekkaranta, Störsvik
Su 4.10. Grottbergetin luola, Lappers
15.11. Limpansin luola, Annila
Lisätiedot ja ilmoittautuminen kotisivuilla. Tiedustelut Kirsi Erkama;
kirsi.erkama@evl.fi

TAITEEN VALOA KOTEIHIN
Sinä siuntiolainen, joka tunnet itsesi joskus yksinäiseksi! Marraskuussa 2.-6.
päivä tuomme taiteen valoa kotiisi. Voit halutessasi tilata ilmaisen musiikki-,
runo-, satu- tai kuvataidehetken omaan kotiisi. Esimerkiksi, jos sinulla on
kotona piano, voit pyytää kotiisi hetken toivomaasi pianomusiikkia, jota esittää
kanttori Pami Karvonen. Lisätietoja viikosta saatavilla Siuntion suomalaisen
seurakunnan nettisivuilta ja pami.karvonen@evl.fi syyskuun aikana

siuntion suomalainen seurakunta

siuntionseurakunta

@siuntionsrk

HARRASTEKERHOT
Kerhot alakoululaisille kokoontuvat viikoittain arki-iltaisin ja niitä
ohjaavat rippikoulun käyneet nuoret. Kerhot ovat maksuttomia.
Kokkikerho I: Maanantaisin 17.30-19.00 Capella
Kokkikerho II: Keskiviikkoisin 17.00-18.30 Capella
Kepparikerho: Torstaisin 17.30-19.00 Capella
Harry Potter -kerho: Perjantaisin klo 17.00-18.30 Postilla

DIAKONIATIIMIN
TAPAAMINEN
6.9. ja 4.10. Messun jälkeen n. klo
11.00 kaikille vanhoille ja uusille
diakoniatyön vapaaehtoisille.
Ideoidaan tulevaa toimintaa.
Ruokatarjoilu.

Kerhot alkavat viikolla 36 (31.8 alkaen) Lisätietoa ja linkki
ilmoittautumiseen:
siuntionseurakunta.fi/tule-mukaan/koululaiset/harrastekerhot

Ilmoittautuminen Juhana Malmelle
juhana.malme@evl.fi

Tervetuloa mukaan kerhoilemaan!

VERTAISRYHMÄ MIELEN
JA MUISTIN TUEKSI
Vertaisryhmä on tarkoitettu sekä omasta mielenterveydestään
huolta pitäville että varhaisvaiheen muistisairaille. Kevään aikana
tutustumme yhdessä vahvuuksiin ja elämän haasteisiin.
Tapaamiset Capellassa (Flemingintie 2) maanantaisin kello 12:0013.30 (käynti koulun puoleisesta ovesta) 7.9., 5.10., 2.11., 30.11. ja
21.12.
Juhana Malme ja Maija Hakala

MUSKARIPERHEKERHO
Muskari ja perhekerho yhdistyy yhdeksi kerhoksi. Tule mukaan
musisoimaan ja tapaamaan muita perheitä. Mukana seurakunnan
lastenohjaajia ja muskariohjaaja.
Muskariperhekerho torstaisin 3.9. alkaen klo 10-12

TOIMINNALLISET
ILTAPÄIVÄT
Kirkolla hetkellisesti tai pysyvästi työelämän ulkopuolella oleville 9.9.
ja 23.9. klo 12.00-15.00
(Paikalle pääsee ilman autoa klo 11.40 bussilla 915A asemalta ja
paluu kirkolta 15.16 bussilla 915B)

TIISTAIPIIRI
Capellassa kello 10.00-11.30
1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10.,
10.11 ja 24.11

TEMAGUDSTJÄNSTER
Familjegudstjänst med
änglatema 4.10 kl 14
Tvåspråkig gudstjänst på alla
helgons dag 31.10 kl 18 i S:t
Petri kyrka.
Tvåspråkig metallmässa 1.11 kl
18 i S:t Petri kyrka.
Metallmässan är ett samarbete
mellan Sjundeå svenska
församling och Siuntion
suomalainen seurakunta.
Metallmässan är en gudstjänst
med nattvard och hårdrock som
ersätter de traditionella
psalmerna. Metallmässan är
idag inget nischat fenomen utan
firas i många kyrkor i Finland
och lämpar sig väl för den
progressiva finländska
folksjälen.

DIAKONI
Öppen diakonimottagning hålls i
Capella
Diakonikretsen startar 17.9 kl 13
i församlingshemmet.
En sorgegrupp startar 11.11 kl.
17.30-20.30 i Capella.
Jubilarfest firas 12.11 kl. 14-16 i
församlingshemmet. Till festen
inbjuds alla
församlingsmedlemmar (70 +)
som fyller jämna år under 2020.

HJÄLPLEDARUTBILDNING
2020-21
Hjälpledarutbildningen startar
11.10 kl 12 med högmässa i S:t Petri
kyrka.
Efter högmässan anmälning, info &
chill.

NYA KONFIRMANDER
2020-21
Vi samlas till högmässa i S:t Petri
kyrka 18.10 kl 12.

GUDSTJÄNSTER

6.9 kl 12 Högmässa - Gästpredikant K-M Wredlund, KUH, kyrkkaffe,
presentation
13.9 kl 12 Högmässa med konfirmation
20.9 kl 12 Högmässa med konfirmation
27.9 kl 12 Gudstjänst - Predikobiträde Heidi Juslin-Sandin
4.10 kl 12 Högmässa på Mikaelidagen med Sjundeå pensionärsförening
4.10 kl 14 Familjegudstjänst med änglatema
11.10 kl 12 Högmässa med anmälning till församlingens
hjälpledarutbildning
18.10 kl 12 Högmässa med anmälning för årets konfirmander
25.10 kl 12 Gudstjänst - Predikobiträde Heidi Juslin-Sandin
31.10 kl 18 Tvåspråkig gudstjänst på alla helgons dag
1.11 kl 18 Tvåspråkig metallmässa
8.11 kl 12 Högmässa
15.11 kl 12 Högmässa
22.11 kl 12 Gudstjänst - Predikobiträde Heidi Juslin-Sandin
29.11 kl 12 Festmässa på första advent

Kaj-Mikael Wredlund

MUSIK
Babygruppen i Lugnet (tvåspråkig)
Måndag kl.10.30-12 - Vi samlas kring kaffebordet för fri samvaro och sjunger sånglekar
under ledning av kantor Sirpa Lilius. Anmälningar via hemsidan, till kansliet eller till Sirpa.
Lågan - kör för alla
Tisdag kl.16 i församlingshemmet - En kör med låg tröskel under ledning av kantor Sirpa
Lilius. Vi sjunger både nytt och gammalt, andligt och svängigt.Alla som har lust att sjunga är
välkomna med.
Damkören Flamman
Tisdag kl 18 i församlingshemmet (jämna veckor)Vill du sjunga gospel, pop, musikal och
sakral musik är du välkommen med i vårt glada gäng. Vi leds av kantor Sirpa Lilius
Sjung för ditt minne
Onsdag kl. 10-11.30 i Capella (2.9., 7.10., 4.11., 2.12.2020) - Vi samlas kring kaffebordet och
sjunger bekanta sånger tillsammans. Minnesträning har vi med i ett hörn. Gruppen leds av
Hanna Strandell och Sirpa Lilius.
Om du är intresserad av att sjunga i barnkören kontakta kantor Sirpa Lilius.
Är du intresserad av att spela på handklockor eller medverka med ditt eget instrument eller
solosång i församlingen, ta kontakt sirpa.lilius@evl.fi
Allhelgonakonsert
Fredagen 30.10 kl.18 i kyrkan. Gamelikören med solist, recitatör och instrumentalister
framför en svit 'Som en farkost' under ledning av Håkan Wikman

BARN
Berättarklubben för elever i klasserna 1 och 2.
Torsdagar kl. 13.30 – 15.30 i Postillan. Här berättas det minsann!
Vi ritar, pysslar, diskuterar, löser klurigheter och leker också.
Som klubbens ledare fungerar Kati och Mona. Begränsat antal deltagare.
Anmälning och frågor: Kati Kvarnström
Klapp och klang - sång- och lekklubb för föräldrar och barn (ca 0 mån - 4 år)
Torsdagar kl. 10-12 i Postillan. Vi hinner också med fika och pratstund.
Ledare Kati. Anmälning och förfrågningar: K. Kvarnström
katarina.kvarnstrom@evl.fi

Efter högmässan info & anmälning.
Föräldramöte hålls i
församlingshemmet 28.10 kl 18.

Heidi Juslin-Sandin

VUXNA
Kyrkobröderna samlas i församlingshemmet 8.9, 6.10, 10.11. 8.12 kl 16-18.
Bibelstudium i församlingshemmet 16.9, 14.10, 18.11, 16.12 kl 16.15-17.45.

SJUNDEÅ FÖRSAMLINGAR / SEPTEMBER-NOVEMBER 2020

Petri Nät

EN GÄSTFRI FÖRSAMLING
Nu är hösten här. Den klara hösthimlen växlar med regnbyar som vattnar jorden vi lever
av. Höstens färger sprakar av mångfald, det är sannerligen en tid av mustiga penseldrag. Vi
står inför en ny terminsstart i församlingen med många goda möten att se fram emot om
läget så tillåter.
Borgå stifts tidigare biskop Björn Vikström skriver i sin bok ”En gästfri Gud, en gästfri
kyrka” (2019) om den växelverkan som finns mellan Gud och människor. Vikström visar att
gästfriheten kan göra oss mera lyhörda för vår kallelse som kristna. Gästfriheten kan visa
oss det kristna hoppet inför framtida utmaningar. Gästfriheten kan också visa oss Herrens
väg och göra oss mera villiga att vandra den.
Våra sociala nätverk kan hoppeligen aktiveras igen efter sommarpausen i församlingen.
Hjärtligt välkommen med i den gästfria gemenskapen med hopp och framtidstro,
Monica Cleve, t.f kyrkoherde, Sjundeå svenska församling

PASTORSKANSLIET
Öppet mån-tis kl. 9-12. Övriga
tider vänligen kontakta per epost.
Tel: 09 25 25 11 25
Adress: Kalansgränden 5,
02570 Sjundeå kby

www.sjundeaforsamling.fi

REGIONALT
CENTRALREGISTER
Vänligen notera att
Gemensamma kyrkofullmäktige
har beslutat att överföra
förandet av Sjundeå kyrkliga
samfällighets kyrkböcker fr.o.m
1.10.2020 till det regionala
centralregister som
upprätthålls av Esbo kyrkliga
samfällighet.
Sjundeå svenska församling

Pastorsexpedition kan
kontaktas i
centralregisterfrågan och på
webbsidan finns mera
information längre fram i höst. I
nästa Petri nät som utkommer
till första advent finns
instruktioner, adress-och
nummeruppgifter till Esbo
centralregister.

sjundeaforsamling

@KyrkaniSjundea

